נפטר
החולה
שנשכח בנופו

תביעה:
בגלל פד
בני

של

משפחתו

כ^בור

תושב

ארב^

my

חודשים

ה\/יר טוחנים כי פד שנשכרו בגופו בסיום ניתוחביאיכילוב׳
קשורים לניתוח גרמו למוות
שאינם
זיהומים
בית החולים:
למותו
גרם

בר־מאיר

rear

הסיוט של

מי

ניתוח :פד

אילת
$DN2$שבוצע $DN2$בולפני
צע
בתל־אביבהוביל,

כל

מי שעומד בפני

שנשכח בגופו

של

תושב

עם סיום ניתוח מעקפים שבו־
$TS1$שבוצע$TS1$

שנתיים

בתביעה

כך לטענת

לים
$DN2$החולים$DN2$
רפואיתולמותו של
בפברואר
בן 64

בני

משפחתו

שהגישו בימים אלה כגד בית
$TS1$החולים$TS1$
החו־

ומשרד

כאבים

׳איכילוב׳
בביתהחולים

הבריאות,

2012

למסכת של רשלנות

המנותח.
אושפז

פרדי בטיט,

שהיה

בביתהחולים
׳יוספטל' באילת בשל
בבית החזה וקוצר נשימה שרק הלך

והחמיר .האבחנה היתה בצקת ריאות ,ולאחר
מספר ימי אשפוז הוא שוחרר במצבכללי טוב.
חודש לאחר מכן אושפז בטיט במחלקת
׳םורוקה' ,ושוחרר
טיפול נמרץ בביתהחולים
$DN2$התביעה $DN2$נטען כי הגורםלהידרדרות במצבו של
החולים מצר על כך .מדובר בחולה עם מח־
$TS1$מחלות$TS1$
לאחר כשלושה שבועות עם השיפור במצבו.
עה
$DN2$מחלות $DN2$רקע מרובות וקשות ,ביניהן אי ספיקת
בטיט היה פד שנשכח בגופו במהלך הניתוח.
שלושה שבועות מאוחר יותר הוא שוב אושפז
לות
הראשון
כשלושה שבועות לאחר הניתוח
לב ומחלת ריאות כרונית קשה ,שהשפיעו גם
׳יוםפטל׳ כשהוא סובל מקוצר
בביתהחולים
הוא
אשפוז
ימי
שלושה
ולאחר
נשימה,
הן על המהלךהקליני לאחר הניתוח,שלווה
בו הושאר הפד בגופו ,עבר בטיט ניתוח נוסף
הועבר
׳איכילוב׳ להמשך בירור וטי־
בזיהומים שונים שאינם קשוריםלניתוחהלב,
$TS1$וטיפול $TS1$להוצאת הפד ,לאחר שאובחנה פריצתמוגלה
לביתהחולים
מהפצע הניתוחי.
$DN2$וטיפול $DN2$בו.
פול
כגון דלקת ריאות ,זיהום בכיס המרה וזיהום
בית

בכתב התביעה

שהגישו בני

משפחתו בבית

המשפט המחוזיבירושלים ,באמצעות פרק־
$TS1$פרקליטיהם$TS1$,

החולים׳איכילוב׳.

בקטן:

בעת היותו מאושפז במחלקה
ביתהחולים נראה היה כי חל

פרדי

בטיט

הפנימית

של

שיפור מסוים

ז״ל צילום :שאולגולן

פטרייתי.

לצערנו

בעקבות

אחד

מהזיהומיםהללו,

נפטר החולה יותר מארבעה

חודשים

במצבו ,אך למרות זאת הוא נמצא מת במיט־
$TS1$במיטתו$TS1$
$DN2$פרקליטיהם $DN2$,עורכי הדין עמיקם הרל״פומיכאל
ליטיהם,
לאחר ניתוח הלבשעבר״.
תו
בא כוחה של
$DN2$במיטתו $DN2$בסוף חודש אוגוסט 2012
ביאיכילוב׳ החל הסיוט הג־
$TS1$הגדול$TS1$
אלנתן ,נטען כי
״על פי קביעת מומחה בניתוחי חזה ולב
קם
$DN2$הגדול $DN2$מבחינתו של בטיט.
דול
$DN2$עמיקם$DN2$חרל״פ ,אמר כי ״מלבד המקרה עצמו,
בכתב
כללית",
שהוא ללא ספק אחד החמורים בהם נתקלתי
וכירורגיה
אשפוזו
במהלך
הוחלט
ב׳איכילוב׳
התביעה,
נטען
שעליו
המתמשכת שנ־
$TS1$שנבעה$TS1$
מסכת הסיבוכים
״נראה כי
במהלך חיי המקצועיים ,תגובת ביתהחולים
יהיהלעבור ניתוח מעקפים .הניתוח בוצע
מהשארת הפד בגופו של המנוח בניתוח
בשלהי חודש אפריל  2012על פי דו״ח
הופכת אותו למקומם יותר .במקום לקבל
בעה
$DN2$שנבעה$DN2$
הכ־
$TS1$הכריעה$TS1$
הראשון והאיחור הרב בשליפתו מהגוף
הניתוח ,בוצעה ספירת הפרים והיא נמצאה
אחריות מוחלטת למחדל שאין גרוע ממנו,
טוען ביתהחולים כהסברלמותו שלהמטופל,
$DN2$הכריעה $DN2$אותו ,ובסופו של דבר גרמהלפטירתו
תקינה.
ריעה
שהוא סבל ממחלות אחרות וזיהומים שאינם
וסבל".
אחרי תקופה ממושכת שלטיפולים
שבוע לאחר הניתוח ,כך נטען בכתב הת־
$TS1$התביעה$TS1$,
קשוריםלניתוח הלב ולפד שנשכחבגופו״.
לתביעה טרם הוגש כתב הגנה .דובר בית
הנשימתי
$DN2$התביעה $DN2$,החל מצבולהידרדר .מצבו
ביעה,
ממשרד הבריאות נמסר בתגובה :״התבי־
$TS1$״התביעה$TS1$
׳איכילוב׳ ,אבי שושן ,מסר בתגובה
החמיר ,וגם אובחנה הפרעה הולכת ומחמירה החולים
ל׳ידיעותאילת׳ כי ״במהלך ניתוח לב מור־
$TS1$מורכב$TS1$
בתיפקודיהכליותשלו.
$DN2$״התביעה $DN2$התקבלה והועברהלטיפולה של חברת
עה
$DN2$מורכב $DN2$אכן נשכח פד גזה בחלל בית החזה .בית ׳ענבל' ,הקרן הפנימיתלביטוחממשלה״.
כב
בחוות דעת רפואית שצורפה לכתב התבי־
$TS1$התביעה$TS1$

$TS1$עמיקם$TS1$
עמי־
המשפחה התובעת,עו״ד

