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הורוסקופ וידאו בלוגים מקומי ירוק להיות הורים דעות רכילות סגנון תרבות ספורט עסקים חדשות ראשי
 

 הצג את כל הערוציםוידאוטלטלה במזרח התיכוןהישרדות בכביש היומיהראיוןבריאותבעולםבארץצבא וביטחוןמדיני/פוליטימבזקים

 

מבזקים

חפשו ? הברז מטפטף
 אינסטלטור בדפי זהב

סרטן שלא טופלה כראוי תובעת  חולת
 מיליונים

אבל עדכנו ,  גילו אצל מיכל ממצא המעיד על סרטן הרחםהרופאים
 עברה טיפולים קשים ונותרה נכה היא. אותה באיחור של תשע שנים

 לצמיתות

הרופאים לא טרחו לעדכן ,  הרחםלמרות אבחון הסרטן בצוואר: מאוחר מדי, מעט מדי
 וחוסר יכולת ללדת שהיו נכות לצמיתות: התוצאה. בכך את המטופלת במשך תשע שנים

 לא היו מתעלמים אילו שני הרופאים המטפלים, פשוט וקצר יכולים להימנע בטיפול
 מכבי עכשיו היא תובעת את קופת החולים. 23מתוצאות הבדיקות של צעירה בת 
 . בדרישה לפיצוי של מיליוני שקלים

 
,  פורטה תושבת חיפהמיכל

 23הייתה בת , 35היום בת 
כשאובחן אצלה לראשונה 

 בצוואר ממצא טרום סרטני
טיפול קצר ופשוט היה . הרחם

אמור להפוך את הגילוי הזה 
אולם  ,לאירוע זניח בחייה

נפלה על "לצערה היא 
 ". הרופאים הלא נכונים

 
מכתב התביעה עולה כי 

 שנים ארוכות של במשך
ביקורים חוזרים ונשנים אצל 

הם התעלמו , רופאיה
 מנתונים ברורים וחד

שהעידו על ממצא , משמעיים
 . טרום סרטני בגופה

 
מיכל הייתה מחלימה , כשהבעיה הרפואית מינורית יחסית ,אם האבחון היה נעשה בזמן

בשל העיכוב התפתח אצלה סרטן .  לשגרה יומיומיתלחלוטין וחוזרת תוך ימים ספורים
טיפולים , הקרנות,  לעבור ניתוחיםהיא נאלצה. שהתגלה רק כעבור תשע שנים

   . רחםכימותרפיים ולאחרונה הוסבר לה כי תצטרך לעבור כריתת

  סרטןבפני מיכל לא הוזכרה כלל המילה

 ומיכאל פ"לבית המשפט באמצעות עורכי הדין עמיקם חרל) 'א(שתוגש מחר , התביעה
 ,פנתה מיכל לטיפולו של רופא בקופת החולים מכבי 2000מפרטת כי בשנת , אלנתן

, על פי עדותו של רופא מומחה. אך לא נתן לה כל הנחיות בנושא, שגילה ממצא חריג
ברשומות הרפואיות אין כל .  אלה ונוספות העידו על תהליך טרום סרטניתוצאות

במרפאת צוואר הרחם מסרו לה כי במידה ולא יצרו עימה .  בדיקה זוהתייחסות לתוצאות
 . איש לא יצר קשר עם מיכל, אכן.  בסדרסימן שהכל, קשר טלפוני

 
בשל ממצא ,  החולים אל הרופא הקבוע שלהשנתיים מאוחר יותר שבה התובעת לקופת

 מוצע כל טיפול מתאים אשר אמור לא, למרות זאת. חריג שהתגלה בצוואר הרחם שלה
 . למנוע התפתחות הסרטן

התובעת איננה מיודעת על 
 ואף לא מתבצעת בדיקת, כך

על אף קיומו , ביופסיה נוספת
 . של ממצא חשוד

 
בפני מיכל לא הוזכרה המילה 

ועד  2003החל משנת  .סרטן
מופסק כליל כל , 2009שנת 

הגיעה , 2009בפברואר , לאחר שנים .מעקב אחר התובעת בכל הקשור לצוואר הרחם

19:50 26/11/2011 | יונתן הללי
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  ילינסוןמקס: צילום מיכל פורטה

''בארץ''עוד ב

  הטיח את בתו התינוקת לקיר: חשד
  13:52 25/11/2011,עמיחי אתאלי

 בבכיר העבריין חיים גבריאלי נעצר בחשד שניסה לפגוע
 א"בעיריית ת
  9:30 25/11/2011,אבי אשכנזי

  הלאומיתמאות מסמכים נעלמו מהספרייה
  8:19 25/11/2011,יוסי אלי

מדוברים
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8.45%
ישראל מזהירה את 
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בנובמבר  30-29
במכללת האקדמית 

 ספיר
 >>לתאום הגעה

מהפכת המחירים 
 AQUABARשל 

 39-מיני בר החל מ
 ח לחודש"ש

 >>להצטרפות

הגרלה 
"! טבורית"ב

שומרים דם טבורי 
ומגרילים עריסה 

 מפוארת
>> לפרטים

 Jobbingעם 
 תמצא עבודה מהר

בוא למצוא עבודה 

 נוספת שעברה אבחנה גידול בדיקה. התובעת על דעת עצמה לביקור אצל הרופא שלה
חייבו  2000 הבדיקות בשנת מומחה רפואי קבע כי ממצאי. סרטני פולשני בצוואר הרחם

 למניעת התפשטות הסרטן שהייתה מובילה, ביצוע פעולה ניתוחית פשוטה של כמה דקות
 . ולריפוי מלא ומהיר

 
נאסוף את מלוא , לאחר שנקבל את כתב התביעה :ממכבי שירותי בריאות נמסר בתגובה

  העובדות ונעביר התייחסות לבית המשפט

 

 

0 Recommend 39 people recommend this. 

שתף לחברשלח לעורךכתובהגיבוהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

 ? לכתבהיש לכם מסר מסחרי הקשור
 

 דיונים 6-תגובות ב 6: עד כה

 

 לקריאת כל התגובות ברצף

פרטים |   תגובה ממומנתהוספת

תגובות

 הוספת תגובה

שם

 כותרת /נושא 

 תוכן

לתנאי האתר ה/בשליחת תגובה אני מסכים

 )ת''ל(  טיפול אצל סנדלרים ולא רופאיםכניראה שהלכה לקבל.6
 13:57 27/11/11, פקק תנועה

 )ת''ל(  הרופאלפחות תפרסמו את שם.5
 08:24 27/11/11,  מכביחיפאית מקופת חולים

 )ת''ל(  להזדקק להתעללות הרופאים של ימנועדין ליטול חיים מאשר.4
 01:53 27/11/11, אפרים

 )ת''ל(  האחראיםארוכות את.3
 01:24 27/11/11, לשלוח לכלא לתקופות, החלאתית הזאתלהחמיר עם הרשלנות

  חוליםגם לי זה קרה קופת.2
 21:11 26/11/11, אחד שחלה והבראי

 )ת''ל( עוד תביעה לא קיבלו?  מעריב קיבלכמה? מלחמה פסיכולוגית.1
 20:41 26/11/11, אני

 

 
 חינם יעוץ

 במטבחים

 
 ארונות מבצע

 הזזה

 
 חינם יעוץ

בלימוד 
 אנגלית

 
 חינם יעוץ

 באלמיניום

 
 פתרונות

ריהוט לחדר 
 ילדים

 
 חינם ייעוץ

 בדלתות

 
 פתרונות

ריהוט לעיצוב 
 הבית

 
 חינם ייעוץ

 בשערים

פרסומת

פייסבוק

Amiraשמואליוליה



 ניתוחי אף פלסטיים

 
מושלם אף טופסרוצים מלאו

nose.co.il

חזה הגדלת

 
מושלם גוף על כאןחולמת כנסי

המומחים אצל שיער הסרת

 
וייעוץ להצעות פרטים מלאו

משתלם רכב ביטוח

 
רכב ביטוח להצעות טופס מלאו

עדעד
לילות

עד
לילות

עודילדיםאופנהספאחופשותמסעדותקופונים

הקופונים את למיילקבל ישירות חמים הכי

שאילתה שלח

בלוגים

עובדים זהבמחפשת בדפי מוצאים אדם כח

פורומים

זרההאם מדינה אזרח להיות יכול ממשלה ראש
אקטואליהפורום

לבחירותהיום צועדים מצרים אזרחי
אקטואליהפורום

במצריםחגיגות דמוקרטיה של
אקטואליהפורום

ישראלמצרים עם עימות גם ויתכן כאוס לקראת

פורום שאילתהבחר שלח

תובעתבארץחדשותמתוךעמוד כראוי טופלה שלא סרטן חולת



 תל אביב  2קרליבך , כל הזכויות שמורות לקבוצת מעריב© 
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מעריבשימושתנאיעזרהלנוכתבו לעיתון בבמעריבדרושיםמנוי מעריבפרסמו

ואמבט אנגליתריצוף פניםספאמטבחיםרהיטיםרכבלימודי עסקיםעיצוב מדריך

תובעתבארץחדשותמתוךעמוד כראוי טופלה שלא סרטן חולת


