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חולת סרטן שלא טופלה כראוי תובעת
מיליונים
הרופאים גילו אצל מיכל ממצא המעיד על סרטן הרחם ,אבל עדכנו
אותה באיחור של תשע שנים .היא עברה טיפולים קשים ונותרה נכה
לצמיתות
יונתן הללי | 19:50 26/11/2011

תגיות :סרטן,תביעה
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מעט מדי ,מאוחר מדי :למרות אבחון הסרטן בצוואר הרחם ,הרופאים לא טרחו לעדכן
בכך את המטופלת במשך תשע שנים .התוצאה :נכות לצמיתות וחוסר יכולת ללדת שהיו
יכולים להימנע בטיפול פשוט וקצר ,אילו שני הרופאים המטפלים לא היו מתעלמים
מתוצאות הבדיקות של צעירה בת  .23עכשיו היא תובעת את קופת החולים מכבי
בדרישה לפיצוי של מיליוני שקלים.

חשד :הטיח את בתו התינוקת לקיר
עמיחי אתאלי13:52 25/11/2011,

העבריין חיים גבריאלי נעצר בחשד שניסה לפגוע בבכיר
בעיריית ת"א

מיכל פורטה תושבת חיפה,
היום בת  ,35הייתה בת 23
כשאובחן אצלה לראשונה
ממצא טרום סרטני בצוואר
הרחם .טיפול קצר ופשוט היה
אמור להפוך את הגילוי הזה
לאירוע זניח בחייה ,אולם
לצערה היא "נפלה על
הרופאים הלא נכונים".
מכתב התביעה עולה כי
במשך שנים ארוכות של
ביקורים חוזרים ונשנים אצל
רופאיה ,הם התעלמו
מנתונים ברורים וחד
משמעיים ,שהעידו על ממצא
טרום סרטני בגופה.

עוד ב''בארץ''

אבי אשכנזי9:30 25/11/2011,

מאות מסמכים נעלמו מהספרייה הלאומית
יוסי אלי8:19 25/11/2011,

מדוברים
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איראן 150 :אלף
טילים על ישראל -
אם נותקף

מיכל פורטה צילום :מקס ילינסון

הכי נקרא

10.08%
פרוטוקול מיום
כיפור :חיילים בזזו
מחבריהם

הכי מטוקבק

8.45%
ישראל מזהירה את
ארה"ב :לא
להחליש את שלטון
טנטאווי

אם האבחון היה נעשה בזמן ,כשהבעיה הרפואית מינורית יחסית ,מיכל הייתה מחלימה
לחלוטין וחוזרת תוך ימים ספורים לשגרה יומיומית .בשל העיכוב התפתח אצלה סרטן
שהתגלה רק כעבור תשע שנים .היא נאלצה לעבור ניתוחים ,הקרנות ,טיפולים
כימותרפיים ולאחרונה הוסבר לה כי תצטרך לעבור כריתת רחם.

בפני מיכל לא הוזכרה כלל המילה סרטן
התביעה ,שתוגש מחר )א'( לבית המשפט באמצעות עורכי הדין עמיקם חרל"פ ומיכאל
אלנתן ,מפרטת כי בשנת  2000פנתה מיכל לטיפולו של רופא בקופת החולים מכבי,
שגילה ממצא חריג ,אך לא נתן לה כל הנחיות בנושא .על פי עדותו של רופא מומחה,
תוצאות אלה ונוספות העידו על תהליך טרום סרטני .ברשומות הרפואיות אין כל
התייחסות לתוצאות בדיקה זו .במרפאת צוואר הרחם מסרו לה כי במידה ולא יצרו עימה
קשר טלפוני ,סימן שהכל בסדר .אכן ,איש לא יצר קשר עם מיכל.

הברז מטפטף? חפשו
אינסטלטור בדפי זהב

28/11/2011

שנתיים מאוחר יותר שבה התובעת לקופת החולים אל הרופא הקבוע שלה ,בשל ממצא
חריג שהתגלה בצוואר הרחם שלה .למרות זאת ,לא מוצע כל טיפול מתאים אשר אמור
למנוע התפתחות הסרטן.
התובעת איננה מיודעת על
כך ,ואף לא מתבצעת בדיקת
ביופסיה נוספת ,על אף קיומו
של ממצא חשוד.

צרכנות -מבצעי החודש

בפני מיכל לא הוזכרה המילה
סרטן .החל משנת  2003ועד
שנת  ,2009מופסק כליל כל
מעקב אחר התובעת בכל הקשור לצוואר הרחם .לאחר שנים ,בפברואר  ,2009הגיעה
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 29-30בנובמבר
במכללת האקדמית
ספיר
לתאום הגעה<<

מהפכת המחירים
של AQUABAR

התובעת על דעת עצמה לביקור אצל הרופא שלה .בדיקה נוספת שעברה אבחנה גידול
סרטני פולשני בצוואר הרחם .מומחה רפואי קבע כי ממצאי הבדיקות בשנת  2000חייבו
ביצוע פעולה ניתוחית פשוטה של כמה דקות ,שהייתה מובילה למניעת התפשטות הסרטן
ולריפוי מלא ומהיר.
ממכבי שירותי בריאות נמסר בתגובה :לאחר שנקבל את כתב התביעה ,נאסוף את מלוא
העובדות ונעביר התייחסות לבית המשפט

39 people recommend this.
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 .6כניראה שהלכה לקבל טיפול אצל סנדלרים ולא רופאים )ל''ת(
פקק תנועה13:57 27/11/11 ,
 .5לפחות תפרסמו את שם הרופא )ל''ת(
חיפאית מקופת חולים מכבי08:24 27/11/11 ,
 .4עדין ליטול חיים מאשר להזדקק להתעללות הרופאים של ימנו )ל''ת(
אפרים01:53 27/11/11 ,
 .3ארוכות את האחראים )ל''ת(
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