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ו... הסכמת!, ברי לדברי! מנותח בדיקה. רעסר

 הגיע ש״כדורי נכתב הניתוח לאחר
הרגליים." של מלא שיתוק עם

 הגיע הוא התובע, של טענותיו לפי
 בצעידה עצמו, בכוחות לבית־החולים

ברגל.
ב הרשומה המשוערת האבחנה •
 של רוחבית חריפה ״דלקת — תיק

בי דורשת זו אבחנה השדרה״. עמוד
 בתיקו נמצאים שלא ספציפיים, רורים

 מנוגדת מיקרה ובכל החולה, של
שנעשה. הניתוחי לטיפול

 הבדיקות גם זאת, עם יחד •
 בתיק־המ־ נמצאו לא ה״שיגרתיות״

לפני נעשו שלא לוודאי וקרוב חלה,

בצי שנתקבלו המימצאים את לפענח
 המומחים רוב טוענים לפחות, (כך, לום.

הניתוח.) לאחר הצילומים את שראו
 המופיעים הניתוח, על בהסברים •

 בילבול קיים ובסיכום־המחלה, בגליון
 למינאק־ של שונה מקום צויין רב:

 לפי — השידרה) עמוד טומיה(פתיחת
 עמוד־ פתיחת נעשתה הרישומים

 המצביע דבר מקומות, בשני השידרה
 חוסר־ירע־כירורגי אבחנתית, טעות על

המנתחים. של וחוסר־זהירות
 שנים שרק רופא היה המנתח •

 התמחותו את סיים כן לפני מעטות
מנהל את הזמין ולא באורתופדיה,

ח התעורו־ מנ
 בבית־המישפט הוגשה מכבר א י■
 שבה תביעה בבאר־שבע המחוזי )

 שביל־החזית מרחוב כדורי, אלי תבע
 על מדינת־ישראל את באשקלון, 25

נזקי־גוף.
 23מ־ המורכב לכתב־התביעה,

 רפואית חוות־דעת מצורפת סעיפים,
סעי 11 המכילה מומחה־מנתח*, של
 של המדעי הניתוח את המהווים פים

 והמחזקים התובע של המחלה תולדות
טענותיו. את

 ארצה הגיע ורתך, מסגר ),54(כדורי
 פלורה, אשתו, .1951 בשנת מבגדאד

מ היא גם השנה, באותה ארצה עלתה
 הם עלותם לאחר קצר זמן בגדאד.
בנים לארבעה הורים הם כיום נישאו.

 וסבים — ושחר יגאל משה, יוסי, —
נכדים. לשלושה

מה ועבד מסגריה, בעל היה אלי
 מיש־ את לפרנס כדי הלילה עד בוקר
הצליח בכך לילדיו. חינוך ולתת פחתו

 ו־ בעלי־השכלה הם הילדים כל —
 הילדים גדלו כאשר בעלי־מיקצוע.

 אלי סגר שחר, מלבד הבית, את ועזבו
 כמסגד לעבוד ועבר מסגרייתו את

מירומית. במפעל
 בשכונת ביתם את בנו ופלורה אלי

 באשקלון, אשר העתיקה אפרידר
 כך נכדיהם. בגידול חלק לקחת וחלמו

אחרת. החליט הגורל אך חלמו, הם
 לנכה כדורי אלי הפך 50 בגיל

 של שנים אחרי כיום, לצמיתות. ,10091,
 יושב שונים,.הוא בבתי־חולים טיפולים

 24 בו מטפלת ופלורה בכיסא־גלגלים,
 אותו, מלבישה — ביממה שעות

אותו. מאכילה במיטה, אותו משכיבה
 רב זמן מקדישים והכלות הבנים

 ש־ התרגלו והנכדים להוריהם, בעזרה
 על ״גבוה — מיוחד" ״משהו הוא סבם

אחרים״. סבים כמו לא גלגלים,
 המומחה של ובחוות־הדעת בתביעה

 עד כדורי אלי של מחלתו סיפור מובא
נכות. 10096 של למצב הגיעו

״אתה

 באוקטובר 16ה־ השבת, יום ^
 ברגלו כאבים כדורי חש ,1982^

ל נסע לא היום למחרת ובגב. הימנית
 למרפאת מביתו ברגל והלך עבודה,

 של שבמרחק הכללית, לקופת־החולים
מביתו. קילומטר

 והמליצה אלי את בדקה הרופאה
 ורופא עצבים רופא — למומחה לפנות

אורטופד.
 באשקלון להשיג שקשה מכיוון

 נהוג מומחים, לרופאים תור היום באותו
 לחדר-המיון החולים את לשלוח בעיר

 נמצאים שבו ברזילי בית־החולים של
 את לעקוף ניתן כך ועל־ידי מומחים,

 עשתה כך מהר. ולהיבדק התור
 לחדר־ כדורי אלי את ושלחה הרופאה,

המיון.
 הגיע הצהרים, בשעות היום, באותו

 בין המרחק לבית־החולים. כדורי אלי
 בית־החו־ לבין קופת־חולים מירפאת

 עבר כדורי אך ק״מ, כשני הוא לים
ברגל. אותו

זה. מדור בעל נודלמן, יולי ד״ר *
1 4 ■יי■

,,משותק!

 רופא על־ידי נבדק הוא בחדר־מיון
 אורתופדית. במחלקה ואושפז זוטר

 ביקור־ נערך המוקדמות הערב בשעות
 על־ לכדורי והוצע במחלקה, רופאים

לע שמואלי, גד הד״ר האורתופד, ידי
 לא התובע, לדברי בדיקת־רנטגן. בור

 כל לו הוצע ולא ניתוח על כלל דובר
 סוג לו הוסבר לא גם ניתוחי. טיפול

ברנטגן. לו שתיעשה הבדיקה
במח לידו ששהו קרובי־מישפחתו,

 הביתה הרופאים על־ידי נשלחו לקה,
 דיברו לא איתם גם ביקור־ערב. לפני

 כלשהו. אחר טיפול על או ניתוח על
 קרובי־מישפחתו של מיספרי־הטלפון

 וכתר במחלקה, רשומים היו כדורי של
ידועה. היתה בתם

 הושכב לחדר־הרנטגן, נלקח כדורי
 הרגיש ולפתע המכשיר, שולחן על

 ״מזריקים לו: אמרו אז רק בגב. זריקה
 הוא בשקט." שכב לבדיקה, חומר לך

 אך מסביב, הרופאים שיחות את שמע
 נעשה לאט־לאט מדובר. במה ידע לא

 שנלקח הרגיש זאת בכל אך מטושטש,
 למקום אלונקה על מחדר״הרטנגן

 חזרה מועבר שהוא חשב הוא אחר.
זכר. לא הוא ויותר למחלקה,

 בבוקר למחרת התעורר כדורי אלי
 לו, הוסבר אז ורק במחלקה, במיטתו

 כי טוען הוא נותח. שהוא טענותיו, לפי
 ואף לשנעשה, לניתוח הסכמתו נתן לא
 לו. לעשות עומדים מה לו הוסבר לא

טו נמצא לא שלו המחלה בגליון ואכן,
 זה טופס על לניתוח. הסכמה פס

 קרו״ את או החולה את להחתים חייבים
כי ניתוח לצורך רק לא בי־מישפחתו

 דיאג־ פעולה כל לפני אלא רורגי,
 טופס־הסכמה גם נמצא לא נוסטית.

לבדיקת־רנטגן. כדורי של
 הוא במיטתו, החולה התעורר כאשר

 ״מדוע לשאלתו רגליו. את הרגיש לא
 על-ידי נענה רגליי?״ את חש איני

משותק!" ״אתה הרופא:

ה ג ה ב א
 ״כי בתביעה טוען בדורי לי̂ 

אש ברזילי החולים בית \£רופאי
 סבירים שרופאים מעשים עשו קלון,

 נסיבות, באותן עושים היו לא ונבונים
 שרופאים מעשים מלעשות נמנעו או

נ באותן נוקטים היו ונבונים... סבירים
 רופאי ״על כי כדורי טוען עוד סיבות.״

 לנהוג שלא חובה היתה בית־החולים
 מהתנהגותם כתוצאה וכי שנהגו, כפי

נזק..." לו נגרם
 פיסי כאב סובל ש״הוא טוען כדורי

להש זקוק הוא וכי יתואר, בל ונפשי
 כל במשך צמודה פיסית ולעזרה גחה

 של ידנית הוצאה לרבות היממה, שעות
 לאישפוזים זקוק הוא כן פקקי־צואה.

קרובות. לעיתים
 התחתונות גפיו בשתי משותק ״הוא

השו גופו בחלקי פיצעי־לחץ לו ויש
 בדרכי־השתן, מזיהומים סובל הוא נים.
וה השתן הטלת על שולט הוא ואין

 מכאבים סובל הוא לאחרונה יציאות.
 מצליח הוא אין עליהם הגב, באיזור

תרופות." על־ידי להתגבר
 מה לשם ברור לא כי טוען כדורי

 וש־ ,שנעשה בניתוח צורך כלל היה
כלל. לו זקוק היה לא לוודאי קרוב

 היתה לא אבחנתו כי אף נותח, הוא
הד הפעולות כל נעשו ולא ברורה,
ברורה. לאבחנה להגיע כדי רושות
 ההחלטה לפני כי כדורי, טוען עוד

ההיס בחשבון נלקחה לא הניתוח על
 לו היתה לא שלו, הרפואית טוריה
ל היו מה לדעת היה יכול ולא ידיעה
לנזקים. שגרמו הנסיבות מעשה

 ללא
בדיקות

 את המומחה מונה חוות־דעת ^
 רופאים על־ידי שנעשו #■השגיאות

בית־החו־ של האורתופדית במחלקה

 בדיקות־שתן, על רישומים אין הניתוח:
 בדי־ אק״ג, צילומי־חזה, דם, בדיקות

 פנימי. רופא של בדיקות קות־מרדים,
 רופא של בדיקות על רישומים גם אין

 על־ נשלח הוא למעשה שאליו עצבים,
המירפאה. רופאת ידי

 אלי של מחלה תולדות אין •
אישפוזו. לפני כדורי

ה כלל מופיעה לא — לדוגמה
 בית־ שרופאי לוודאי (וקרוב עובדה

 1978 שמשנת עליה) ידעו לא החולים
 נגד טיפול לעת, מעת כדורי, קיבל

 באיזור מסויימים ספונדילוזיס(שינויים
 התקפות כמה לו והיו עמוד־השידרה),

שנרגעו וברגליים, בגב כאבים של

כדורי נכה
לצמיתות נכות 1007־

 באלי ובטיפול באבחנה ברזילי לים
 שנתגלו רבות סטיות מפורטות כדורי.

 של דעתו שלפי המנותח, של בגליונו
 מחשבה חוסר על מעידות המומחה
 למשל: כך, נכונה. רפואית

ה כאילו מצויין הקבלה בדף •
 רק לראשונה הופיעו וברגל בגב כאבים

 לבית־החולים. כדורי של קבלתו ביום
 כללי ב״מצב הגיע שכדורי מצויין, עוד

 והקרנה בגב חזקים כאבים עם טוב...
לרגליים."

 היו שאילו ייתכן שמרני. טיפול אחרי
 וזד אבחנתם הרופאים, כך על יודעים

שונות. היו הטיפולית דרך
 קבלתו ביום שנעשו צילומים •

 של בהשגחתו נערכו לבית־חולים
האור שמואלי. גד הד״ר האורתופד,

 לתעלת ניגודי חומר הזריק עצמו תופד
כא אחדים, במקומות עמוד־השידרה

ב רק זה חומר להזריק נהוג לרוב שר
 שנערכו איכות־הצילומים אחת. נקודה
ניתן שלא וכמעט מאוד, גרועה היתה

 בשלב לא הרולד, צבי הד״ר המחלקה,
 צילומי- ביצוע בשלב ולא הבחנתי
עצמו. בניתוח לא ואף הרנטגן,

 בחוות־דעתו המומחה מביא עוד •
ברישו ופגמים סתירות של רב מיספר

 בטיפולים פגמים על המעידים מים,
הניתוח. ואחרי שלפני

 נמצאת לא הגליון בתור למשל:
 סימן אין המחלקה, מנהל חתימת
 רישום אין במחלקה, ביקורו על המעיד
 לפני — החולה במצב דיון על המעיד
 של סימנים אין — לאחריו או הניתוח
בטיפול. יועצים שיתוף

המצ רישום כל אין הניתוח לאחר
 יום: עד החולה, על השגחה על ביע

שיחרורו.
 מקובל. דוח־ניתוח קיים לא •

 מישפטים כמה מופיעים במקומו
 שתוכנם מדוייקים, לא מסורבלים,

 מחברם. אצל חוסר־ודאות על מצביע
 הניתוח: ברישום נאמר היתר, בין כך,
לנגי הגיבו ששוחררו השורשים ״כל
עה."

 ממה ברור שלא מדגיש המומחה
 ״הגיבו כיצד השורשים״, ״שוחררו
ב לנגיעה״. ״הגיבו ומדוע לנגיעה"

ה מסכם השורשים״ ״שיחרור עניין
 ״שיחרור שבזמן מאוד ״יתכן מומחה:

 נעשתה בהם ו״נגיעה" השורשים"
 ושיתקה בחוט־השידרה שפגעה פעולה

החולה." את

זהירות
 שבדק המומחה, של מסקנות ^

כדלהלן: הן התיק, את 1 1
 1 בכו־ החולים לבית הגיע החולה •
תלו מקופת־החולים. ברגל עצמו חות
 ברגל וחולשה בגב כאבים על היתה נתו

 נותח, מקבלתו שעות 10 כעבור ימין.
 שתי בוצעו הניתוח בעת הסכמתו. ללא

 (למי־ עמוד־השידרה פתיחת פעולות
 ן הפך מהניתוח וכתוצאה נאקטומיה),

התחתונות. גפיו בשתי למשותק
 ולא ברורה, היתה לא האבחנה •
 הדרושות והבדיקות הפעולות בה נעשו

 כך, לאבחנה. להגיע כדי והסבירות
ממוח טומוגרפיה נעשתה לא למשל,

0. §0החוליות(א\, של שבת .7( — 
 של במיקרים כיום המקובלת הפעולה

לדיסקוס. חשד
 היתה לא שהאבחנה למרות •

הדרו הפעולות כל נעשו ולא ברורה
נותח. החולה לאבחנה, להגיע כדי שות

 לדבריו, הסכים, לא החולה •
 את ידע לא ואף הניתוחיות, לפעולות

סכנותיהן. ואת בהן הכרוך
 לא הניתוח על ההחלטה לפני •

 תולדות רופאיו על״ידי בחשבון נלקחו
 מהספונדילוזיס, והתעלמו החולה,
אישפוזו. לפני שנים ארבע סבל שממנו

 הניתוח בעת נעשה מה ברור לא •
 ייתכן שבגליונות, התיאור לפי עצמו.

 ו״הנגי־ השורשים" ״שיחרור שבזמן אף
 בהם, ■שפגעה פעולה נעשתה בהם״ עה

החולה. את שיתקה אשר והיא
 נוקטים היו שאילו להניח יש •
 בזהירות באשקלון ברזילי חולים בבית

 והן האבחנה קביעת לגבי הן סבירה,
הנכות. נגרמת היתה לא הטיפול, לגבי


