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מיליון
חיים בן הרוש מת ברמב"ם לאחר שאושפז בעקבות דקירה שספג
במהלך ניקוי דג .רעייתו החליטה לתבוע את ביה"ח ומשרד הבריאות
יונתן הללי | 19:38 2/11/2010

תגיות :חיים בן הרוש,בית החולים רמב"ם,רשלנות
רפואית,רבקה בן הרוש

65

Recommend

0

חיים בן הרוש מצא את מותו לאחר שנדקר מדג אותו ניקה בביתו .כל הניסיונות להציל את
חייו עלו בתוהו .כעת מבקשת אלמנתו מבית המשפט השלום בירושלים להורות לבית
החולים רמב"ם ולמשרד הבריאות לפצותה ב 2.5-מיליון שקלים ,על מה שהיא מגדירה
רשלנות רפואית שגרמה למותו.
מכתב התביעה ,שהוגש
באמצעות עורכי הדין עמיקם
חרל"פ ומיכאל אלנתן ,עולה
כי בספטמבר שנה שעברה
רכש המנוח דגי דניס ובאותו
יום ממש ,החל בניקיון הדגים
בביתו.
במהלך פעולה זו ,נדקר
מאחד הדגים .לאחר זמן קצר
החל המנוח לסבול מכאבים
עזים בזרת ואף מהתחלה של
נפיחות בזרת .לפנות ערב
באותו יום פנה המנוח
למרפאה והתלונן על כאבים
עזים בזרת שמאל ,ואף ציין
בפני הרופא שבדק אותו כי
נדקר במהלך ניקיון הדג.

עוד ב''בארץ''
בן  60מילא לראשונה לוטו וזכה ב 12-מיליון
נתיב נחמני12:11 20/9/2011,

המחאה נגד ישראל כץ הגיעה גם לוויקיפדיה
נתיב נחמני11:49 20/9/2011,

תושב הצפון חשוד כי תקף מינית נערות
עדי חשמונאי10:11 20/9/2011,

טיבי בפייסבוק :עם אבו מאזן בדרך לניו-יורק

מדוברים

חיים בן הרוש .צילום :באדיבות המשפחה

מן התביעה :הבדיקות לא נערכו בדחיפות הראויה

13.58%
האחים המוסלמים:
"לא נכפה את חוקי
האיסלאם על
מצרים"

הכי נקרא

9.99%
מתקרבת לאיראן

הכי מטוקבק

8.88%
מטוסו של יו"ר
הכנסת הפסיק את
גישת הנחיתה

בן הרוש ,בן  63במותו ,היה סגן מנהל בית ספר תיכון בקריות .בכתב התביעה נטען כי
למרות לחץ הדם הנמוך אשר אובחן למנוח ,ואשר יכול להוות סימן מקדים לבעיה רפואית
חמורה ,לא נמדדו חום ודופק  -מדדים בסיסיים שאמורים היו לקדם אבחנה נכונה.
עובדה זו ,בליווי סיבת הפנייה )דקירה במהלך ניקוי דג( ,הממצאים שהודגמו והעובדה
שבן הרוש לקה בסוכרת לא הובילו את הרופא שבדק אותו לחשוד באפשרות של זיהום,
והוא נמנע מלהפנות את המנוח לבית החולים באופן מיידי להמשך בירור מצבו.
בשלב מסוים ,החליט המנוח
כי כאביו בלתי נסבלים ועל כן
פעל להזמין רופא לביתו .זה
ערך מספר בדיקות והפנה
אותו מיד לבית החולים .הוא
הגיע לבית החולים שעתיים
וחצי אחרי חצות ,שמונה
שעות אחרי שנבדק
לראשונה.

הברז מטפטף? חפשו
אינסטלטור בדפי זהב

בכתב התביעה טוענת רעייתו בשם בעלה כי שעות רבות בוזבזו בבדיקות בבית החולים,
כאשר חלק גדול מהבדיקות היו מיותרות ולא רלוונטיות ,וחלקן לא נעשו בדחיפות הראויה.
כשבועיים לאחר אשפוזו נאלצו הרופאים לכרות שתיים מאצבעותיו .חודש וחצי לאחר
שהגיע לבית החולים ,ב 30-באוקטובר  ,2009מת בן הרוש מדום לב.

רמב"ם :משוכנעים שבן הרוש קיבל את הטיפול הטוב ביותר
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התובעים יטענו כי הנתבעים אחראים בגין רשלנות ,חוסר מיומנות ,חוסר זהירות ,אשר
באו לידי ביטוי ,בין היתר ,במעשים ובמחדליהם" .חוסר ההתייחסות של הצוות הרפואי
בבית החולים היה בלתי סביר בעליל" ,אמרה היום האלמנה ,רבקה בן הרוש" .קשה
להאמין שבמאה ה 21-דווקא בית חולים שפרסם מאמרים מקצועיים על הטיפול הנכון
בעקיצת דג עושה הכל פרט לדבר הנכון שזה לתת אנטיביוטיקה.

פייסבוק

"בעלי היה צריך לחיות .מצבו היה קל ,והאבחון של מצבו היה מתבקש .הוא ידע בדיוק
מה קרה לו .כל מה שהיה צריך לעשות זה לתת לו את הטיפול הפשוט אך ההכרחי על
מנת לאפשר לו לשוב לביתו ,בריא ושלם .צוות בית החולים פשוט התרשל בטיפול בבעלי.
לצערי ,אין לי דרך אחרת לתאר זאת".
מבית החולים רמב"ם נמסר בתגובה" :כבית החולים המרכזי בצפון ,המטפל ב20%-
מכלל מקרי הטראומה בישראל ,נצבר ברמב"ם ניסיון רב גם בנזקי דקירות דגים .מומחי
רמב"ם קבעו נוהלי טיפול המקובלים בישראל ופעלו רבות לחינוך הציבור בכל הנוגע
לטיפול זהיר בדגים.
"ועדיין ,לצערנו נפטרים בישראל מדי שנה שניים עד ארבעה בני אדם מדקירות דגים.
כתב התביעה של משפחת בן הרוש ז"ל הוגש לבית המשפט לפני שבועיים וטרם הגיע
לידינו .לכן לא נוכל להתייחס לטענות עורכי הדין ,אך אנו משוכנעים כי מר בן הרוש ז"ל
קיבל את הטיפול הטוב והמקצועי ביותר שניתן לקבל".
65 people recommend this.
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הוספת תגובה ממומנת | פרטים

בחר מרשימת הכותבים הקבועים:

nrgטורס

רגע אחרון

שלח שאילתה

בחו"ל

בארץ

תגובות
עד כה 34 :תגובות ב 22-דיונים

הוספת תגובה
שם
נושא  /כותרת

 11/12/11עד
-3 14/12/11לילות

 27/12/11עד
03/01/12

 11/12/11עד
14/12/11

$440

$319

$371

תוכן

קופונים

מסעדות חופשות ספא אופנה ילדים עוד..

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

לקריאת כל התגובות ברצף
קבל את הקופונים הכי חמים ישירות למייל

שלח שאילתה
 .22אוי...לא צריך לחשוב פעמיים לפי הסימנים זה היה חיידק אלים מהדג
ע20:12 02/12/10 ,

בלוגים

 .21היה מחנך שלי
מוטי13:41 07/11/10 ,
 .20אם כך אלמנתו של הדג תיתבע את מי שרצח את בעלה )ל''ת(
עין תחת עין19:54 03/11/10 ,
 .19מה שגרם לדום לב זה -
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 .19מה שגרם לדום לב זה -
מישהי שיודעת קצת יותר ממכם18:29 03/11/10 ,

הכבוד הלאומי חשוב ,אבל האינטרס הלאומי
חשוב הרבה יותר

 .18קלקלתם לי את מצב הרוח ,לא רוצה דגים
זהו זה לא נוגעת בדגים יותר15:42 03/11/10 ,

בן דרור ימיני

 .17לכל הזבלה שכותבים כנגד האישה אתם פשוט מטומטמים
שמעון הצדיק15:05 03/11/10 ,

ישראל איבדה את האומץ ואת הכבוד
מנחם בן

 .16כנראה שיד ימין לא יודעת מה שמאל עושה )מפרסמת( )ל''ת(
מודאגת14:20 03/11/10 ,
בשביל חלקים נכבדים בתקשורת הישראלית,
ביהודה ושומרון לא גרים אנשים

 .15מדוע לא מקימים בית חולים לתושבי הקריות )ל''ת(
פקק תנועה13:53 03/11/10 ,

קלמן ליבסקינד

'' .14חלק מהבדיקות לא היו רלוונטיות''.....נו,באמת....בדיעבד אנחנו גיבורים) ...ל''ת(
רן07:54 03/11/10 ,
 .13הדודה שלי היתה תופרת ונדקרה ממחט חלודה.קבלה אינפקציה כרתו לה את
האגודל
כעבור זמן קצר מתה .לא חלמנו לתבוע מישהו על הרשלנות07:47 03/11/10 ,

מחפשת עובדים? כח אדם מוצאים בדפי זהב

 .12מנסים כל דרך לסחוט כספים  .הפך לנורמה בישראל.
לילי בלום07:01 03/11/10 ,
 .11האישה רוצה לעשות כסף מהמוות של בעלה  -רק תנו להן כסף
גידי01:21 03/11/10 ,
 .10כיף לקרוא!
ברי ג'יל00:18 03/11/10 ,
אתה ממש חולה )ל''ת(
ה''מוסריות'' שלך גורת לך לשמוח על אדם שנהרג?????01:19 03/11/10 ,
אוויל וכסיל )ל''ת(
המשפחה בוכה ואתה מכייף על כאבם01:31 03/11/10 ,
גם המשפחה של הדגים בוכה.
ברי ג'יל00:24 04/11/10 ,
 .9אין מספיק פרנסה לעו''ד ,אז מחפשים.
ד''ר רנטגן ,נתיבות00:16 03/11/10 ,.
 .8בחיים לא יקבלו  2.5מיליון
דניאל23:50 02/11/10 ,

פורומים
"חוגי ימין" מאיימים לפגוע בזהבה גלאון
פורום אקטואליה 08:37 04/12/11 ,

אני יודע שיהיה לכם קשה לחשוב אבל אני חייב
פורום אקטואליה 07:24 04/12/11 ,

אולמרט והפסיכוזה שחטף  -דיווח מהשטח
פורום אקטואליה 15:27 03/12/11 ,

 .7דניס זה דג שככל אחד יכול לפלט  ,זה דג קל לפילוט )ל''ת(
כל אחד יכול22:42 02/11/10 ,

הימין עם ההתלהבות המחוקקת שלו מזכיר לי בדיחה
בחר פורום:

כי קל לפלוט שטויות ,אה? )ל''ת(
נ08:31 03/11/10 ,

שלח שאילתה

 .6יהי זכרך ברוך ,אדם יקר
רודמן21:29 02/11/10 ,
איך תמני? בן הרוש זה שם משפחה מובהק של מרוקאים ,תבדוק שוב את דיוקם
של )ל''ת(
דברים01:02 03/11/10 ,.
 .5מוזר...
מיני מיי21:18 02/11/10 ,
 .4מי מנקה היום דגים בעצמו?רק הדובים באלסקה והעניים בעולם השלישי! )ל''ת(
רד סנאפר20:55 02/11/10 ,
מי שאין לו כסף.
מגדל השן21:17 02/11/10 ,
מי שאין לו כסף לא קונה דניס )ל''ת(
לא חשוב07:11 03/11/10 ,
יש גם בחינם
דגיגון15:54 07/11/10 ,
 .3למה שלא יתבעו את אלוהים? שנים של תפילות מבוזבזות )ל''ת(
שפינוזה20:43 02/11/10 ,
אתה צודק
וואלה21:08 02/11/10 ,
 .2וואי כמה טונות דניס תיקנה האלמנה )ל''ת(
לוקוס20:20 02/11/10 ,
NOT RELATED .1
why, 02/11/10 19:59
?Not related
smbd, 02/11/10 20:31
כי חיידק טורף מסנפיר הדג אכל לו אותם .שוב אין קשר בין  2הדברים )ל''ת(
אורן19:12 03/11/10 ,
זה חיידק אלים היה בתוכנית של אופרה עם ד''ר אוז) ...ל''ת(
ע20:14 02/12/10 ,
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