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בעקבות מות נערה בבדיקה רפואית:
הנחיות חדשות לשמירה על חיי חולים

עדן טבריה ז"ל נפטרה ב  2015במהלך בדיקה בתל השומר ,בעקבות שורת כשלים √ היא
היתה בת  18בלבד √ אביה" :מודה על ההוראות ,מבקש למצות הדין עם האחראים לטרגדיה"
רן רזניק
משרד הבריאות פרסם לא
חרונה הוראות חדשות לש
מירה על חיי החולים ועל בטיחותם,
המחייבות את הצוות הרפואי
והסיעודי במחלקות הנוירולוגיות,
בזמן ביצוע בדיקות וידאו EEG
לאיתור וזיהוי התקפים אפילפטיים
באמצעות רישום של גלי המוח.
ההנחיות הוצאו בעקבות חקירת
פרשת מותה של עדן טבריה ז"ל,
שהיתה בת  18כשנפטרה בפברואר
 2015בעקבות שורת מחדלים בזמן
ביצוע הבדיקה במחלקה הנוירולוגית
בביה"ח הממשלתי שיבא בתל השו
מר .כך קבעה חקירת משרד הבריאות.

ממצאי החקירה של ועדת הבדי
קה במשרד הבריאות בפרשה נחש
פו בפברואר  2016במוסף "שישבת"
של "ישראל היום" .על פי החקירה,
בביצוע הבדיקה היתה שורה ארוכה
ומקוממת מאוד של מחדלים וכשלים
שהביאו למותה של עדן ,ובהם אירי
שום הוראות באופן מדויק ,איהכנסת
צנתר למתן תרופות במקרה הצורך,
זיהוי מאוחר של ההתקף שעברה עדן
בזמן הבדיקה וכשל חמור בהשגחה
מצד האחות ביחידה.
הנהלים החדשים נכתבו על ידי
האיגוד הנוירולוגי בהסתדרות הר
פואית והועברו באחרונה לרמי טב
ריה ,אביה של עדן ז"ל ,על ידי נציב
קבילות הציבור במשרד הבריאות,
ד"ר בועז לב" .אני מקווה שיישום
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רן רזניק ובת־חן אפשטיין אליאס

הרגו
לנו את
הילדה
צילומים :יהושע יוסף

מותה של עדן טבריה
בת ה־ ,18לפני שנה ,זיעזע את המדינה
√ הנערה חולת
האפילפסיה נכנסה לבדיקה בבית החולים
שיבא  -ונפטרה
במהלכה ,כשאמה ישנה לצידה ,ומבלי שאיש
מהצוות יבחין √ דו"ח
החקירה של משרד הבריאות ,שמתפרסם
כאן לראשונה ,חושף
את גודל המחדל :הרופאה המתמחה
לא כתבה את
ההנחיות כנדרש ,ההורים לא תודרכו ,לא
היו מכשירי
ניטור,
הרופאים הבכירים לא פיקחו  -והאחות
האחראית לא ראתה √
הוריה של עדן ,שתבעו את בית החולים,
מבטיחים" :נדאג
שהאחראים ישלמו ,כדי שיימנע המוות הבא"

רמי ומרים טבריה" .פתאום שמתי לב
שתמיד כשציירתי את עדן היא יצאה לא
מחייכת ,בניגוד למציאות" ,אומר רמי

החשיפה ב"שישבת"19.2.16 ,

הנוהל ימנע את הישנות האירוע
הטרגי שקרה לעדן ז"ל" ,כתב הרו
פא לאב שאיבד את בתו .רמי טב
ריה עצמו אמר ל"ישראל היום":
"אני מודה על ההוראות החדשות,
אבל חבל מאוד שהיתה צריכה לקרות
טרגדיה כזו כדי שהן ייצאו לאור .אני
מבקש ממשרד הבריאות למצות את
הדין עם האחראים לטרגדיה".
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בעקבות הפרשה הגישה המשפחה
תביעה נגד בית החולים שיבא ונגד
משרד הבריאות ,שהסתיימה בהסדר
של פשרה כספית .אולם לאחרונה
הגיש רמי טבריה לבית המשפט המ
חוזי בירושלים תביעה חדשה נגד בית
החולים ומשרד הבריאות ,בטענה לנ
זקים אישיים קשים נוספים שנגרמו
לו בעקבות מות בתו .הדיון בתבי
עה החדשה טרם הסתיים .פרקליטי
המשפחה ,עו"ד עמיקם חרל"פ ועו"ד
מיכאל אלנתן ,מסרו כי "אנו שמחים
כי לאחר מאבק עיקש וממושך מצאו
האיגודים הנוירולוגיים בארץ לנכון
להוציא נוהל מפורט ומסודר ,שמט
רתו להביא למניעת הישנות המק
רה הטרגי והמיותר שנגרם למשפחת
טבריה".

Copyright 2016 Olive Software

