
הנתונים נחשפו לראשונה, // החולים בית את ירפא מי
בישראל הרפואית הרשלנות אחוזי של המבהילים

 הרפואה באיכות מתמשך ליקוי ז של הזנחה, של שנים אחרי
 פנס סוף סוף נדלק בישראל,
 לראשונה שפורסם דו״ח באפילה.

 הרפואית הרשלנות נתוני על
 מדאיגה מציאות מציג בישראל
 הסכנה מלבד האם במיוחד.
 בגין התביעות הציבור, לשלום

 נטל מהוות רפואית רשלנות
 הבריאות? מערכת על מיותר

 המנהל הלפרן, Tin '9פרו מול
 הלאומי המכון של המדעי
 המציג הבריאות, מדיניזת לחקר

 אלו מתייצבים משנתו, את
הבריאות משרד את שתבעו

 ההורים הבינו הניתוח, מחדר הרופא שיצא
 והמלל המבוהלות הפנים תקין. לא שמשהו

רע. מבשרי היו המבולבל
ארוכה, לדרך הראשון השלב היה זה

 בגזירת הכל ניכרות. עדיין שהשלכותיה
 לעצמם הם מזכירים קשים. ברגעים משננים הם עליון,

 אנוש? בטעות מדובר האם אך שליח. רק היה שהמנתח
 רפואית? רשלנות של סיפור כעוד המקרה נרשם האם

 תעזור אולי אך שהיה, הילד את תחזיר לא התשובה
יתר. בזהירות ייגשו אליו הבא, למנותח
 הן היום באותו שעבר, בשבוע פורסמו כתבות שתי

במדינה. הגדולים העיתונים שורות את מילאו
 רפואית רשלנות בגין ישראל מדינת של "ההוצאה

 כולנו", של הרפואה חשבון על ובאה ביותר, גבוהה היא
 לבדיקות מובילה "שחיקה העיתונים. כותרות הזהירו

 למערכת", כבד כלכלי ונזק רפואיות טעויות מיותרות,
במקביל. המתחרים נופפו

 כי ופרסם, הקוראים את להרגיע טרח הבריאות משרד
 זאת שגויות". תוצאות על להעיד היכול ממצא עלה "לא

 במחלות חולים 300כ- לפיו חשד, על שפורסם למרות
 באבחון טעות בשל מתאים, לא רפואי טיפול עברו קשות
 ההרגעה, צפירת למרות בארץ. הגדולות המעבדות באחת
למעקב. נסגר הבדיקות מרכז

 נטל מהוות רפואית רשלנות בגין התביעות האם
 משרד שפרסם הסקר והאם הבריאות? מערכת על מיותר

 ולמנוע לייעל עשוי המערכת עובדי בקרב הבריאות
 המכון של המדעי המנהל הלפרן, זמיר פרופ׳ טעויות?
 העוסקת וייס, ע׳ ועו״ד הבריאות, מדיניות לחקר הלאומי

 לקוראי מציגים הרפואית, הרשלנות בתחום שנים 18
המפה. צדי שני את הפלס

מחצי יותר הרבה
 בגזירת שהכל הידיעה על האמונים שפתחנו, כפי

 רפואית. כרשלנות שנראה מה בגין לתבוע ירוצו לא עליון
 וכיצד מתי ברורות הנהגות בפנינו מציבה החיים תורת

 עיתונאית שככתבה לציין צורך ואין זה בנושא גם לפעול
 ההלכה דעת את לברר היומרה את עצמנו על נטלנו לא

זו. טעונה בסוגיה
 ומלווי רפואיים יועצים הרפואה, בעולם העוסקים אך

 יש מחד אפשרי. בלתי מצב בפנינו מתארים משפחות,
 את המערער לקרדום בערכאות התביעה נשק את שהפכו
 משפטית׳ ׳רפואה מספקים הרופאים הרפואה. יסודות

 סביר הבלתי העומס מאידך, במלאכתם. לעסוק וחוששים
 שורה עימו מביא בישראל הבריאות מערכת על המוטל

 רשלנות בשל בחולים פגיעה של מובהקים מקרים של
ברורה.

 שהתסיס כנס בלום בכפר נערך שעבר שלישי ביום
 אחד כל רבים, קוממו בו שהוצגו הנתונים רבות. מערכות
 האחרונות שנים ארבע של בסקירה שלו. מבטו מנקודת
 לטובת נפסקו התביעות מכלל כמחצית כי מתברר,
 האחרונות שבשנים מתברר המחקר, נתוני לפי החולים.
 די הבהיר שלא רפואי, צוות נגד בתביעות עלייה נרשמה

לקבל. החולים שעל הטיפולים השלכות ואת הסכנות את
 בישראל רפואית רשלנות מתביעות "מרבית

 הצדדים בטרם עוד חסוי פשרה בהסכם מסתיימות
 עומר עו״ד האשים המשפט", באולם לדיונים מגיעים

 והיקף התביעות "מספר ידו. על בוצע שהמחקר פלד,
 על ומכבידים האחרונים בעשורים זינקו הפיצויים
הלפרן. זמיר פרופ׳ הזכיר הרפואית", המערכת

מדויקת", לא מאוד חד-צדדית, מגמתית, תמונה "זו
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