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הורוסקופ וידאו בלוגים מקומי ירוק דעות סגנון רייטינג ספורט עסקים חדשות ראשי
 

 הצג את כל הערוציםוידאוטלטלה במזרח התיכוןהישרדות בכביש היומיהראיוןבריאותבעולםבארץצבא וביטחוןמדיני/פוליטימבזקים

 

מבזקים

חפשו ? סל הכביסה מלא
 מכבסות בדפי זהב

 תובעת מיליונים כי לא זיהו סרטן אישה
 בגופה

ח " שלקתה בסרטן צוואר הרחם תובעת את משרד הבריאות וקופאישה
 שנים  6את המחלה במשך " פספסו" לאחר שהרופאים, על רשלנות

 חמורה ביותר של רופאים תושבת אשקלון שלקתה בסרטן צוואר הרחם עקב רשלנות
 הבריאות וקופת שפספסו את המחלה במשך שש שנים תובעים מיליוני שקלים ממשרד

 . חולים מאוחדת
 

 המחוזי בבאר שבע באמצעות עורכי לבית המשפט 47בת ', מכתב התביעה שהגישה ח
 שנים חשה האישה בכאבים כי לפני כשמונה, פ ומיכאל אלנתן עולה"הדין עמיקם חרל

" מאוחדת" באופן טבעי היא ניגשה לרופא המשפחה בקופת החולים. עזים בבטנה
 אלא שרופא משפחה ורופאים מומחים אחרים אליהם. והתלוננה בפניו על הכאבים

נטילת דגימה מצוואר הרחם " (פאפ"הופנתה בקופה לא טרחו לערוך לה בדיקה 
הרופאים בכלל לא הציעו ).  האם הכאב נובע מסרטן או כל מחלה אחרתשמטרתה לברר

 .  שהייתה חוסכת ממנה עוגמת נפש רבה וסבל עצוםלה לבצע את הבדיקה
 

 היפנה אותה רופא גניקולוג מומחה בקופת החולים רק לאחר חמש שנים של טרטורים
הבדיקה די שטחית ולא .  צוואר הרחםמעמיקה במרפאת" קולפוסקופיה"לבדיקה 

 גילו שהיא סובלת מדלקת תוצאות הבדיקה. התייחסה למכלול הכאבים מהם סבלה
 .  הרופא לאישההסביר, "זו רק דלקת, אין לך מה לדאוג, הכול בסדר גברת. "בלבד

 
והתברר כי רופאי  .שכאבים חזרו על עצמם פעם אחר פעם בעוצמות גדולות יותר, אלא

 סובלת אשר הייתה חושפת שהיא' ח-בית החולים לא טרחו לבצע ביופסיה נוספת ב
 . למעשה מסרטן בצוואר הרחם ושהיא נתונה בסכנת חיים ממשית

 
 ממצאי הבדיקה של בית החולים ברזילי לגינקולוג קופת החולים מאוחדת לקחה את', ח

 בוחר משום מה לא לבצע בה כל טיפול ולא מפנה אותו לבצע בדיקות שטיפל בה אך זה
 . פאפ נוספות

 הרופאים התעלמו 

סובלת מדלקת ' ח- בתחום הגינקולוגיה בקופת החולים מאבחנת שרופאה מומחית נוספת
 טורחת לשלוח אותה לבדיקות נוספות אשר היו חושפות את נרתיקית וגם היא אינה

  .העובדה שהיא לקתה בסרטן
 

 אותה שולח' גניקולוג מומחה אליו הופנתה ח. רק כעבור שש שנים נמצא צדיק בסדום
 . לבצע בדיקת פאפ מעמיקה ואז מתברר שהיא לקתה בסרטן צוואר הרחם

 
למרות . עיני חשכו כאשר קיבלה לידיה את תוצאות הבדיקה. היתה בהלם מוחלט ',ח

 .  הקודמות שעשתה נראו תוצאות חריגות הרופאים התעלמו מהןשבכל הבדיקות
 

התובעת ממשרד הבריאות מקופת החולים מאוחדת כעשרה '  חבכתב התביעה טוענת
.  רופאים מטעמם היא זו שמנעה את גילוי הסרטן בזמןכי שורת מחדלים של, מיליון שקל
 חוות דעת 

 של רופאים מומחים בתחום
הגינקולוגיה צורפו לכתב 

כי רופאי , התביעה קובעות
הנתבעים התרשלו בעבודתם 

ליידע אותה    טרחוכאשר לא
באפשרות שלקחה בסרטן 

צוואר הרחם ולא המליצו לה 
 פרטיות נוספות לבצע בדיקות

 . אשר היו מאבחנות את המחלה בזמן
 

 לכך שחייה השתנו מהקצה לקצה וקיים חשש שהיא רשלנות הרופאים גרמו, לדבריה
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סרטן , הבריאותמשרד, מאוחדתקופת חולים :תגיות
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''בארץ''עוד ב

  המחדלשוטרים הודחו בעקבות: ת"הרצח בפ
  21:26 19/9/2011,אבי אשכנזי

  מפגנים בתל אביב למען הבדואים בנגב: צפו
  20:51 19/9/2011,מיכל הוכברג

  העירעימות בין חולדאי למפגין בישיבת מועצת
  18:32 19/9/2011,מיכל הוכברג

  תפקידוע הודיע על סיום"ל מועצת יש"מנכ
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,  חלתה במחלה היא איבדה את שמחת החייםכי, מאז נודע לה, לטענתה. עלולה למות
אחוזי  50נקבעו לה . והיא שרויה בדיכאון  מצבה הנפשי קשה, את החשק לקיים יחסי מין

 . נכות
 

כי הם טרם קיבלו לידיהם את ,  מאוחדת נמסר בתגובהממשרד הבריאות וקופת החולים
 כמקובל בבית החולים באמצעות יועצים וכי את תגובתם ימסרו, כתב התביעה
 . המשפטיים

 

 

0 Recommend One person recommends this.

שתף לחברשלח לעורךכתובהגיבוהוסף תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

 ? לכתבהיש לכם מסר מסחרי הקשור
 

 דיונים 3-תגובות ב 5: עד כה

 

 לקריאת כל התגובות ברצף

פרטים |   תגובה ממומנתהוספת

תגובות

 הוספת תגובה

שם

 כותרת /נושא 

 תוכן

לתנאי האתר ה/בשליחת תגובה אני מסכים

 ,וללא כל קשר, שבאמת למסכנה היה גם כאב בטן )או שלא(ובסוף יתברר .3
 15:19 28/03/11, ציניקן

 עם כל הכאב.2
 14:49 28/03/11, אני

 שנים 10 אלים ככל שיהיה אפשר לחיות יותר מ כל סרטן, לידיעתך  
 11:54 01/06/11, ק

 .. שישודאי! ?נזק  
 11:57 01/06/11, עולם אבסורד

 ? לשונייםאין לכם שם עורכים.1
 14:23 28/03/11, אליעזר בן יהודה

 

פייסבוק

דעות וטורים

ל"אראל סג
בטורי הדעות 

 מתנהל פסטיבל
הכאה על חטא

שלום ירושלמי
גם אם הפלסטינים 

 ,יקבלו מדינה
המצב לא ישתנה

אלון פנקס
הדרמה המיותרת 

 יורק היא-בניו
'עצרת סיינפלד'

שלח שאילתה:בחר מרשימת הכותבים הקבועים  
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..עודילדיםאופנהספאחופשותמסעדותקופונים

  הכי חמים ישירות למיילקבל את הקופונים

שלח שאילתה

בלוגים

 כספים למאבק מגייסים
להסגרת דורסי לי זיתוני

 בכלא ניסו לשבור הסוהרים"
"אותנו נפשית

מדינה :  מצריםגורמים בצבא
איסלאמית היא קו אדום

 בארץ ל"בחו רגע אחרון
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RSS מעריב nrg-פרסמו ב  במעריבדרושים מנוי לעיתון מעריב  שימושתנאי עזרה  לנוכתבו

עיצוב פנים ספא מטבחים רהיטים הובלות עבודה בחול רכב

 השוואת ביטוח דירה

 
 השוואת מחיר חכמה לביטוח דירה

 לחץ כאן להשוואה

 הסרת שיער השוואה

 
 הסרת שיער לנשים למראה חלק

 !לחצי וקבלי אזור נוסף במתנה

 מילוי קמטים

 
 .מלאי טופס למראה צעיר יותר

www.perfect-face.co.il 

 הסרת שיער אצל המומחים

 
 !מלאו פרטים להצעות וייעוץ

www.no-more-hair.co.il 

 

  

אבל האינטרס הלאומי ,  הלאומי חשובהכבוד
חשוב הרבה יותר

 דרור ימיניבן

  

 איבדה את האומץ ואת הכבודישראל
 בןמנחם

  

,  חלקים נכבדים בתקשורת הישראליתבשביל
 אנשיםביהודה ושומרון לא גרים

 ליבסקינדקלמן

 איטום מוצאים בדפי זהב –שהגג לא ידלוף

פורומים

 מאיימים לפגוע בזהבה גלאון"  ימיןחוגי"
 08:37 04/12/11,   אקטואליהפורום

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

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

  עם ההתלהבות המחוקקת שלו מזכיר לי בדיחההימין

שלח שאילתה:בחר פורום   
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