בית משפט השלום באשקלון

ת"א  7452 04 14יפת ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל ואח'
בפני

כבוד השופט אמיר דהא

התובעי

 .1עיזבו המנוח חיי יפת ז"ל
 .2תמרה יפת
 .3שי יפת
 .4איתי יפת
 .5נופר יפת
נגד

הנתבעי

 .1מדינת ישראל
 .2שירותי בריאות כללית )עניינה הסתיי (

פסק די
א .כללי
זוהי תביעה בעילת רשלנות רפואית בטיפול במנוח חיי יפת זכרו לברכה.
ביו  03/07/08עבר המנוח ,חיי יפת ,שהיה כב  ,56ניתוח מורכב להשתלת ריאות ,כתוצאה ממחלת ריאות כרונית
שממנה סבל .המנוח שוחרר מבית)החולי "בילינסו " ,שבו בוצעה ההשתלה ,אל מחלקת שיקו נשימתי של בית)
החולי "שיבא" ביו  .24/07/08מצבו הורע והוא הוחזר לבית)החולי "בילינסו " ,ש נפטר מסיבוכי ביו
.02/08/08

א .1.בעלי הדי
התובעי הינ עזבונו של המנוח ,אשתו ובתו הקטינה שהיו תלויות בו ,ויורשיו.
הנתבעת  1הינה מדינת ישראל ,הבעלי של בית)החולי "שיבא".
הנתבעת  2הינה הבעלי של בית)החולי "בילינסו " ,ובעניינה נית ביו  25/07/16פסק)די חלקי ,אשר בגדרו
נדחתה התביעה כנגדה.

א .2.מהל הדיו
לאחר שהוחלפו בי הצדדי מסמכי הנוגעי לתביעה ולאחר מספר הכרעות בהליכי)ביניי  ,נשמעו הוכחות.
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מטע התובעי העידו הב – איתי יפת ,אלמנתו של המנוח – תמרה יפת ,הב שי יפת ,ופרופ' יחיאל בר)איל .
מטע הנתבעת  1העידו פרופ' קרמר ,ד"ר מרינה גרשמ  ,ד"ר אליזבטה )ליזה( פופובי)'-אלעזר ,ד"ר אריה וולנר,
ד"ר עודד סולד והאחות אלה שניידרמ .
א .1.2.פסק)הדי החלקי
ביו  25/07/16נית פסק)די חלקי ,בהסכמת הצדדי  ,ולפיו נדחתה התביעה כנגד שירותי בריאות כללית ,אשר
הייתה נתבעת  ,2ומכא שהתובעי ויתרו על עילות התביעה ועל הטענה כי טיפול רשלני בבית)החולי "בילינסו "
הוא שגר  ,באופ חלקי או מלא ,למותו של המנוח.
א .2.2.הליכי הקשורי ברשומות הרפואיות
התובעי ביקשו בקשות מספר להגשת הרשומות הרפואיות ה במהל הלי של גילוי מסמכי דר ישיבות של
קדמי משפט בטר ההוכחות ובמהלכ  .במענה לבקשות אלה של התובעי  ,הוגש החומר טיפי )טיפי ואז חזרו
התובעי והגישו בקשות להגשת רשומות רפואיות נוספות ,עד להוכחות וא .במהלכ  ,עת עלו בבירור פגמי
ברשומות הרפואיות .בית)המשפט התייחס לרשומות הרפואיות במספר החלטות .ג לאחר שהסתיימו ההוכחות,
הוגשה בקשה מטע הנתבעת  1להגיש גרסה חדשה הרשומות הרפואיות ,חר .העובדה שהעדי כבר העידו.
באופ חריג נראה היה כי ג ב"כ הנתבעת  1ועובדי הנתבעת  1התקשו להוציא מ המערכת הממוחשבת רשומות
מסודרות ,ועד כדי כ הגיעו פני הדברי שנאלצו להגיש לקראת תו הלי ההוכחות צילומי מס )!( מתוכנת רשומות
רפואיות המצויה בשימוש "שיבא" – תוכנת ה)”) “Chameleonלהל ג  :תוכנת ה"זיקית"( .בית)המשפט סקר
בהחלטה מפורטת מיו  06/10/16את תולדות עניי הרשומות הרפואיות ,ובהחלטה המסיימת לעניי זה נאמר כי
חסרונו של החומר שהגשתו התבקשה בלט מאוד והיה נושא משמעותי שהעדי והצדדי התייחסו אליו כול מהל
ההליכי המקדמיי והלי ההוכחות.
בהחלטה זו שקל בית)המשפט את מהות חומר הראיות ,את השלב בהלי שבו הוגש ואת השפעתו הצפויה על
ההלי  ,ומצא כי רשומות רפואיות ה ליבה של תובענה בעילת רשלנות רפואית ולא נית לפיכ להתיר את הגשת
בשלב מאוחר כל כ בתו ההוכחות .הבקשה להגשת רשומות רפואיות מחדש – נדחתה.

א .3.מוסכמות
כאמור ,עניינה של התביעה הינו במותו המצער של מר חיי יפת ז"ל ,יליד  ,07/05/52אשר נפטר ביו .02/08/08
כתב התביעה מפרט מסכת של טיפולי אשר עבר המנוח ,ואשר לפי שיטת של התובעי הביאה למותו של המנוח.
ראשית דבר ,המנוח סבל ממחלות מספר ובה מחלת ריאות חסימתית כרונית ) COPD – Chronic Obstructive

 ,(Pulmonary Diseaseוהיה מועמד להשתלת ריאות כשנתיי  .ביו  02/07/08הובא לבית)החולי בילינסו
לצור בדיקת התאמת רקמות ,ולאחר שנמצא שתל מתאי עבר ניתוח מורכב ביו  03/07/08ומאז ועד ליו
 24/07/08היה בהתאוששות ובטיפול נמר ,-כשהוא נעזר בתרופות ובתמיכה תזונתית .התובענה הנותרת כולה
מתמקדת בתקופת שהותו של המנוח בבית)החולי "שיבא" ,בי ה) 24/07/08לבי ה).26/07/08
ביו  24/07/08הועבר המנוח באמצעות ניידת טיפול נמר -למחלקה לשיקו נשימתי בבית)החולי תל)השומר.
מחלקה זו עוסקת בשיקומ של חולי המתקשי בנשימה ומנוהלת על)ידי ד"ר אריה וולנר.
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ביו  27/07/08בשעת בוקר שוחרר המנוח מ"שיבא" על)פי החלטת רופאיו ,והועבר לבית)החולי "בילינסו ",
ליחידה לטיפול נמר ,-כאשר ההעברה בוצעה במיניבוס של הסעת עובדי שעבר הסבה מהירה ,וללא רשומה רפואית
המתייחסת ישירות להעברה והמזהה את הרופא שנכח בה .ההעברה ארכה שעה אחת ועשר דקות ,וכשהגיע המנוח
ל"בילינסו " הועבר ישירות ליחידה טיפול נמר .-בעת הגעתו היה בכשל נשימתי ,בהמש הדרדר מצבו כאשר הוא
סובל מקשיי נשימה ומתחושת חנק ,עד שביו  02/08/08נפטר לבית עולמו.

א .4.תמצית טענות התובעי וסיכומיה
התובעי טענו כי ישנו קשר סיבתי ישיר בי הטיפול הרשלני שקיבל המנוח במחלקה לשיקו הנשימתי וכ במהל
העברתו בחזרה למחלקת טיפול נמר -ב"בילינסו " ,לבי עובדת מותו לאחר מכ בבית)החולי "בילינסו " ,כאשר
המחדלי אשר נמנו ה הזנחה טיפולית ,היעדר טיפול נגד דחייה ,היעדר טיפול רצו .והערכה בתדירות הדרושה,
ההחלטה שלא להעביר את המנוח בחזרה לבית)החולי "בילינסו " במהל השבת למרות החמרת מצבו ,היעדר
קבלה או הזמנה של יועצי רפואיי מקו שיעו -מומחי היה נדרש ,וכ תקלות קשות בהעברה של המנוח לבית)
החולי "בילינסו ".
עוד נטע לנזקי משניי אשר אירעו כתוצאה ממחדלי של היעדר תיעוד רפואי ,המתנהל בצורה לקויה מיסודה.
תיעוד לקוי זה פגע ה בטיפול וה ביכולת של התובעי והמנוח לשקול את צעדיה  ,בי במהל הטיפול ובי א
לאחריו .לעניי התיעוד נטע כי התיעוד הלקוי או החסר הופ את נטל ההוכחה ופגע באוטונומיה של המנוח.
עילות התביעה הנותרות:
.1

רשלנות בטיפול הרפואי;

.2

רשלנות בניהול כושל של הרשומה הרפואית ,אשר גרמה ג לנזק ראייתי;

.3

הפרת חובה חקוקה בניהול הרשומות הרפואיות מכוח חוק זכויות החולה;

.4

רשלנות בניהול המידע הרפואי ובמסירתו על)פי חוק;

.5

תקיפה ופגיעה באוטונומיה ,שיסוד באי)קבלת הסכמה מדעת על)פי חוק זכויות החולה;

.6

הפרת חוזה על)פי חוק החוזי וכ הפרת חובת תו הלב בכריתתו של ההסכ הרפואי;

.7

הפרת חובה חקוקה של הוראות הסעיפי המפורטי בכתב התביעה וחוק זכויות החולה.

כתב התביעה מפרט את נזקי העיזבו ואת נזקי התלויי .
בסיכומי טענותיה טועני התובעי כי הוכח קשר סיבתי בי הטיפול לבי המוות ,בנקודות הבאות:
א.

הוכח כי המנוח סבל מתופעות דחייה כעולה מ הבדיקה הפתולוגית המלאה של רקמת הריאה

ב.

המנוח טופל באנטיביוטיקה נגד הזיהו א לא טופל נגד דחייה ,שכ ד"ר גרשמ החליטה על טיפול ללא
שעיינה ברשומה הרפואית של בדיקת הביופסיה שנערכה ב"בילינסו ".

ג.

סיבת המוות הייתה דחייה של השתל ,שלא טופלה כלל.
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ד.

רופאי מחלקת השיקו התרשלו בכ שלא החזירו את המנוח ליחידה לטיפול נמר -ב"בילינסו " או העבירו
אותו לטיפול נמר -ב"שיבא" למרות ההחמרה במצבו במהל השבת כפי שהוכח .בעוד שנוכח ההחמרה היה
מקו לקבל ייעו -מיועצי מומחי בתחומי אחרי ובה טיפול נמר -ומחלות זיהומיות ,והדבר לא נעשה
כעניי של מדיניות מחלקתית.

קביעות ראייתיות מתבקשות על)ידי התובעי :
א.

מנהל המחלקה קבע כלל ולפיו אי לשנות טיפול או להתייע -בטר חלפו  48שעות מעת הגעתו של החולה;

ב.

מנהל המחלקה קבע מדיניות שלפיה אי מקו ליעו -חיצוני בתחומי טיפול נמר -ורפואה זיהומית;

ג.

המחלקה לשיקו נשימתי איננה ערוכה לתת מענה לחולי קשי הזקוקי לטיפול נמר -מבחינת הטכנולוגיה
וכוח)האד ;

ד.

חוות)דעתו של ד"ר סולד מטע הנתבעת  1אינה מהימנה נוכח שינוי גרסאות ואי)דיוקי כמפורט בסיכומי ;

ה.

המנוח לא נבדק על)ידי רופא בכיר או כונ ולא תועדה התייעצות ע כונ  ,והוא טופל בזמני הרלוונטיי על)
ידי רופאי תורני שאינ מומחי ועל)ידי רופאה פנימאית;

ו.

הרישומי שהוגשו לוקי באיכות ואינ עומדי בנהלי משרד הבריאות;

ח.

משפחת המנוח והמנוח עצמו לא קיבלו מידע ולא שותפו בהחלטות;

ט.

כאשר שב המנוח ל"בילינסו " חלה הפחתה קריטית בהסתברות להחלמתו ולשרידותו במש השנה שלאחר
הניתוח מ) 80%לאחוזי בודדי ;

י.

הרשומה הרפואית שקיבלו התובעי היא חלקית ביותר;

יא .תוכנת הרישומי הרפואיי שהייתה בשימוש הייתה בעייתית מאוד ,ואנשי הצוות לא עשו דבר כדי למנוע את
התקלות שהיא יוצרת .התוכנה אינה מאפשרת גישה לרשומות הרפואיות ,לא מצד המטופל ומשפחתו ולא מצד
הצוות.
קביעות משפטיות נדרשות על)ידי התובעי :
א.

הליקויי הקשי ברשומות הרפואיות הופכי את נטל הראיה;

ב.

בקשר להיקפה של חובת הזהירות ור .הרשלנות בטיפול במחלקת שיקו נשימתי ,טענו התובעי כי על בית)
המשפט לקבוע ר .מינימלי של פעולות נדרשות במחלקת השיקו הנשימתי ,אשר לשיטת כולל:
.1

ביקור בוקר ע רופא בכיר ,באשר לא נית להשאיר חולי קשי בטיפול הבלעדי של רופאי
שהתמחות היא בתחו הרפואה הפנימית בלבד;

.2

הכנת תכנית עבודה לכל מטופל בהקשר ע הביקור על)ידי הרופאי ;

.3

חלוקת זמ המתעדפת חולי קשי ;

.4

הזעקת כונ במקרה של התדרדרות מצבו של חולה;
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.5

הזעקת יועצי בתחו הטיפול הנמר -בחולי קשי ;

.6

יש לקבוע כי הפרקטיקה של המתנה של  48שעות לאחר טיפול אנטיביוטי בלי שינויי איננה סבירה
ואיננה מקיימת את חובת הזהירות;

.7

חובת הזהירות מחייבת איסו .כול המידע בזמ אמת ושקלול כול המשתני ;

.8

חובת הזהירות מחייבת לבצע הערכה מחודשת של מצב החולה בכול עת שבה מתדרדר מצבו;

.9

חובת הזהירות מחייבת ניהול רשומות רפואיות על)פי נהלי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות  19/94ו);6/96

 .10חובת הזהירות מחייבת מסירת מידע רצו .למטופל ולמשפחה;

א .5.תמצית טענות הנתבעת  1וסיכומיה
הנתבעת  1טוענת כי מומחה התובעי  ,כמומחה לאתיקה ולרפואה פנימית ,איננו נושא בסוג וברמת המומחיות
הנדרשת כדי לית חוות)דעת בעניי סיבוכי שלאחר שתילת ריאות .הנתבעת  1טוענת כי המדובר בחולה קשה
מאוד ,אשר עבר טיפול קשה ,שאותו סיי במצב קשה ,וכול הנתוני הרלוונטיי מובילי לסיכויי החלמה נמוכי ,
אשר מה נובע שלא הוכח קשר סיבתי בי מעשי עובדי הנתבעת  1לבי תוצאת המוות .עוד טוענת הנתבעת  1כי
המנוח התקבל במצב קשה יותר משהיה בבדיקתו הקודמת ב"בילינסו " ,בדיקה שבה הוחלט לאשפזו במחלקת
שיקו נשימתי ,והדילמה הרפואית א להחזירו או לא היא דילמה לגיטימית ,וכול החלטה בה עומדת במבח
הסבירות .קביעות אלה נתמכות ג בעדותו של פרופ' קרמר ,אשר ציי ג בעיות רקע נוספות הקשורות בעבר של
צריכת אלכוהול ,סיגריות והיחשפות לחומרי נוספי .
הנתבעת  1טוענת כי ההחלטה להשאירו בשיקו הנשימתי ע טיפול אנטיביוטי היא החלטה סבירה ,ומטבע הדברי
דרושות כ) 48שעות על)מנת להערי את הצלחת הטיפול.
הנתבעת  1מאשרת כי המנוח אכ הועבר באמבולנס המשמש ג להעברת חולי בתו המרכז הרפואי "שיבא" וג
להסעת עובדי  ,א רכב זה עומד בכול תק נדרש ,ואויש בצוות מקצועי של המחלקה לשיקו נשימתי ,שכלל
רופאה ,אח ,מכונת הנשמה ניידת וציוד החייאה.
הנתבעת  1טענה כי מערכות מחשוב אינ מושלמות ,בפרט בתחילת הפעלת  ,והביאה כדוגמה את מערכת "נט
המשפט" המשמשת בבתי)המשפט בישראל .כ ג התקלות במערכת ה)” “Chameleonמשקפות ליקויי טכניי
ונית לשב -ב ַ7צְ רֵ  (Puzzle) .את חלקי המידע לכדי רשומה רפואית שלמה ומספקת .מכא יש לדחות את טענות
התובעי בדבר היפו נטל הראיה והחלת דוקטרינת הנזק הראייתי.
לעניי מומחיות המטפלי נטע כי ד"ר גרשמ איננה רופאה פנימאית רגילה ,וכי ניסיונה ע מושתלי ריאה ושיקומ
במחלקת השיקו ב"שיבא" ,כמו ג התמחותה במחלות ריאה ,נותנת לה את המומחיות הדרושה לטיפול בחולה
קשה ,ואי המומחה מטע התובעי מסוגל להערי את הטיפול שנתנה.
הנתבעת  1טענה כי בימי הראשוני לאשפוזו ב"בילינסו " השתפר מצבו של המנוח ,אבל אז גברו עליו דחיית
השתל והזיהומי העמידי לאנטיביוטיקה ,ונותק הקשר הסיבתי בי תקופת אשפוזו ב"שיבא" לבי מותו ,א נראה
כי טענה זו נזנחה נוכח עדותו של מומחה הנתבעת  1כי שיפור המצב נבע מהרדמת המנוח ולא מהטבה אמתית.
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לעניי ההעברה טענה הנתבעת  ,1על יסוד עדותו של פרופ' קרמר ,כי ההעברה ,לרבות ההנשמה הידנית ,לא פגעה
במנוח ולא גרמה למותו ,אשר נגר מזיהו  ,דלקת ריאות נרחבת ואי)ספיקה נשימתית – מהל רגיל בהשתלת ריאות.
כמו כ טענה הנתבעת  1לעניי זה כי הרכב המיועד להעברת עובדי הותא להעברת חולי  ,היו בו אספקה של
חמצ ומכונת הנשמה מכוילת ,וכ יש בו מקו לציוד.
הנתבעת  1טענה כי עדויות הצוות הרפואי מחייבות את המסקנה כי המנוח קיבל טיפול אשר עונה על חובת הזהירות
המקובלת ברפואת שיקו ; המנוח נבדק על)ידי ד"ר וולנר ביו שישי וקיבל טיפול רצי .על)ידי רופאי המחלקה
לאור השבת ,תו שה מעדכני את הצוות הבכיר יותר.
בנוס .לעדויות ,סמכה הנתבעת  1את קביעותיה על חוות)דעתו של ד"ר סולד ,אשר הוא רופא מומחה ברפואה
פנימית ,ובהתמחות)על מחלות ריאה וטיפול נמר.-
הנתבעת  1טוענת כי התובעי מנועי מלטעו לסיבת מוות של דחייה ,שכ התנגדו לנתיחת הגופה ,ומשכ אי
ביד לקבוע ממצאי פתולוגיי  ,והחסר הראייתי לעניי זה מוטל לפתח .
לעניי הפגיעה באוטונומיה טוענת הנתבעת  1כי כול המידע נמסר למטופל ולמשפחתו ,כעולה מעדותו של ד"ר
וולנר ,ומכל מקו  ,כדי לזכות בפיצוי בגי פגיעה באוטונומיה ,יש צור להוכיח קשר סיבתי בי ההתרשלות ובי
הנזק ,ובאי קשר סיבתי לא תוכר ג פגיעה באוטונומיה.

ב .ראיות
ב .1.חוות)דעת ועדויות המומחי בעניי מותו של המנוח
ב .1.1.פרופ' יחיאל בר)איל  ,המומחה מטע התובעי
פרופ' יחיאל בר)איל הינו בוגר הפקולטה לרפואה בטכניו משנת  ,1996מומחה ברפואה פנימית ,ושירת כרופא
בכיר בבית)החולי איכילוב בשני  ,2001)2000ובבית)חולי מאיר בשני  ,2007)2000ומאז משמש יוע -פנימאי
של בית)חולי שיקומי ,וכ פרופסור לאתיקה רפואית באוניברסיטת תל)אביב.
פרופ' בר)איל השתמש ברשומות אשפוז של בית)החולי "בילינסו " ,בית)החולי "שיבא" ,וקיי ראיו ע
המשפחה .לדעתו של פרופסור בר)איל  ,על יסוד עיו במסמכי הרפואיי  ,מתועדת העברתו של המנוח לבית)
החולי "שיבא" ,כ שיו טר טיפולו נראה כי מצבו הורע במקצת ,א הוא היה )על)פי הקבלה( בהכרה מלאה,
שיתו .פעולה מלא ,התנהגות נורמלית ,יציב המודינאמית ,ערכי הגזי בד היו גבוליי ביחס לנורמה ,וד"ר גרשמ
התייעצה ע פרופ' קרמר מהמחלקה המשתילה .התמונה שהתקבלה הייתה תמונה של הרעה במצב ,אשר הסתברה
מצילו החזה .במש השבת הרישו הרפואי היה דל ביותר בפרטי  ,ולעומתו הרישו הסיעודי עשיר יותר ומתאר
החמרה במצבו של המנוח ,כאשר ביו ראשו מתוארת החמרה בבצקת פריפרית ,וכ בעיות חמצו אשר גרמו
להעברתו בחזרה לטיפול נמר -ניתוחי לב בבית)חולי "בילינסו " להמש טיפול .כאשר הגיע המנוח ל"בילינסו "
נמצא כבר במצב של כשל נשימתי ,סיבוכי שוני הופיעו ,וכאמור ,הוא נפטר ביו .02/08
תמצית חוות)דעתו של פרופ' בר)איל מייחסת לרופאי מחלקת שיקו נשימתי בבית)החולי "שיבא" התרשלות
בהשגחה ובטיפול במנוח עד שאבדו סיכויי החלמתו ,דבר אשר הביא למותו .פרופ' בר)איל קבע כי שתילת ריאות
הינה טיפול מורכב וקשה; על)פי המחקרי אחוז השרידות בשנה הראשונה הוא  ,81%אחוז השרידות בשנה
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השלישית הוא  ,69%וכשליש מ החולי שרד  10שני לאחר השתילה ,מחצית מ החולי בקבוצת הגיל של המנוח
חיו תו  5שני מהשתילה.
עיקר הבעיות מתעוררות בשלב הבתר)שתילה ,דבר המעמיד בפני הרופאי תופעות של סיבוכי נפוצי המחייבי
טיפול תומ  ,שכולל תשומת לב לכל הגורמי והמדדי  ,כמו תוכנית הנשמה ,מצב תזונתי ופיזיולוגי ואיתור וטיפול
מהירי בזיהומי ובהפרעות קצב ,כאשר התמיכה החשובה ביותר הינה חמצו  ,כאשר הגור המרכזי לתמותה הוא
תת)חמצו של האיבר המושתל.
פרופ' בר)איל סבר כי על)פי המדדי והביופסיה ,עלה הרוש הברור כי החולה מתאושש מ הסיבוכי הראשוניי ,
ומשו כ הוא מוכ לשיקו נשימתי ,ומכא שזו היתה הסיבה להחלטה על העברתו ,וכ להעברתו ביו חמישי
אחר הצהריי  ,על כל המשתמע מכ מבחינת איכות הטיפול .בחזרתו לבית)החולי "בילינסו " מצבו הקליני היה
גרוע בהרבה ,ולמעשה כאשר חזר היה חולה סופני.
לאור אות שעות קריטיות אותו חולה מורכב ,שהיה המנוח ,סבל מסיבוכי שוני  ,מצבו הדרדר ,א ההתייחסות
הרפואית הייתה דלה ביותר .א .רופא בכיר במומחיות)על ,כמו טיפול נמר ,-ריאות ,מנהל המחלקה או כונ  ,לא
טרח לבוא ולבדוק את החולה ,למרות שהדינמיקה נמסרה בטלפו  ,צילו החזה העיד על הרעה במצבו )"ריאות
לבנות"( ,ואחריות הרופא הכונ והרופא התור הייתה להיות זמיני  ,להתעדכ במצב ולבצע בדיקה גופנית
והתייחסות לבעיות של המנוח ,לרבות הזעקת יועצי שוני או העברתו למחלקת טיפול נמר ,-בי ב"שיבא" ובי
ב"בילינסו " .בסופה של אותה הזנחה מתמשכת הועבר החולה ברכב להסעת עובדי ולא באמבולנס ,כשרופאה
מנשימה אותו באופ ידני ,משכ לא יפלא כי החולה הדרדר למצב חשו מרפא.
לעניי הנזק גרס פרופ' בר)איל כי אכ מדובר בחולה שסיכויי החלמתו היו קלושי ממילא ,כפי שפורט ,א למעלה
ממחצית ממושתלי הריאה בגילו שורדי כ) 5שני  ,ולפיכ הוערכה תוחלת חייו של המנוח בכ) 4שני לפחות.
לאחר עיו בחוות)דעתו של ד"ר סולד ,הגיש פרופ' בר)איל חוות)דעת משלימה .בחוות)הדעת המשלימה התייחס
פרופ' בר)איל לכ שמטרת ההעברה הייתה אמנ תוכנית שיקו ולא המש טיפול ,א לא היו בה כל מרכיבי
שיקו בטיפול שקיבל המנוח בבית)החולי שיבא עניי זה – לא היה במחלוקת .פרופ' בר)איל ציי כי כבר בקבלתו
של המנוח ל"שיבא" נצפו מספר בעיות רפואיות ,וביניה החמרה לפי צילו החזה ,חשש לזיהו חדש בחיידקי
ופטריות וצור בהכנסתו של החולה למאז נוזלי שלילי )מכונה בחוות)הדעת "ייבוש"( .בעיות אלה רציניות ,והיה
על הרופאי ב"שיבא" להשיב בו)ביו את המנוח למחלקה שממנה בא בבית)החולי "בילינסו " ולא להשאירו
לסו .השבוע ללא מטרה ,ללא תוכנית שיקומית ,וכאשר צוות הרופאי עובד במתכונת מצומצמת ,כדרכו של סו.
שבוע.
פרופ' בר)איל טע בחוות)דעתו כי לא נית ללמוד מ הרשומה הסיעודית את החוסרי  ,אשר בולטי מאוד ברשומה
הרפואית ,ואי)אפשר ללמוד ממנה כי נית טיפול משמעותי אשר היה בו כדי למנוע את החמרת מצבו של המנוח.
לא נעשו שינויי במדדי ההנשמה ,לא ניתנו תרופות מסוג חוסמי בטא ,לא ניתנו תרופות ייעודיות להפחתת הנזק
בזילוח לאחר שתילה נשימתית ולא נעשתה כל הנשמה מכאנית.
לעניי סיבת המוות ,לא נית  ,לשיטתו של פרופ' בר)איל  ,להשלי ע חוות)דעתו של ד"ר סולד כי החולה לא נפטר
מבעיות  ַ9רֵ יא ֹות ,כאשר בתעודת הפטירה הרשמית מצוי כי היתה הדרדרות נוספת במצבו הנשימתי ע קושי ניכר
באוורור ,ואז הוחלט על חיבור החולה ל)) Novalungנובולנג – מכונה המשמשת להוצאת עודפי דו)תחמוצת
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הפחמ מ הד ( ע שיפור מסוי  .לאחר מכ חלה הדרדרות נוספת במצבו .דימו בטני אינו מופיע במסמכי אלה,
ואינו מופיע ברשומה אחרת של בית)החולי "בילינסו " אשר תיארה הדרדרות אחרונה שסופה החייאה כושלת
ומוות.
יתר חוות)דעתו המשלימה של פרופ' בר)איל ניתנה על)מנת להצביע על כשלי שוני ברשומה הרפואית ובטיפול
במסגרת בית)החולי "בילינסו " ,א כאמור ,נדחתה התביעה בהסכמה נגד בית)החולי "בילינסו " ,וזאת לאור
עדותו של פרופ' בר)איל .
בחקירתו הנגדית אישר פרופ' בר)איל כי אינו מחזיק בתת)התמחות של מחלות ריאה וטיפול נמר ,-ובעבודתו בבתי)
החולי השוני שבה עבד טיפל בחולי מונשמי רבי  ,לרבות מושתלי ריאה בשלב מאוחר ,וכ שימש בייעו-
עבור חולי דומי  .עוד תיאר כי שימש כיוע -פנימאי של בית)חולי שיקומי ע מחלקת מונשמי  ,שג בו היו
מושתלי ריאה במצב דומה .העד אישר כי חוות)דעתו לגבי שרידות של מושתלי ריאה ) 80%לשנה ראשונה50% ,
ל) 5שני ( רלוונטית ג למועד התביעה ,ועוד הוסי .כי כש שהוא אינו אלא פנימאי ,כ ג הרופאי שבידיה
הופקד גורלו של המנוח בימי שבה היה מאושפז ב"שיבא" היו פנימאי ללא התמחות)על בטיפול נמר.-
פרופ' בר)איל ביקר קשות את הרשומה הרפואית שהייתה בידו .בחקירתו הנגדית עבר על כול התרופות שקיבל
המנוח ,על ההתייעצות לאחר צילו החזה ,וחזר על דעתו כי על)פי הרשומה הרפואית ,לא קיבל המנוח טיפול מאת
ד"ר וולנר או ד"ר גרשמ  ,אשר מנוסי ומוכשרי במקרי שכאלה ,החל מיו חמישי אחר הצוהריי ועד יו ראשו
בבוקר .כאמור ,בשל התקלות ברשומה הרפואית ,החקירה הנגדית הייתה ארוכה ,קשה ומפותלת ,והמחישה כי
הרשומה הרפואית לקויה וחסרה.
פרופ' בר)איל ביקר את ההחלטה להותיר את המנוח בהשגחת פנימאי בלבד ולא להחזירו לבית)החולי
"בילינסו " ,בהיותו חולה המתאי לטיפול נמר .-בעניי הזיהו השיב כי מדובר בזיהו סטנדרטי למושתלי ריאה,
וזיהו מסוג זה מובא בחשבו בעת חישוב נתוני השרידה בספרות .לעניי תוכניות הנשמה הסביר המומחה כי ישנ
מספר תוכניות הנשמה ,וניכר כי תוכנית ההנשמה של המנוח שונתה מספר פעמי בי השיטות ,כאשר המשתני
החשובי ה הלח ,-הנפח מדדי האזעקות ,אחוזי החמצ  ,אחוזי הלחות ותדירות הביקורת .העד ציי כי שיטות
ההנשמה מוכתבות לא על)ידי טכנאי אלא על)ידי רופא שמאשר אות  ,וכי בשיטת ההנשמה שבה הונש המנוח
) (PSVישנה תלות בלח ,-וברגע שיש מוגלה שחוסמת את דרכי האוויר ,היא עלולה ליצור עליית לח ,-ותדירות
ההנשמה תרד עד לתת)חמצו  .העד ציי ששיטה זו אסורה ברוב המחלקות למעט טיפול נמר ,-מחשש לחנק ,ובוודאי
שהשיטה הזו אסורה בהעברות .פרופ' בר)איל חשש שהדבר קרה בעניינו של המנוח ,שכ ברישו הסיעודי הופיעה
שאיבת מוגלה מכלי הנשימה של החולה .עוד ציי כי כאשר הוחמרו המדדי צרי היה להיעשות הלי הנקרא
סטירומטריה ,כדי לוודא את נכונות המדדי  ,וכי בעניינו של המנוח הדבר לא נעשה.
פרופ' בר)איל עמד על הבעיתיות הקשה העלולה להלוות לרשומה רפואית אלקטרונית ,וציי כי נעשה בישראל שיח
משות .בי אנשי בריאות ,אנשי משפט ואנשי מחשבי בניסיו לגבש אמות מידה נכונות ,והוא ,כפרופסור לאתיקה
ומשפט רפואי ,שימש כב )שיח לעניי זה ,ומֵ צֶ ר על חוסר התקינה בנושא.
לעניי ההעברה תיאר המומחה כי מדובר בטיפול שהוא מתחת לכול ביקורת רפואית .המומחה עמד על ההמתנה
הארוכה ,הרכב שאיננו מתאי ואיננו ניידת טיפול נמר ,-היעדר רשומה רפואית הדנה בהעברה )דו"ח נט" ( .העד
עמד על הייחודיות של זיוודו של אמבולנס טיפול נמר ,-אשר מתוכנ עד לרמת המקרי והתגובות ,אחסו התרופות
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והציוד בדיוק של  10ס"מ ,כדי לאפשר שליפה מהירה תו כדי נסיעה .לדבריו ,כשירות זו אינה מתקבלת – ואינה
יכולה להתקבל – בתו רכב להסעת עובדי שמזווד בציוד נייד.
העד למד מסו .השבוע ומההעברה שבאה בסופו כי מצב המנוח התדרדר ,והערכה זו מתחזקת כאשר מצבו השתפר
ביומיי הראשוני במחלקת טיפול נמר -בבית)החולי "בילינסו " .יחד ע זאת ,העיר העד שמדובר בנדב נוס.
של טיפול כושל ,א לא נית לעמוד על ההשפעה הספציפית של הנסיעה ,בשל היעדר הרשומה ,וא הייתה בעיה
קלינית ,לא נית לעמוד עליה .כאשר הוצבע בפניו על דו"ח שער האח טיטיאבסקי בתו ההעברה הבהיר העד כי
הסמכות הבכירה היא זו שאמורה לערו את הדו"ח ולחתו עליו ,וג כא מתאפיינת הנתבעת  1בהיעדר מוחלט של
מעקב רפואי )זהות הרופאה א .לא ידועה( .עוד עמד על כ שערכי החמצו יוצרי מנעד לא ברור שלא נית להסיק
ממנו על אירועי מיוחדי או העדר .
לעניי צילו החזה ציי העד כי בזמ כתיבת חוות)הדעת לא ראה כל צילו כי לא היה צילו כזה כחלק מ הרשומה
א כאשר נתבקש לחוות דעתו על צילומי החזה שהיו בבית)המשפט אמר כי התמונה מתאימה לתופעה הנקראת
 ARDSהיכול לנבוע ה מעוד .נוזלי בריאה וה מתגובה זיהומית.
בעניי האשפוז בבית)החולי "בילינסו " עמד המומחה על הפער המשתק .ברשומות הרפואיות בי בתי החולי
ובעדותו אישר כי הטיפול בבית)החולי "בילינסו " לא הביא להחשת מותו של המנוח – עדות זו הביאה למת
פסק)די מוסכ הדוחה את התביעה נגד הנתבעת ) 2בית)החולי "בילינסו "(.
העד עמד על הבעייתיות הגלומה בהעברת חולה קשה ממחלקה למחלקה בסו .השבוע ה מבחינת מתכונת שבת
וה מבחינת העברת המידע הלקוייה יותר בשל היעדרות צוות.
בית)המשפט התרש מכנותו וענייניותו של פרופ' בר)איל ג בענייני אשר ברור היה כי לא שירתו את קו התביעה,
כמו חלקו של בית)החולי "בילינסו " ברשלנות ,ש לא היסס פרופ' בר)איל לחוות את דעתו בכנות .החוסרי
בחוות)דעתו נבעו בעיקר מהיעדרה של רשומה רפואית נאמנה בזמ עריכת חוות)דעתו ובזמ עדותו .האחריות
להעדר זה לא נופלת כמוב על התובעי ולא על המומחה מטעמ  ,א יצרה מצב כי חלקי גדולי מעדותו ומחוות)
דעתו מבוססי היו על חוסרי שהתמלאו לאחר מכ בעדותו של הצוות המטפל .אכ – אי המדובר במומחה לטיפול
נמר ,-א בהיותו מומחה לרפואה פנימית אשר טיפל ויע -בתקופה הרלוונטית בחולי מונשמי  ,ומומחה לאתיקה
רפואית בכל הנוגע לענייני רישו  ,שפ פרופ' בר)איל אור רב מ הזווית הנכונה על נושא הרשומה הרפואית
הלקוייה והשלכותיה ועל הטיפול בכללותו.
ב .2.1.ד"ר עודד סולד ,המומחה מטע הנתבעת 1
ד"ר סולד הוא מומחה ברפואה פנימית ,מומחה ברפואת ריאות ומומחה בטיפול נמר ,-כאשר ההתמחות הראשונה
היא התמחות בסיסית ,שתי ההתמחויות האחרות ה התמחויות)על .ד"ר סולד הוא מנהל יחידה לטיפול נמר -כירורגי
בבית)החולי "איכילוב" בתל)אביב ,בוגר אוניברסיטת ב )גוריו משנת  ,1989התמחה ברפואה פנימית בבית)
חולי בשיקאגו ,וכ בשתי התמחויות)על בטיפול נמר -ובמחלות ריאה באוניברסיטת  UCLAבלוס אנג'לס ,ומאז
כיה כסג מנהל טיפול נמר -כללי בבית)החולי איכילוב וכרופא בכיר באותה המחלקה .לימי מונה למנהל טיפול
נמר -כירורגי בבית)החולי "איכילוב".
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בדיו בענינו של המנוח גרס ד"ר סולד כי מדובר באחת הפרוצדורות הרפואיות המורכבות ביותר .לדבריו ,לאחר
ההשתלה פיתח מר יפת סיבו קשה של  .(Primary Graft Dysfunction) PGDסיבו זה נובע מזילוח ד מחודש
לריאה המושתלת ,והוא הסיבו הנפו -ביותר בעניני השתלת ריאה .לדבריו סבל המנוח מ) PGDבחומרה קשה ,דבר
שאופייני לתקופה המיידית לאחר הניתוח ,והדבר העמיד אותו בסיכו גבוה ביותר .כל המהל הקליני של מחלתו
של המנוח ביחידה לטיפול נמר -היה סוער וקשה ,הוא לא נגמל מהנשמה מלאכותית ולמעשה נשאר מונש ג
חודש לאחר הניתוח .כאשר חלה החמרה נשימתית והחמרה בצילו חזה ,האבחנה המבדלת העיקרית כללה תהלי
זיהומי ,גודש ריאתי ואפשרות לדחייה של השתל או תהליכי דלקתיי אחרי  .לשיטתו של ד"ר סולד ,לאחר
התייעצות ע פרופ' קרמר שקיימה ד"ר גרשמ  ,נית טיפול נכו כנגד תהלי זיהומי וגודש ריאתי ,כאשר מש זמ
התגובה להערכת הטיפול הזה עלול לקחת מספר ימי  .היעדר תגובה מיידית ,וא .החמרה מסוימת אינ חריגי
בחולי מ הסוג הזה .לפיכ קבע ד"ר סולד בחוות)דעתו כי הטיפול אשר נית בבית)החולי "שיבא" ,לרבות
התמיכה הנשימתית והטיפול נגד זיהו  ,היה טיפול טוב ונכו .
משלא חל שיפור במצבו ,הוחלט ,בהתייעצות ע פרופ' קרמר ,להעבירו חזרה ליחידה לכירורגיית חזה בבית)החולי
"בילינסו " ,אשר היא מחלקת)הא  ,וכ המחלקה היחידה באר -שבה מבוצעות ונתמכות השתלות ריאה .כי לאחר
שחזר המנוח לבית)החולי התקבלה תשובה פתולוגית מבדיקת הברונכוסקופיה שבוצעה ב) .23/06בדיקה זו אשר
אורכת זמ ארו הדגימה תהלי דלקתי חרי .מסוג Bronchiolitis Obliterans Organizing ) BOOP
 ,(Pneumoniaשהוא משני לפגיעה הריאתית הראשונית ,PGD ,שהתפתחה לאחר ההשתלה .מותו המצער של
המנוח אינו קשור למצבו הנשימתי אלא סיבת הפטירה היתה דו לב פתאומי .לסיכו  ,גרס ד"ר סולד ,כי מדובר
בחולה מורכב ביותר ,שעבר השתלת ריאות ע מהל קשה ,שמלווה ממילא באחוזי תמותה גבוהי  .מיד ע הגיעו
לבית)החולי שיבא זוהתה החמרה נשימתית שטופלה בהתא  .ההחמרה הנשימתית התרחשה למרות הטיפול ולא
עקב היעדר טיפול ולא היה לה כל קשר סיבתי למותו המצער של המנוח.
בחקירתו אישר ד"ר סולד כי היחידה לטיפול נמר -שאותה הוא מנהל בבית)חולי אחר מטפלת באנשי רבי ע
כשל נשימתי .הוא אישר כי בא בדברי ע רופאות מחלקת השיקו  ,ד"ר גרשמ וד"ר פופובי ,'-לש רענו לפני
עדותו .עוד אישר כי המנוח היה חולה מורכב ,שהטיפול בו דורש ידע בהנשמה ,טיפול נמר ,-רפואת ריאות ,וכ
ניסיו ייחודי בטיפול בחולי לאחר השתלת ריאות .העד פירט לעניי הרשומה הרפואית כי למנהל מחלקה אי יכולת
להחליט באיזו תוכנה הוא משתמש ,היות שזו החלטה של הנהלת בית)החולי .
ד"ר סולד העיד כי לא ראה רישו של קבלת החולה ,והסיק על בדיקות שנעשו לחולה על)פי הוראות רפואיות של
שימוש בתרופות ושיטות הנשמה ,המחייבות הוראת רופא מכוח הכללי  .לעניי היועצי ענה ד"ר סולד כי יועצי
מובאי במקרה של דילמה ,ודילמה שכזאת בחולה זה לא הייתה ,שכ היה ידוע מה החיידקי  ,הייתה ידועה
הרגישות ,וג הטיפול ידוע .לפיכ  ,לדבריו ,לא הייתה דילמה זיהומית ולא היה מקו לזמ למיטתו של המנוח ייעו-
של מומחה למחלות זיהומיות .עוד העיד העד כי למרות שהמצב הנשימתי הל והחמיר ,לא היה מקו להעביר את
המנוח למחלקה לטיפול נמר -בשל כ שההחמרה לא הייתה קיצונית מדי ולא כול הדרדרות מצדיקה אשפוז
במחלקת טיפול נמר .-לטעמו של ד"ר סולד לא הייתה בשלב זה עדות לדחייה של השתל ,ולכ לא טופל המנוח
בנוגדי דחייה ,הג שבעיית הדחייה התקדמה והופיעה בתו אות יומיי וחצי בתל)השומר ,כפי שתועד לאחר מכ
בדיעבד ,א אבחונה של בעיה כזו הצרי מספר ימי )עמ'  40לפרוטוקול ,שורות .(6)4
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מהצד הסיעודי לא נזקק המנוח באותה שעה לאשפוז במחלקה לטיפול נמר ,-א .שמצבו של המנוח הל והחמיר
מיו חמישי טר אשפוזו בתל השומר ובמש כול סו .השבוע .הדבר נלמד מצילו  ,א מ הצילו לא נית היה
ללמוד א מדובר מהחמרה הנובעת מתהלי זיהומי או מדחייה ,כאשר ד"ר סולד ציי כי לא הייתה עדות בביופסיה
לדחייה .ד"ר סולד לא מצא כול שגיאה בכ שהמנוח לא הורד בשהותו בתל השומר ,הג שהרדמתו ב"בילינסו "
הביאה לשיפור מצבו ,ולדבריו עדיי בנקודת זמ זו לא היה מדובר במצב המצדיק הרדמה.
על)פי עדותו של ד"ר סולד ,התהלי של הדחייה הל והתקד כי המנוח לא קיבל טיפול כנגד הדחייה )עמ' 42
לפרוטוקול ,שורה  (26כי לא הייתה עדות לכ בביופסיה ,ולאחר שהגיע לבילינסו התהלי כבר היה מתקד מכדי
למנוע את הפרוגנוזה העגומה.
לעניי סיבת המוות עצמה הערי ד"ר סולד כי מדובר בתסחי .ריאתי או בחזה אוויר ,וזאת בשל המוות הפתאומי,
שאיננו אופייני לכשל נשימתי .ד"ר סולד ראה את קו פרשת המי בהעלאה של ריווי החמצ עד ל) 70%בלילה שבי
יו שבת ליו ראשו  ,ובבוקר כשהגיעו הרופאי הוחלט להעבירו מסיבה זו .פרק הזמ המקובל לבחו תגובה
לאנטיביוטיקה ולמשַ תְ ני הוא פרק הזמ שבו אושפז המנוח בבית)החולי תל)השומר .ד"ר סולד העיד כי בוצע
צילו חזה ע הגעתו של המנוח לבית)החולי תל)השומר ,ובהשוואה לצילו שבוצע לפני העברתו מבית)החולי
"בילינסו " הודגמה לדבריו החמרה.
ד"ר סולד העיד כי המנוח היה זקוק לאמבולנס ע כול הציוד המקובל ,כ הדבר יש לעשות העברה ,ונית היה להבי
כי בחולי קשי יש צור לבצע העברה כזו בניידת טיפול נמר ,-ע רופא ופראמדיק .הרופא המעביר הוא זה שאמור
להחליט על טיב ההעברה ,בבית)החולי של המומחה .עוד העיד כי על)פי הרישו הרפואי באותו מוצאי שבת
קריטי שבה חלה ההחמרה אי עדות לבדיקת רופא ,אלא ההחמרה נלמדת מרישומי האחות ,הגב' גורבי.'-
בחקירתו החוזרת העיד ד"ר סולד כי ידע להשלי את החסר בתיעוד הרפואי מסברתו .לדוגמה ,א ניתנה הוראה
שטיבה וטבעה שתינת על)ידי רופא ,הסיק כי המנוח נבדק על)ידי אותו רופא ,ג א אי תיעוד על ממצאי הבדיקה.
לעניי הנשמה ידנית העיד ד"ר סולד כי אפשר להנשי באופ ידני לזמ קצר ,או לש בדיקת חולה במקרה של שינוי
בהתנגדות להנשמה ,א הנשמה ידנית לא אמורה לשנות את חומרת המצב ,ג א תהיה לשעה שלמה.
מוב כי ג ד"ר סולד נחקר על יסוד הרשומה הרפואית החסרה שהייתה בידי ב"כ התובע ,ובמגבלות אלה יש להבי
ולראות את חוות)דעתו ואת חקירתו .עוד יוער בנוגע לחקירתו של ד"ר סולד כי ב"כ הנתבעת התערבה מספר פעמי
וענתה תשובות בטר הספיק העד לענות תשובתו ,דבר אשר היה בו כדי לפגו במסקנות המתקבלות מהחקירה א.
בנקודות חשובות.
בית)המשפט סבר כי בעניי משמעות ההנשמה הידנית לאור זמ יש מקו להעדי .את אשר עלה מראיות הצוות
המטפל וחוות)דעתו של פרופ' בר)איל  .ה מעדויות הצוות המטפל וה מחוות)דעת זו נית היה ללמוד על
משמעותה הקשה של הנשמה ידנית שאינה מנוטרת בשיטה קבועה של תדירות ,הרכב גזי ולח -לפרק זמ ארו ,
להבדיל מהנשמה ידנית הנעשית לזמ קצר לצור ביקורת .מ העדויות על מהל הטיפול ניכרה היטב ההקפדה
הנדרשת על תוכנית הנשמה קצובה על)פי שיטה ועל שינוייה של התוכנית הזו בהתא להיזו חוזר מ החולה,
והצוות העיד כי אכ הקפיד עליה מאוד.
בית)המשפט לא קיבל את הקביעה שלפיה הנשמת חולה שהיה מונש קוד באופ מוקפד בלחצי ובשיטה
מנוטרי אוטומטית במכשיר ידני למש פרק זמ העולה על שעה – אי בה כדי להחמיר את מצבו .ואכ  ,מצבו של
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המנוח החמיר והצדיק את הרדמתו ע הגיעו לבית)החולי "בילינסו " ,ועל משמעות הרדמה זו כמעידה בבירור
על החמרה עמד יפה ד"ר סולד בחוות)דעתו.

ב .2.עדויות בני המשפחה
ב .1.2.איתי יפת
העד איתי יפת ,שהיה כב  24בעת פטירת אביו ,העיד כי אביו המנוח היה חולה במחלת ריאות .בחקירה הנגדית עלה
כי מצבו של המנוח היה קשה מאוד עוד לפני אשפוזו ,כי היה שותה אלכוהול ומעש ברציפות .איתי העיד בי השני
 2008)2000תפקודו של האב במשפחה היה נורמטיבי .איתי העיד כי אביו כי נכנס לניתוח לאחר שנתיי של המתנה
להשתלת ריאות ,וככל שהתקרב מועד הניתוח התדרדר מצבו .האב הגיע למצב של קושי בתפקוד היו )יומי ,הליכה
ואפילו אכילה .ואכ  ,כאשר הגיע תור במהל חודש יולי  2008ה הגיעו לניתוח בבית)החולי "בילינסו ",
והריאות נמצאו תואמות .לאחר הניתוח שאר מספר שעות ,יצא המנוח מ הניתוח והחל שיפור במצבו .השיפור
הצטייר אצל בני המשפחה כשיפור גדול – המנוח החל לאכול בכוחות עצמו ,ולאחר מכ התבשרו בני המשפחה כי
הוא עומד לעבור לשיקו נשימתי ,שמשמעותו גמילה ממכשירי הנשמה .המעבר לבית)החולי "שיבא" היה טוב,
והעד הבדיל זאת במפורש מההעברה השנייה .לדבריו ,היה זה רכב חירו  ,והוא הגיע ליעדו בתו  20)15דקות.
בבית)החולי "שיבא" קיבל אות הצוות הרפואי ,חיברו את המנוח למכשירי הרלוונטיי  ,ומאז אותו יו חמישי
בצהריי החלה הדרדרות שהתבטאה בכאבי ובקשיי בנשימה .איתי יפת ציי כי בני המשפחה ביקשו שרופא יבוא
ויבדוק את אביו ,אול עד שעות הלילה לא בדק אותו רופא ,הג שבחקירה הנגדית הודה כי אינו מכיר את הרופאי .
איתי לא זכר את השעות המדויקות שבה היה לצד מיטת אביו ,א ציי כי הגיע לבית)החולי ביו שבת משעות
בוקר היותר מאוחרות ושהה ש עד מוצאי השבת .בכל העת הזאת הייתה הדרדרות במצבו של האב ,הוא התלונ
על כאבי וקשיי נשימה .בני המשפחה ביקשו לראות רופאי  ,נמסר לה שכרגע אי רופא זמי  ,א אחיות נכנסו
לבדיקות באופ תכו ,.וביצעו שינויי במכונת ההנשמה על)מנת לשפר את החימצו  ,בדר של ניסוי וטעייה.
כאשר ביו שבת התקשה האב לשכב ,ביקש שיעבירו אותו לכיסא .איתי מספר כי יצא מבית)החולי במוצאי השבת,
וביו ראשו בבוקר כשהגיע ראה כי אביו עדיי ישוב על הכיסא ומתקשה לנשו  .באותו בוקר התבשרו שמעבירי
את המנוח בחזרה לבית)החולי "בילינסו " .ביציאה קיבלו מכתב שחרור ,ואז יצא איתי ברכבו לבית)החולי
"בילינסו " .משבושש האב להגיע שוחח איתי ע אימו ,והסתבר כי האב ,יחד ע כמה מבני משפחתו ,עדיי
ממתיני להסעה מחו -למחלקה ,בחו .-הא אמרה לאיתי בטלפו כי הביאו למקו רכב של הסעת עובדי ולא
אמבולנס .איתי מתאר כי מש ההעברה בשעת בוקר של קי -ביו ראשו היה מעל לשעה .כאשר הגיעו ל"בילינסו "
עדכנו אות שהולכי להרדי את המנוח בגלל שהריאות שלו "ממש ממש סחוטות" ,ואז הרדימו אותו ,ולאחר מכ
תיאר איתי את מהל ההדרדרות עד למותו של האב.
לאחר פטירתו של האב ביקשו הרופאי רשות לבצע נתיחה שלאחר המוות ,א אלמנתו של המנוח לא הסכימה
ואמרה שהוא "כבר סבל מספיק" .זו הייתה החלטה שלה והבני תמכו בה.
בתשובה לשאלות ב"כ הנתבעת  1ציי איתי את יו ההגעה ,יו ה) ,24/07ואת הפגישה ע הצוות הרפואי .הוא לא
זכר מי מהרופאי ראה את אביו ע הגעתו ,א זכר כי ההגעה הייתה שמחה ,עצ העובדה של מעבר לשיקו
נשימתי ,היה משמחת ,הצוות הרפואי ב"שיבא" קיבל אות בספר פני יפות ,והסביר לה שהוא הול עכשיו לעבור
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תהלי של גמילה ממכונת ההנשמה .לגבי המצב לפני ההשתלה העיד איתי כי אביו היה מושבת בביתו במש )12
 10שני ולא עבד ,עד אשר נזקק להנשמה רצופה של מכונת חמצ .
ב .2.2.שי יפת
העד שי יפת תיאר את מהל הניתוח בבית)החולי "בילינסו " ,ולאחר מכ את ההתאוששות המהירה שבעקבותיה
הוחלט להעבירו למחלקת שיקו נשימתי בתל השומר .שי תיאר את קשיי הנשימה ,וג הוא תיאר כי חזר וביקש כי
רופא יראה את אביו ,שהיה מונש א לא מורד ויכול היה לתקשר באמצאות סימני ידיי  ,וכי תחת זאת הגיעו
לבדיקתו אחיות ולא רופאי  .המצב הל והחמיר במהל השבת עד שהאב לא יכול היה עוד לשכב .בפע הבאה
שראה את אביו היה זה כבר ביו א' ,ב"בילינסו " .האב היה אז מורד ומונש  ,והוחלט להרדי אותו "כדי שהריאות
ינוחו" .מכא תיאר איתי את מהל הדברי עד למות האב.
העד העיד כי נמסר לו ,ה ב"בילינסו " וה ב"שיבא" ,כי מצבו של האב קשה ,וכי יש לקחת בחשבו ג את
התרחישי הגרועי ביותר .עוד תיאר כיצד בבית)החולי "בילינסו " ,לאחר חזרתו של האב לש  ,אמרו לו שמצבו
של האב קשה א יציב וכי הצליחו לייצב את מצבו ,אול לאחר מכ חלה התדרדרות.
ב .3.2.תמרה יפת
העדה תמרה יפת ,אלמנתו של המנוח ,העידה עדות דומה על המצב שלפני ההשתלה ועל שלושת השבועות
שלאחריה ,שבה היה שיפור ,שבשלו הועבר המנוח לבית)החולי "שיבא" לשיקו  .תמרה זכרה כיצד ע הגעתו
של המנוח ל"שיבא" בדק אותו מנהל המחלקה ,ד"ר וולנר ,וכ בדקה אותו ד"ר גרשמ  ,והללו החלו לטפל בו.
התדרדרות נשימתית החלה מיו שישי ,והיא לוותה בקריאות של המשפחה לעזרה ולביקור רופא ,ובמש אותה
העת היו מגיעות אחיות ומכוונות את מכונות ההנשמה .במוצאי שבת המנוח כבר לא יכול היה לאכול או לנשו
כיאות ,תמרה ביקשה לפנותו בחזרה ל"בילינסו " ונאמר לה שלא נית לעשות זאת עד להגעת מנהל המחלקה.
למחרת התקשרו אליה מ"שיבא" ואמרו שמעבירי את המנוח בחזרה .היא ראתה את המנוח ע חו גבוה ,יושב
על הכסא .בזמ העברתו הוא היה מונש מבלו על)ידי מכשיר ידני ,ומלווה על)ידי אח ורופאה .להפתעתה ,הגיע
מיניבוס המשמש להסעת עובדי  ,ובו כיסאות לנוסעי  .היה ח מאוד והנסיעה נראתה לה כנצח .לא היה צופר
אמבולנסי  ,מפני שלא היה זה אמבולנס ,ובמשל כול ההעברה היה המנוח מונש ידנית ע מכשיר הנשמה הנראה
כמו בלו  .מש ההעברה ,מרגע שיצא המנוח מהמחלקה ב"שיבא" עד להגיע המנוח ל"בילינסו " היה כשעה וחצי.
כשהגיע המנוח ל"בילינסו " הורד מיד ,ואחות אמרה לה שהריאות שלו סחוטות .ג לאחר שלושה ימי אמר לה
הרופא שהריאות של המנוח לא מתפקדות ,וכ ג הכליות ,וא .דובר על השתלה נוספת.
כ התדרדר המצב עד מותו של המנוח ,ולאחר המוות הוצע לה לבצע נתיחה שלאחר המוות על)מנת לקבוע את
סיבת המוות ,א היא סירבה מטעמי דת ,ואמרה ש"הוא סבל מספיק" .תמרה העידה כי הוסבר לה על דחייה של
הריאות א לא ידעה על נוכחות של חיידקי אלימי בגופו של המנוח.
לעניי ההעברה העידה תמרה כי לא היו במקו שו מכשירי חו -ממיכל חמצ ומכשיר הנשמה ידני .הרופאה
הייתה רופאה של המחלקה מ"שיבא" ,א היא לא ראתה אותה או את האח במחלקת שיקו לפני כ .
בית)המשפט התרש מכנות עדות של בני המשפחה ,והחליט כי בהעדר רשומה רפואית מהימנה בפניו יש לקבוע
את העובדות על)פי עדות בענייני שבה היו בטוחי  .כ  ,יש לקבוע לפי עדות את העובדות והאירועי עובר
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ותו כדי ההעברה מ"שיבא" ל"בילינסו " .מנגד ,לא קיבל בית)המשפט את עדות באשר לתדירות בדיקתו של
המנוח ,שכ לא נראה כי הבדילו בי האחיות לרופאות או כי היו מעודכני ומעורי דיי כדי להבדיל בי בדיקה
רפואית לטיפול סיעודי .בנקודה זו של ביצוע הטיפולי ותדירות  ,העדי .בית)המשפט את עדויות הצוות הרפואי,
אשר העיד מחלקי הרשומה ומזכרונו שלו.

ב .3.עדויות הצוות הרפואי
ב .1.3.ד"ר ליזה פופובי)'-אלעזר
ד"ר פופובי)'-אלעזר העידה כי סיימה את לימודי הרפואה וכ התמחות ברפואה פנימית וברפואת ריאות ביוגוסלביה
ועבדה כרופאת ריאות ש עד שנת  .1997בשנת  1999עלתה ארצה והשלימה את ההכרה בהתמחותה ברפואה
פנימית ,א לא ניגשה למבחני ברפואת ריאות .עוד ציינה כי עבדה בניידת טיפול נמר -מספר שני במקביל
לעבודתה במחלקת שיקו נשימתי .ד"ר פופובי '-אישרה כי במסגרת עבודתה פגשה את המנוח במחלקה ביו שישי
) .(26/07במהל עדותה ציינה כי לא זכרה את החולה או את המקרה והעידה על מנהגה באופ כללי ומ הרשומות
הרפואיות.
ביו שישי במחלקת שיקו נשימתי נוכחי בדר כלל שני רופאי  ,האחד מה בכיר כמוה ,על)פי רישו מת
התרופות ידעה לספר כי מדובר בחולה קשה יחסית ונבדק על)ידה בבוקר .העדה עיינה בתדפיס החולה שהוצא
מתוכנת ” ,“Chameleonתוכנת הרשומות הרפואיות שהייתה בשימוש .כאשר עיינה בתיק שהוגש לבית)המשפט
ידעה לשחזר את מעשיה לפי רישו אחיות וציינה שאי רישו רופא בתיק מאיזושהי סיבה ,א א האחיות מציינות
שינוי בהנשמה או בתרופות הדבר מחייב בדיקת רופא .ד"ר פופובי '-ציינה כי בוצע צילו חזה על)פי הוראתה
וביצעה ביקור בוקר ביו שבת ) ,(27/07אז מצאה כי החולה המנוח התלונ על קשיי נשימה ,ריווי החמצ בדמו
עמד על  90)88%למרות תנאי הנשמה אגרסיביי  ,דבר המעיד על החמרה ועל עלייה הדרגתית בהיזקקות לתמיכה
נשימתית ,ה מבחינת הלח -וה מבחינת אחוז החמצ  .עוד הופיעה החמרה בבצקת אשר כנגדה הוחל ב)"ייבוש",
וסמו לשחרורו של המנוח כתבה את מכתב השחרור .ההחלטה שהתקבלה במש סו .השבוע הייתה להשיב את
המנוח לטיפול נמר -בבית)החולי "בילינסו " א אי שיפור במצבו וביו שבת בערב כבר היה ברור לה שלא יהיה
שיפור .מבחינה מנהלתית לא נית להעביר חולה בשבת ולכ ביו ראשו ביצע כל הצוות את ההעברה .ביו שבת
תפקדה ד"ר פופובי '-ככוננית ,ביצעה ביקור בוקר ,והיה במחלקה רופא תור אשר הרשומה הרפואית לא גילתה את
זהותו .ד"ר פופובי '-לא ידעה להסביר מדוע רק למנוח לא היה רישו כפי שהוגש לבית)המשפט וציינה כי בדקה
את הרישומי בעניי החולי האחרי באותו יו  ,והיו רישומי כאלה ,ורק למנוח לא היה רישו  ,היא הניחה
שההסבר קשור בבעיות בתוכנת הרשומות הרפואיות ,וידעה לומר כי שינוי התרופות בוצע על)ידיה בעת ביקור
הבוקר ולא על)ידי הרופא התור שאינו מכיר את המטופלי .
על)פי הרישו הרופא הזה לא הזעיק אותה ,הג שהמנוח הל והדרדר ,היא לא ראתה צור במומחה למחלות
זיהומיות שכ המנוח כבר קיבל טיפול אנטיביוטי מקסימלי ,הג שהמנוח היה צרי לעבור לטיפול נמר -לא היה
מדובר בצור מיידי ,כיוו שהמנוח היה בהכרה מלאה ,ללא הפרעות קצב ,תפקודי כליות סבירי  ,ללא בעיות נשימה
קשות יחסית למצבו ,ללא חמצת נשימתית ומאז יוני סביר .ד"ר פופובי '-העידה כי באותה נקודת זמ לא מדובר
היה בחולה המתאי למחלקת שיקו  ,א א ישתפר מצבו נית יהיה להתחיל בשיקו  .חולי במצבו של המנוח
נמצאי במחלקה לשיקו נשימתי באופ תדיר ואז נהוג לתת טיפול תומ  ,משפרי את המצב ,מתגברי על
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המשברי  ,וא המצב אכ משתפר מתחילי בשיקו  .במקרה של המנוח הודתה כי צרי היה להחזיר אותו לטיפול
נמר -א לא בשישי)שבת ,שכ המחלקה מצוידת מספיק כדי לייצב את מצבו עד להעברתו ביו ראשו .
על)פי הרשומה ,בבוקר השבת קיימה התייעצות ע ד"ר וולנר ,מנהל המחלקה ,שהוא ג מומחה לטיפול נמר ,-א
לא ראתה צור בהזמנת ייעו -חיצוני ,א א הייתה רוצה דבר זה לא היה נמנע ממנה .ד"ר פופובי '-תיארה את נהלי
ההעברה ,היא ציינה כי בהעברה יוצא רופא ע מנש נייד .על ההעברה הספציפית לא ידעה לספר א היא שוחחה
על העניי ע ד"ר גרשמ .
ג בחקירה זו מעיר בית)המשפט כי ב"כ הנתבעת ענתה מספר פעמי תשובות במקו העדה ,דבר אשר הקשה על
הסקת מסקנות מ התשובות ועל הערכת המהימנות.
מסקנה חשובה מעדותה של ד"ר פופובי '-נוכח הסביבה של רשומה רפואית חסרה ולקויה שתידו להל הייתה כי
לא קוימה שיחה מתאימה על החמרת המצב ע החולה וע המשפחה .הרישו לא תיעד שיחה כזו ,ד"ר פופובי'-
לא זכרה שיחה כזו ,והתובנה שבה הודתה על הצור להעביר את המנוח בחזרה לטיפול נמר -עקב החמרתו – לא
הוכח כי הובאה בפני החולה ומשפחתו .להבדיל מד"ר גרשמ או ד"ר וולנר ,לא זכרה ד"ר פופובי '-את החולה
והעידה על סמ הרשומה בלבד .יכולתה בתנאי אלה להרי את נטל ההוכחה הייתה קטנה ,ואכ לא הוכח כי חומרת
המצב הובהרה לחולה ולמשפחה במהל אותה התקופה הקריטית של יו השבת וליל השבת .משמעות הדבר תידו
בהרחבה בפרק הנוגע לאוטונומיה של החולה והפרתה.
ב .2.3.פרופ' מרדכי קרמר
פרופ' קרמר העיד כי הוא מנהל את המער למחלות ריאה בבית)החולי "בילינסו " בפתח)תקווה מזה כ) 20שנה
ומומחה למחלות ריאה ולהשתלות ריאה אשר מבוצעות בבית)החולי שלו בתדירות של  600מקרי לשנה .לפי
עדותו המנוח היה חולה קשה מאוד ע רקע של סימפונות מורחבי ומודלקי  .בעבר שימוש בחומרי פסיכו)
אקטיביי  .עיקר עיסוקו של פרופ' קרמר בתמיכת חולי ריאות לאחר השתלה על דר של מת ייעו -לרופאי טיפול
נמר -ומעקב ותמיכה לאחר הניתוח ,בפרט בטיפול תרופתי נוגד דחייה.
הניתוח עבר ללא תקלות ותחו אחריותו שלו היה והינו ברפואת הריאות שלפני ולאחר הניתוח .לאחר הניתוח
התעוררו קשיי  ,לא הייתה הצלחה בגמילה מהנשמה ,המנוח נזקק לפיו קנה )ומכא  ,באופ טבעי ,ג לשיקו
נשימתי( ואז הל והתייצב עד להחלטה להעברתו לשיקו נשימתי.
ההשתלה בוצעה ביו  ,03/07/08טרכאוסטומיה )פיו קנה( ב) ,15/07/08העברה לשיקו ב) ,24/07/08ונערכה
ביופסיה שאת התשובה שלה קיבלו רק כאשר המנוח היה במחלקת שיקו  .הביופסיה לא הראתה דחייה אלא דלקת
ריאות מסוג  .BOOPמדובר בתגובה דלקתית שמקורה לא ברור ולפיכ מבוצעת ביופסיה )נראה כי המדובר
בביופסיה של האברי שהוצאו(.
לאחר שהמנוח חזר מהאשפוז בבית)החולי תל)השומר ,ראה פרופ' קרמר שהתמונה הולכת ומחמירה ,הריאות
הלכו והלבינו בהדמיות ,המנוח לא הגיב לקורטיזו וזוהתה צמיחה של חיידקי עמידי  .קשה לקבוע מה הביא
לאותה החמרה במצב הריאות –  .(Acute Respiratory Distress Syndrome) ARDSפרופ' קרמר עומת
)במסגרת חקירה ראשית( ע מסמ המתאר תופעת דחייה ואמר שיתכ שמדובר בסמנטיקה בלבד שיש מי שרואה
ששתל לא מתפקד מכל סיבה שהיא ומכנה זאת "דחייה" ,ולא מדובר דווקא בדחייה במקור אימוני )ממערכת
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החיסו ( .לאי)תפקוד של השתל ) (Primary Graft Dysfunctionיכולות להיות סיבות רבות אבל דחייה נית
לראות רק בביופסיה ,והיא מתאפיינת בכלי ד שמוקפי בתאי ד לבני  .כל תמונה אחרת איננה מציינת דחייה
חיסונית .דחייה שכזאת הייתה יכולה להתאשר בנתיחה שלאחר המוות או בביופסיה.
במענה לשאלות ציי פרופ' קרמר כי העבודה ההדדית בינו לבי מחלקת השיקו נמשכת שני רבות ,ומלווה
בהצלחות רבות ובהיכרות אישית ע המנהל והצוות הרפואי .פרופ' קרמר התייחס לשיחתו ע ד"ר גרשמ שאותה
זכר .ד"ר גרשמ ראתה בצילו שמצב הריאות מאוד קשה והוא אמר לה שצרי לתת עוד צ'אנס ,להגביר את
הסטרואידי ואת האנטיביוטיקה וא לא תהיה תגובה ,בית)החולי "בילינסו " יקבלו את המנוח בחזרה ,עוד ציי
שכל הדברי שהיה אפשר לעשות בשלב זה ניתני היו להיעשות ג במחלקת שיקו .
לעניי סיכויי ההצלחה של הניתוח העיד כי  10%נפטרי במהל הניתוח או בתכו .לאחריו ,ו) 10%נוספי נפטרי
במהל השנה הראשונה ,מסיבות של אי)תפקוד ריאתי ממקורות שוני  .עוד תיאר את האיזו העדי של התרופות
הנדרש בי מניעת זיהו למניעת דחייה וסיבות נוספות ל).PGD
פרופ' קרמר אישר כי בתו אות  3ימי בבית)החולי "שיבא" מצבו של המנוח החמיר ,וזאת נית היה להבי
מקבועי ההנשמה שלו .מש המצב רק הל והדרדר ,א הוא לא מצא חשיבות מרובה במועד המדויק של ההעברה
שכ  ,כאמור ,נית לתת את כול הטיפול במחלקת שיקו למעט מכונת לב)ריאה או השתלה חוזרת ,ואלה טיפולי
שכלל לא עמדו על הפרק .לדבריו ,את החולי מקבלי בחזרה מתו אחריות כלפיה  ,ולא כי הטיפול התומ טוב
יותר מאשר במחלקת שיקו .
עוד ציי פרופ' קרמר כי החולי שהולכי לשיקו נשימתי ה דווקא החולי המורכבי יותר שלה הנשמה
ממושכת יותר וסיכוייה לשרוד עומדי על  70%בער  .המנוח סבל מזיהו קשה ש)"תפס את הריאות" בצד אי)
ספיקה שהתפתחה ,ואילו היה נשאר במחלקת טיפול נמר -לא היה מקבל טיפול שונה .היתרו במחלקת שיקו הוא
סיכו נמו יותר להדבקה חוזרת באות חיידקי טיפול נמר ,-וצרי היה לנצל את חלו ההזדמנויות לש העברה
לשיקו .
לעניי ההעברה וההנשמה הידנית העיד פרופ' קרמר כי עצ ההנשמה הידנית עלולה לגרו "ברו)טראומה" )נזקי
לח (-שלא אובחנה במקרה זה ,א מצבו עלול היה להחמיר א ריווי החמצ בדמו היה יורד במהל ההעברה .אלא
שירידה זו לא תועדה משלא תועדו אירועי ההעברה בשלמות  .פרופ' קרמר העיד כי המנוח הגיע לבית)החולי
במצב קשה וכי נדרשה הרדמתו על)מנת לשפר את תוצאות ההנשמה ,א לא ייחס את ההחמרה לגור יחיד אלא
למצבו הכללי הנגר עקב זיהו ודחייה.
לעניי סיבת המוות מסר פרופ' קרמר כי אינו מסכי ע הגורסי כי סיבת המוות של המנוח לא הייתה קשורה למצבו
הנשימתי של המנוח ,ויותר נכו לראות אותה כפגיעה רב)מערכתית אשר אי)תפקוד ריאתי הוא חלק חשוב ממנה.
בית)המשפט התרש כי פרופ' קרמר התייחס בעדותו לאות משתני אשר מהווי את נושא מחקרו ופעילותו
הרפואית בתחו השתלת הריאות ,ולא יכול היה להתייחס לאירועי ההעברה ,אשר לא היו בידיעתו ולא עלו ברשומה
רפואית מסודרת .מכל מקו  ,כמי שידע את מצבו של החולה לאחר ההעברה ,העיד כי המצב היה חמור ,א הוא לא
יכול היה להבי ולהצביע בבירור על נקודת ההחמרה וא היה אירוע חד שזירז החמרה זו .יצוי כי נושא הברו)
טראומה לא נבח פתולוגית ,לא בביופסיה ולא בנתיחה שלאחר המוות.
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ב .3.3.ד"ר אריה וולנר
ד"ר אריה וולנר הינו המייסד והמנהל של המחלקה לשיקו נשימתי בבית)החולי תל)השומר מזה  16שני  .ד"ר
וולנר עוסק ברפואה  35שני  ,והוא מומחה ברפואה פנימית ,טיפול נמר -כללי ורפואת ריאות .תפקידה של המחלקה
הוא שיקו וגמילה של חולי ממכונות הנשמה ,למחלקה אחוזי הצלחה גבוהי מאוד ,והיא מכשירה רופאי בתחו
השיקו הנשימתי והיא היחידה מסוגה באר .-למעשה מדובר במחלקה הדומה ליחידה לטיפול נמר -מבחינת תקינת
המכשור והצוות הסיעודי ,אשר מסוגלת להכיל חולי מסוכני שאינ יציבי .
במחלקה מטפלי בחולי שיצאו מכלל סכנת חיי בטיפול נמר ,-א עדיי אינ מסוגלי להיגמל ממכונת
ההנשמה .ד"ר וולנר בוחר את החולי המוצעי לו מיחידות שונות לטיפול נמר -על)מנת להחזיר אות לעצמאות
נשימתית יחד ע פעולות שיקו כללי ,על)מנת שבסו .הטיפול יוכלו לנשו בכוחות עצמ .
על)פי נהלי העבודה שהתפתחו במש השני אל מול המרכז הארצי להשתלת ריאות בבית)החולי "בילינסו ",
מועברי חולי מושתלי ריאה שאינ מצליחי להיגמל מהנשמה למחלקת שיקו נשימתי כאשר מצב מתייצב.
בשלב זה נוצר קשר טלפוני ,נשלח חומר רפואי ואז מגיע ד"ר וולנר לבדוק בעצמו את החולה כדי להערי את
התאמתו לטיפול הנית במחלקה ומחליט במקו א לקבלו .תהלי הקבלה כולל חלק מנהלי של אישורי קופת
חולי לטיפול תרופתי נגד דחייה ,תכנו ובדיקת תפוסה ,שכ המדובר במחלקה נדרשת ,וכ איסו .נתוני בסמו
להעברה על)מנת לבדוק התפתחויות במצב .בזמ זה נער ג תיאו ציפיות ע משפחת החולה על)מנת להסביר
לה את מטרת ההעברה ואת הטיפול האמור להינת  .הצוות הסיעודי נער לקליטת החולה ,מפנה לו חדר ייעודי
על)מנת לצמצ את סכנת ההידבקות בזיהומי .
המנוח הגיע במצב פחות טוב מזה שהיה בו כאשר נבדק ואושר על)ידי ד"ר וולנר בעודו בבית)החולי "בילינסו ".
המנוח העלה חו  ,דבר המעיד על זיהו  ,וזיהו בחולי מדוכאי)חיסו הוא מסוכ מאוד; מדדי ההנשמה היו פחות
טובי  ,א החולה היה יציב .הזיהו היה מדאיג ולדברי ד"ר וולנר עבר "מתחת לרדאר" ,א ד"ר וולנר ,שזכר את
המשפחה ואת המנוח ,החליט שלא להחזירו לבילינסו  .זאת נימק באופ תפיסתו את מצב החולה והטיפול בו – ד"ר
וולנר סבר שבמחלקתו יש את היכולת ,הידע והניסיו הדרושי לטיפול בחולה זה ,והחולה לא נדרש היה לידע או
טכנולוגיות אשר אי במחלקתו ויש במחלקה לטיפול נמר .-עוד השתמע מדבריו שאי זה הול להחזיר חולה יציב
בחזרה לטיפול נמר -רק מפני שמצבו החמיר מאז הבדיקה שבה התקבלה ההחלטה על העברתו ,ועצ ההחלטה
לבטל את ההעברה לשיקו יש בה כדי להרע את מצבו של החולה ,ג מבחינת האפקט הפסיכולוגי ההרסני.
החלטה זו נסמכה על שני רבות של ניסיו והערכה מושכלת של היכולות אל מול הסיכו  ,ובמקביל תוכננה דר
פעולה נוספת בשיתו .ע העמיתי במחלקת הא ולפיה יטופל המנוח בטיפול אנטיביוטי מתאי  ,כאשר רק לאחר
יומיי או שלושה אפשר לדעת א הטיפול עזר או לא עזר .נקודת הזמ שנקבעה הייתה ביו ראשו ה),28/07/08
וא עד אז לא ישתפר החולה יחזור לטיפול נמר -ג א יישאר יציב ,וזאת מחשש להתפתחויות נוספות שאולי
יצריכו דיאליזה ,Novolung ,או מכונות אחרות שיש רק בטיפול נמר .-זאת מכיוו שא אי שיפור בחולי מסוג
זה יש לצפות את המשבר הבא אשר עלול לחסל את היציבות .העברה אופציונלית שכזו תואמה כנדרש ושכיחותה
של החזרה למחלקת הא היא סביב .10%
ע הגעתו עלה בשיחה ע בילינסו שהתגלו שני חיידקי בית)חולי אלימי בתרביות ,ולפיכ הוחלט על טיפול
אנטיביוטי המתאי לאות זיהומי  .המנוח המשי לקבל את הטיפולי כנהוג במושתלי ריאה ,טיפולי למניעת
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זיהומי חיידקיי  ,זיהומי אופורטוניסטי  ,פטריות ,סטרואידי למניעת דחייה ותרופות למניעת זיהומי ויראליי ,
אינסולי ומינרלי  .באותו שלב לא הייתה תשובה מלאה של הבדיקות הפולשניות יותר – ברונכוסקופיה וביופסיה
– א הייתה תשובה של השטיפה שהעידה על זיהו  .לגבי הביופסיה העיד כי תשובות לוקחות בער שבוע.
התשובה לביופסיה שהתקבלה בסופו של דבר הגיעה כאשר החולה כבר לא היה בבית)החולי "שיבא" ,והתמונה
התאימה לנזק לריאה הנובע מעצ ההשהיה של האיבר לפני השתלתו בתמיסה נוזלית ייעודית ) Reperfusion
 .(injuryמצב זה החל עוד בצאתו של המנוח מחדר הניתוח .מצב זה השתפר עד לייצובו ,וכ ראה אותו ד"ר וולנר
בקבלתו .התגובה לאנטיביוטיקה לא הייתה מספקת על א .שהיציבות נשמרה .ד"ר וולנר העיד במפורט על
הבעייתיות הסתירה והאיזו העדי בי טיפול נוגד זיהו לבי טיפול נוגד דחייה .עוד .טיפול מכיוו אחד מחמיר
את התופעה האחרת ולהפ  .שתי התופעות קשות ביותר וההתלבטות תוארה כהליכה בי שתי תהומות ג בידי
רופאי מיומני מאוד ,צוות סיעודי מעולה ואשפוז ביחידה לטיפול נמר.-
במהל עדותו של ד"ר וולנר הסתבר כי ב"כ התובע ופרופ' בר)איל מטעמו צדקו בהשגותיה על הרשומות
הרפואיות .ד"ר וולנר הסביר על נהלי העבודה המורכבי בתו תוכנת ה)” ,“Chameleonאמצעי הבטיחות
המקובעי ברישו דרכה ,והלשו הטכנית המיוחדת שהיא עובדת בה .במהל העדות א .הסתבר כי המידע
ברשומות הרפואיות שהוגשו לבית)המשפט היה חסר ביותר .ד"ר וולנר ,אשר הגיע מוכ ע כול המסמכי  ,ניסה
להשלי את החסר בתשובה לשאלות שנשאל.
ד"ר וולנר אישר כי פעולות מסוימות ,כמו שינוי מדדי הנשמה והחלפת טיפול תרופתי ,נעשי רק על)ידי רופאי
ורק לאחר בדיקה ,וא נרשמו פעולות כאלה הדבר מהווה ראיה חלוטה לכ שהייתה בדיקת רופא.
לעניי ההעברה העיד ד"ר וולנר כי חולה מועבר באמצעי שמספק בית)החולי והמחלקה דואגת להעביר אותו ע
מוניטור ומכשיר הנשמה )חשמלי( מותאמי  ,וכ רופא ואחות המכירי את החולה .לעניי ההנשמה מועתקת שיטת
ההנשמה ששימשה את החולה טר העברתו למנש הנייד .א ד"ר וולנר ציי שלא נכח בעת ההעברה לאמבולנס
ול"בילינסו " .לעניי הכשרת הצוות העיד ד"ר וולנר כי ד"ר פופובי '-עובדת במחלקה משנת  ,2004היא רופאה
מומחית בעלת ניסיו רב ,ויש להביא בחשבו שאי תואר מומחה בשיקו נשימתי במדינת ישראל בשל המספר
המצומצ של הרופאי שעובדי בתחו  ,והתרופה לכ היא הכשרת של רופאי מומחי בהתמחות אחרת
במחלקה עצמה ,בתהלי הנמש בסביבות שנה .ג ד"ר גרשמ  ,אשר היא מומחית מנוסה ברפואת ריאות וברפואה
פנימית ,למדה את התחו בשיקו נשימתי בעבודתה במחלקה בכוונת מכוו של הוראה פרונטלית לפי משנה סדורה.
ד"ר וולנר הרחיב על הנהלי המקובלי במחלה של ביקור בוקר וישיבות בענייני החולי  .עוד פירט כי הכונני ה
הרופאי הבכירי במחלקה והתורני ה רופאי מתמחי ממחלקת שיקו  .הוא עצמו משמש ככונ )על .ד"ר וולנר
העיד בחקירה נגדית כי תיאו הציפיות נעשה ,א לא נמצא מסמ המתעד אותו ,שכ לא שומרי את הטפסי האלה
כל)כ אחורה ,ומעתה הנחה שהטפסי ישמרו ע הרשומות הרפואיות .מועד קיומה של הפגישה לא היה זכור לו.
לחולה בוצעה בדיקה פיזיקלית מלאה אשר הצוות המקבל מתעד אותה וממנה נראה כי החולה לא נראה במיטבו
ומתקשה בנשימה.
כאשר הוצג הרישו לד"ר וולנר אמר שקבלת החולה איננה אלא רק רישומי מעקב והקבלה נמצאת "בשדה אחר".
ג אסופת מסמכי נוספת שניתנה לד"ר וולנר במהל עדותו על)ידי ב"כ הנתבעת ,בהסכמת ב"כ התובעי  ,לא
העלתה את מסמ הקבלה ,ואז העיד ד"ר וולנר שהקבלה נמצאת א לא הדפיסו אותה ,וביקש שתינת אפשרות
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להעביר אותה מחדש .אחרי שתודפס מה"שדה" או מה"חוצ "-שלה ,ואישר בשנית שהתיק הרפואי שהועבר לתובע
ולבית)המשפט הינו בעליל תיק שחסרי בו מסמכי מהותיי .
ד"ר וולנר לא זכר א הוא באופ אישי כתב דבר מה ברשומה הרפואית ,א לא ראה בכ חשיבות ,שכ הוא בדק את
החולה והטיפול משות .לצוות המחלקה ,והוא ,כמנהל המחלקה ,אחראי ומיודע .ד"ר וולנר נשאל א אותה תכנית
חלופית עלתה בדיו בינו לבי פרופ' קרמר ,והוא השיב שמהיכרותו ע הנפשות הפועלות ב"בילינסו " ,קרוב לוודאי
שאותו קו אדו שעליו הוסכ למקרה שהמנוח לא ישתפר ,סוכ בינו לבי רופאי "בילינסו " ולאו דווקא בי ד"ר
גרשמ ופרופ' קרמר .ג המשפחה ידעה על סיכו זה .א לא עלה בידי ד"ר וולנר להסביר מדוע התיעוד הרפואי
שנמסר לתובעי לא הכיל את הסיכו הזה .ע זאת ,הוא שלל כל אפשרות שהעברה שכזו תקרה ללא תיאו  .באותו
אופ הניח שבדק את המנוח בעצמו ביו שישי ,שכ הוא נוהג להגיע מדי יו שישי ,א הדבר לא נרש .
ד"ר וולנר נשאל מדוע חר .ספירת הד וערכי חו הגו .סבר כי מדובר בדלקת ריאות בחולה כל)כ מורכב ושלל
את הצור במומחה למחלות זיהומיות ,והסביר בפשטות את הקשר בי חולה ע מערכת נשימה פרוצה לזיהומי
בהיעדר מערכת חיסונית חזקה ,וכי ממצא תרביתי ברור של שני חיידקי בית)חולי ע צילו חזה מתיישב ע ריבוי
הפרשות ,וגרס כי אי צור במומחה למחלות זיהומיות ,כיוו שידוע היטב מה הטיפול במצב זה.
ד"ר וולנר לא ידע להסביר את פשר החוסרי של הקבלה ,הבדיקות בשישי בבוקר ובשבת בבוקר ושל "תוכנית ב'",
ה מכתב ההגנה ,ה מחוות)דעתו של ד"ר סולד ,ובעיקר מ הרשומות הרפואיות שהועברו .הוא האמי כי פנו אליו
ביו שישי להתייע -איתו וחזר ואמר כי היה מעורב בטיפול ,א לא היה יכול להסביר על זיכרו או רישו של שיחה
שכזו .בית)המשפט העיר כי ב) 26/7בבוקר ישנ עקבות להתייעצות ע ד"ר וולנר ברשומה הרפואית ואז הציג ד"ר
וולנר מסמ של חוות)דעת שהעביר לבאת)כוחו בתשובה לתביעה בשנת  .2014ד"ר וולנר שלל את הצור לבדיקה
על)ידו ועל)ידי יועצי חיצוניי בשבת בבוקר ומסר כי החולה לא התקד וא .התדרדר ,א עדיי היה במצב יציב
וצרי היה בשלב זה לחכות שהאנטיביוטיקה תפעל את פעולתה.
לעניי ההעברה העיד ד"ר וולנר כי בדר כלל ישנו תיעוד של העברה על)ידי הרופא ,בעניי התרופות שניתנו
המכשור שבו נעשה שימוש וכ ערכי ההנשמה ,א דו"ח כזה לא היה בהעברתו של המנוח .מכיוו שמדובר בהעברה
המתבצעת ברכב של בית)החולי שיבא ,ג לא נהוג לתעדה בטופס תקני כפי שמתועדת העברה באמצעות רכב של
מג דוד אדו  .המדובר ברכב המשמש להעברות חולי ומכיל אספקה של חמצ מבלוני וחשמל.
ד"ר וולנר העיד כי המשפחה ידעה על תוכניתו להחזיר את המנוח לבית)החולי "בילינסו " ככל שמצבו לא ישתפר,
וכ העיד כי ייתכ והיה שוקל לעכב את ההעברה של המנוח אילו היה יודע על ההרעה שחלה במצבו מאז בדק אותו,
וזאת בכפו .למענה לשאלות הבהרה של הערכה קלינית .מכל מקו  ,מאותו זמ שהחל הזיהו בחיידקי אלימי
כל)כ בצוותא ע מחלות הרקע ,היה מצבו קשה מאוד וסיכוייו לשרוד נמוכי .
בית)המשפט התרש כי עדותו של ד"ר וולנר הייתה מהימנה .הג שניכר היה כי עצ העדות קשה לו רגשית וראה
את עצמו מג על מחלקתו שבה הוא רואה לא פחות מאשר מפעל חיי  ,עדיי השתדל לדייק .ואכ התמונה שעלתה
מ הראיות הבהירה כי מדובר במחלקה ייחודית מסוגה באר ,-המתנהלת היטב ,כוח)האד הרפואי והסיעודי מיומ
ומאומ  ,ומנהל המחלקה מעורב באורח יוצא)דופ בקבלת החולי בהחלטות על הטיפול ובטיפול עצמו.
יחד ע זאת ,אי)אפשר היה לקבל מד"ר וולנר עדות או מידע במספר נושאי שבה לא היה מעורב אישית ולא יכול
היה להיות מעורב אישית ,וה אירועי יו השבת ,היו שלאחר האשפוז ,אירועי ההעברה של המנוח ל"בילינסו "
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ודר הפקת הרשומות הרפואיות החוצה לחולה למשפחה ,לעורכי)הדי ולבית)המשפט .כפי שנראה להל  ,עדותו
של ד"ר וולנר ,יחד ע עדות הצוות המטפל ,הראתה מעל למאז ההסתברויות הנדרש א .מהיפו נטלי הראייה כי
המנוח קיבל בתו המחלקה טיפול העומד בר .של חובת הזהירות המושגית והקונקרטית המוטלת על המטפלי
בחולי מסוגו ובמצבו של המנוח .אי לבית)המשפט אלא לקוות כי המפעל הראוי להערכה של הקמה והובלה של
מחלקה ייחודית זו יימש ג לאחר סיומו של הלי זה ,ויש לקוות כי לעצ ההלי ותוצאתו לא יהיה "אפקט מצנ "
על הפעילות הברוכה.
ב .4.3.ד"ר מרינה גרשמ
ד"ר מרינה גרשמ הינה מומחית לרפואה פנימית ולרפואת ריאות )התמחות)על( ,עבדה רבות ע חולי מונשמי ,
והחלה לעבוד בבית)החולי "שיבא" מאז שנפתחה המחלקה לשיקו נשימתי .נכו למועד האירוע הייתה רופאה
בכירה במחלקה ,וכיו מנהלת שירות אשפוז)יו נשימתי .ד"ר גרשמ העידה כי היא זוכרת את המקרה ,לא זוכרת
א המנוח הגיע ע חו  ,א זכרה היטב כי קיבלה הסבר מד"ר וולנר ,שבדק את המנוח במחלקת הא  .כשהגיע
המנוח חיברה אותו למכשירי ובדקה אותו ,א לא זכרה א היה ניטור וריד מרכזי ) .(central lineלדבריה ,לכול
חולה מתאימי שיטת הנשמה וג לחולה זה הותאמה שיטת הנשמה ) – CIMV/PCVהנשמה התלויה בהיזו
חוזר מ החולה( ונערכה קבלה רפואית.
העדה התייחסה בהרחבה לפגמי בתוכנת הרשומות הרפואיות ” “Chameleonבתחו תיעוד פרמטרי של
שיטות הנשמה .העדה העידה כי האחיות נתנו את התרופות על)פי הוראתה)שלה .המנוח קיבל נוגדי דחייה ,תרופות
מנע אנטי)ויראליות ,אנטי)פטריתיות וכ טיפול אנטיביוטי .הוזמ צילו חזה ,ד"ר גרשמ השוותה בי שני
הצילומי  ,ראתה שיש החמרה ,וביצעה אבחנה מבדלת ,כאשר שיקול)הדעת היה מול תופעות של זיהו חיידקי,
דחייה וגודש ריאתי ממקור של תפליטי ריאתיי  .אבחנה זו חשובה ,שכ ישנ תופעות שנית להתגבר עליה
במסגרת מחלקת השיקו  ,למשל ,זיהו ותפליטי  ,ומנגד המחלקה ערוכה פחות טוב להתמודדות ע דחייה בכלל,
ובפרט ע תופעות של דחייה קשה.
כיוו שכ  ,התקשרה ד"ר גרשמ לפרופ' קרמר ,רופא הריאות שהיה אחראי לתיאו ההשתלה והטיפול שלאחריה
בבית)החולי בילינסו  ,והתייעצה איתו לגבי הכיוו הטיפולי ולגבי מקור ההחמרה ,א מקורה בזיהו או מקורה
בדחייה .פרופ' קרמר אמר לה שהביופסיה הראתה שאי דחייה ,ועל זה אי מה לדאוג ,ויש לטפל בזיהו  .סוג
החיידקי שצמחו בתרבית הליחה היה אצינטובקטר )ז עמיד שהתמותה בגינו עומדת על מעל  30%לאד בריא –
ברשומות הרפואיות הידניות מאת בית)החולי בילינסו הופיע חיידק אלי שני ושמו קלבסיאלה( ,ולפיכ הוחל
בטיפול אנטיביוטי לטווח רחב .ד"ר גרשמ לא הרגישה צור להיווע -במומחה למחלות זיהומיות ,דיווחה לד"ר
וולנר בטלפו  ,והוא בדק את המנוח ויצא .ד"ר גרשמ סברה שד"ר וולנר שוחח ג הוא ע פרופ' קרמר ,והסיכו
המשולש היה לתת טיפול אנטיביוטי ולהמתי  48שעות ,ואז להחליט .הביופסיה ותוצאותיה לא הגיעו במהל הימי
שבה היה המנוח מאושפז ב"שיבא" .העדה ידעה כי התקבלה החלטה להעביר את המנוח לבית)החולי "בילינסו "
בסביבות מוצאי השבת ,שכ מצבו לא השתפר ויש להעבירו כול עוד הוא יציב .לכ  ,ביו ראשו בבוקר כיוונה את
מכונת ההנשמה ,תיאמה את התאומי הנדרשי וראתה מכתב העברה שכתבה ד"ר פופובי)'-אלעזר.
העדה העידה כי לא הייתה סיבה להעביר את המנוח למחלקה לטיפול נמר -עוד ביו חמישי ע קבלתו ,שכ מצבו
היה יציב ,והמחלקה הייתה ערוכה לטיפול הנדרש לו ,וג ד"ר וולנר היה באותה דעה .ד"ר גרשמ העידה כי
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אוכלוסיית התורני במחלקה מורכבת מרופאי תורני בשיקו  ,כול אחרי הכשרה מלאה בשיקו נשימתי שהיא
עצמה מעבירה לה  ,וכי בימי שישי ושבת יש ביקור רופא בכיר .מצבת כוח)האד הסיעודי עומדת על אחות אחת
לכול  4חולי בער  ,חולה זוכה לביקורת של אחות ,הכוללת תרופות ,טיפולי סיעודיי  ,סימני חיוניי ושאיבת
הפרשות בכול  40)30דקות.
בחקירתה הנגדית העידה העדה על מעורבותו הרבה של ד"ר וולנר בטיפול בחולי  ,תפקודו ככונ )על וככונ  ,ומנהגו
להגיע לביקורת החולי ג בימי שישי .העדה התייחסה ג בחקירתה הנגדית לכ שמדובר ברשומות מקוטעות,
שאינ תואמות את הרשומות שהיא רואה על גבי מס המחשב ,קבוע הזמ של  48שעות צוי כקבוע הזמ המקובל
במחלקה לשחרור עקב חוסר התקדמות או לשינוי טיפול .העדה לא יכולה הייתה להסביר מדוע לא בוצע דו"ח
העברה ,א זכרה שהיא סידרה את מכונת ההנשמה ואת הציוד ,זכרה מי היה האח המלווה א לא זכרה מי היה
הרופא המלווה ,והדבר א .לא נרש  .עוד העידה כי אינה יודעת א יש סירנה ברכב ההעברה ,אבל ידעה שיש ש
חשמל.
לגבי המגע ע החולה זכרה ד"ר גרשמ כי הסבירה לו ביו חמישי שהוא בא לשיקו  ,וכי הטיפול יימש  ,תינת
אנטיביוטיקה ,ויצפו לתוצאות ,וכי יתקיי קשר רצו .ע "בילינסו " ,ואז החולה הסכי למתווה זה.
עדותה של ד"ר גרשמ הייתה מהימנה ,ניכר היה כי היא זוכרת את הטיפול ואת והחולה ומתפקדת כרופאה בכירה
במחלקה ייחודית זו שני רבות .ד"ר גרשמ לא ניסתה לחפות על הנקודות החלשות של המחלקה יחסית לטיפול
נמר -והודתה במפורש כי המחלקה ערוכה פחות טוב לטיפול בחולה הסובל מתופעות של דחיה .עדותה עוררה שתי
נקודות בעייתיות המצריכות דיו :
האחת ,בעניי מסמכי הביופסיה היא כי נאמר לה שהביופסיה אינה מכילה ממצאי המעידי על תופעות של דחייה.
מסמ המעיד על ביופסיה שכזו לא הוגש לבית)המשפט .שני המסמכי שהוגשו המעידי על תוצאות ביופסיה היו
האחת :של הרקמה שהוצאה בניתוח והשנייה שנלקחה ביו  23/07/08אשר תוצאותיה התקבלו רק ביו 04/08/08
– כלומר לאחר מותו של המנוח .אלא שלא מדובר בסתירה בעדותה של ד"ר גרשמ עצמה ,כי ג פרופ' קרמר דיבר
על שתי ביופסיות .התרחיש הסביר הוא כי חלה טעות ופרופ' קרמר הסתכל בביופסיה של האברי שהוצאו או
שהמדובר היה בבדיקה מדגמית ) (frozen sectionכאמור בסיכומי התובע.
השנייה :בתוכ הדיווח למשפחת החולה ולחולה ע הגעתו לבית)החולי שיבא הדיווח אשר לא הכיל את המידע
החשוב בדבר ההרעה במצבו יחסית לתארי הבדיקה והעובדה שלא נית להתחיל בתהלי שיקו בהיותו של המנוח
במצבו הנוכחי .ולהבנת בית)המשפט המדובר במידע חיוני הנדרש להחלטה להמש הטיפול ,ואי)מת מידע זה פגע
ביכולתו של המנוח להיווע -ולהחליט על המש דרכו הטיפולית שיתכ והייתה מכילה בחירות אחרות .לעניי זה
תואמת עדותה של ד"ר גרשמ את עדות בני המשפחה אשר לא ציינו את כי נמסר לה מידע בדבר ההחמרה בעת
קבלתו של המנוח ל"שיבא" א אינה תואמת את עדותו של ד"ר וולנר אשר מסר כי הסביר למשפחה כי חלה הרעה
במצבו של המנוח וכ את אופציה ב' )החזרה ל"בילינסו "( ומועדי הפעלתה לא גרסה זו ולא גרסה זו נתמכי
ברשומה רפואית מתאימה ,א כאמור ,בית)המשפט קיבל את עדותו של ד"ר וולנר בנקודה זו.
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ב .5.3.האחות אלה שניידרמ
האחות שניידרמ עובדת במחלקה  10)9שני  ,בעלת תואר ראשו בסיעוד ,ע השלמה על בסיסית בשיקו נשימתי,
ותואר שני במינהל מערכות בריאות .היא העידה כי הייתה התייעצות ע ד"ר גרשמ  ,וממנה הגיעו ההוראות
הקשורות בפרמטרי של ההנשמה .לעניי הטיפול התרופתי העידה כי המדובר בפג בתוכנה .המשמרת שלה הייתה
משמרת ערב ,בי השעות  .23:00 – 14:45הדו"ח הסיעודי נרש בתוכנת ה)” “Chameleonוהיא התקשתה לקרוא
אותו במהל העדות .לעניי הטקסט אמרה כי המסמ שהועבר בנייר הוא בלתי)הגיוני וכי הרישו הממוחשב נראה
אחרת.
האחות שניידרמ בעדותה הבהירה לבית)המשפט מעל לכל ספק את איכותה הנמוכה של הרשומה הרפואית
המבולבלת והחסרה המופקת מ התוכנה ,ג עבור המטפלי .
ב .6.3.דו"חות בדיקות פתולוגיות
דו"ח בדיקה פתולוגית שנערכה למנוח ביו  06/07/08ושוחרר להפצה ביו  20/07/08העלה את הממצאי
הבאי :
RIGHT LUNG:
]. BRONCHIECTASISצ"ל FOCI OF ACUTE BRONCOPNEUMONIA [BRONCHOPNEUMONIA
WITH FOCAL SQUAMOUS METAPLASIA, PERIBRONCHIAL FIBROSIS & CHRONIC
]צ"ל INFLAMMATION, AREAS OF EMPHYSEMA & FIBROUS TICHEKNING [THICKENING
OF THE ALVEOLI SEPTA SHOWING SMOOTH MUSCLE METAPLASIA.

•

IN ADDITION FIBROUS THICKENING OF THE PLEURA & ABUNDANT MACROPHAGES
LADEN PIGMENT IN THE ALVEOLI.
HILUS-REACTIVE LYMPH NODES.

•
•

LEFT LUNG:
BRONCHIECTASIS WITH ACUTE BRONCHITIS? AREAS OF SQUAMOUS METAPLASIA,
AREAS OF EMPHYSEMA & PIGMENTED MACROPHAGES IN THE ALVEOLAR SPACES.

•

HILUS: REACTIVE LYMP NODES WITH ANTHRACOSIS, MILD ARTERIOSCLEROSIS OF
PULMONARY ARTERY PRESENT.

•

ברור כי בדיקה פתולוגית זו מתייחסת לראות שהוצאו מגופו של המנוח והוחלפו בריאות שהושתלו ,ולכ אינה
רלוונטית.
דו"ח תוצאות בדיקה פתולוגית נוספת שנערכה למנוח ביו  23/07/08מתאר תיאור מיקרוסקופי של סימני לפגיעה
ריאתית חריפה מתארגנת ) (BOOPוריבוי בולט במקרופגי קצפיי  .לא נראו תסמיני לימפוציטריי פרי)
וסקולריי כסימ לדחייה חריפה ,ולסיכו נאמר כי הפגיעה יכולה להתאי לזילוח חוזר ).(reperfusion injury
דגימה נוספת נבדקה ונמצאו בה קטעי מדופ סימפו נמקי בחלקו ,כנראה מכויב ,מצופה בפיברי ע נויטרופילי .
נראתה מטאפלזיה לאפיתל קשקשי תגובתי ללא פטריות .בדיקה זו שוחררה להפצה ביו .04/08/08
מזכר של המעבדה לסיווג רקמות מיו  30/07/08בהקשר ע בדיקת  CYLEXמראה כי ישנה אינדיקציה לדיכוי
יתר של מערכת החיסו התאית אצל המנוח ,ומומל -לערו בדיקות נוספות.
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לא ברור א כ מניי נובעות טענות התובעי ועדות ד"ר גרשמ וד"ר סולד בדבר הדחייה כסיבת מוות והעדר
הטיפול בה בבית)החולי "שיבא" כסיבה להחמרה ,כ או כ  ,יש לקבל את טענת הנתבעת כי ממצאי הביופסיה
הסופיי לא היו בידי רופאי "שיבא" במועדי שהותו ש ונודעו רק לאחר פטירתו ,וכ יש לקבל את עדותו של ד"ר
וולנר ,הנתמכת בעדות המומחי בנקודה זו ,על כי מדובר בבחירה בי רע לרע ובטיפולי אשר ביסודו של דבר
סותרי זה את זה ,ומשכ אי לייחס רשלנות רפואית במקרה זה בביצוע הבחירה בי הטיפולי .

ג .דיו והכרעה
ג .1.רשלנות רפואית – מסגרת נורמטיבית
נקודת המוצא העקרונית היא ,שביחסי שבי רופא למטופל קיימת חובת זהירות מושגית.
באשר לחובת הזהירות הקונקרטית – זו נקבעת על)פי מבח הצפיות ,במישור הטכני והנורמטיבי .משמעות הדבר
היא ,שיש לבחו את השאלה הא רופא סביר יכול היה לצפות ,בנסיבותיו המיוחדות של המקרה ,את התרחשות
הנזק .רק א התשובה לשאלה זו תענה בחיוב ,כי אז יש לבחו הא רופא סביר ג צרי היה לצפות את התרחשות
אותו נזק ספציפי שנגר לתובע ,שכ רק בגי סיכו בלתי)סביר מוטלת חובת זהירות קונקרטית .הגישה המקובלת
היא ,כי מרגע שרופא החל במת טיפול רפואי ,קמה מצידו ג חובת זהירות קונקרטית ,כלפי המטופל.
הפרת חובת הזהירות )התרשלות( ,משמעה תשובה חיובית על השאלה ,הא הפר המזיק את חובת הזהירות המוטלת
עליו ,דהיינו :הא סטה מסטנדרט ההתנהגות של האד הסביר?
אחריותו של הרופא המזיק מתגבשת ,רק א לא נקט אמצעי זהירות סבירי  ,כפי שרופא סביר היה נוהג בנסיבות
העניי  .רמת הזהירות הראויה ,נקבעת על)ידי בית)המשפט ,על)פי שיקולי של מדיניות משפטית .על בית)המשפט
לאז בי האינטרס של הפרט הניזוק ,לבי האינטרס של המזיק לחופש פעולה ,וכל זה על רקע האינטרס הציבורי
בהמשכה או בהפסקתה של אותה פעילות .לש כ  ,על בית)המשפט להתחשב בסכנה ובגודלה; עליו להתחשב
בחשיבותה החברתית של הפעולה ,ועליו לשקול את האמצעי הדרושי למניעתה.
קשר סיבתי :התובע נדרש להוכיח קשר סיבתי בי הפרת חובת הזהירות לבי הנזק; קרי :השאלה הא מעשהו או
מחדלו של המזיק ,אשר הפר את חובתו כלפי הניזוק ,הוא שגר לנזק?
מקובל לבחו יסוד זה ,במבח כפול:
) (1קשר סיבתי)עובדתי ,לפי מבח "הסיבה בלעדיה אי ";
) (2קשר סיבתי)משפטי ,לפי מבח הצפיות ,מבח הסיכו ומבח השכל הישר.
וראו לעניי זה ת"א )מחוזי י) (  7472/05אהרו נ' לוסקי )פורס בנבו.(17.2.2009 ,
לעניי הרשלנות הרפואית יש לציי עוד מספר אמות מידה חיוניות ,וה הכרה בקיומ של כמה שיטות מקובלות
ובחופש של הרופא לבחור ביניה כאשר גישה מעשית ויחס לפרקטיקה הרפואית חייבת להתיר מרווח של שינויי
או סטיות מסוימות ,בהתא לנסיבותיו המיוחדות של כול מקרה )אמנו כרמי בריאות ומשפט (2003) 333)332
והמובאות ש ( .על הרופא לבחו מספר אמצעי אבחנה ולשקלל ע ניסיונו הקוד וע גורמי סביבתיי  ,גנטיי ,
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גופניי ופסיכולוגיי  .אבחנה מוטעית ,כלשעצמה ,אינה מצביעה בהכרח על רשלנות ,כל עוד נלקחה אנמנזה ראויה
וקיומו הבדיקות הנכונות )ד' ארלי "מידת האמינות של אבחנה ממארת בבית החולי " הרפואה פה)יא( .(524

ג .2.רשומות רפואיות ,נטל ההוכחה והטענה לנזק ראייתי
נושא הרשומות הרפואיות הלקויות עבר כחוט השני בכל שלבי הטיפול במנוח ,ומטבע הדברי ג עובר להגשת
התובענה ועד לפסק)הדי  .רשומות רפואיות תקינות וברורות ה חובה על)פי חוק זכויות החולה ,ור .מקצועי שעצ
אי)עמידה בו משמעותה הפרה של חובת הזהירות כלפי החולה.
הרשומות הרפואיות הנכונות והברורות הינ יסוד חשוב ביותר ביכולתו של בית)המשפט להערי ראיות בעניי
מורכב ודינמי כמו מצבו הרפואי של אד על ציר הזמ  .הפסיקה רואה את הרשומות הרפואיות לא רק ככלי ראייתי
בסיסי למקרה שהטיפול יבח בערכאות ,אלא ג כמכשיר יסודי בעצ הטיפול הרפואי .רישו ברור מדויק אינו בא
רק להקל על הטיפול בתביעותיו של החולה הטוע לנזיקי  ,אלא חשוב מזה לאי )ערו – מהווה הרישו את
התקשורת החיונית הנדרש בתו הצוות הרפואי המטפל ובי צוותי מטפלי ובי עצמ .
לא לחינ מוסדר נושא הרישו הרפואי בחוק זכויות החולה .הרישו הזמי והמידי חיוני לשמירת האוטונומיה של
החולה וכבודו באות נקודות חיוניות שבה נדרשת החלטתו ,חוות דעת שניה ,או סיוע משפחתו בקשר ע המש
או מיקו הטיפול ,העדר רישו רפואי תקי ובהיר וזמי להפצה אינו מאפשר לחולה לממש את רוב הזכויות המוקנות
לו בחוק זכויות החולה.
ג .1.2.רישו רפואי ממוחשב
המעבר לרישו רפואי ממוחשב נושא אתו יתרונות משמעותיי א חייב הוא להיעשות בזהירות ובקפידה ה
להגשמת המטרות המקצועיות של תקשורת הדרושה לטיפול מיטבי במטופל וה להגשמת המטרות שאות הציב
חוק זכויות החולה בנוגע לכבודו של מטופל והחובות הקשורות במידע רפואי הנמסר לו.
סוגיית הרישו הרפואי הממוחשב נדונה ביתר פירוט אצל אמיר קושניר ,רובי רובי  ,דניאל זוהר ,ילנה צ'ולסקי ושי
ברק "תיק אלקטרוני רפואי ) – (EPRאליה וקו -בה ) :(E-iatrogenesisראשית אל תזיק" הרפואה 638 ,(10)156
) .(2017המחברי מוני את הבעיות האופייניות אשר מתכנני ובוחני מערכות שכאלה אמורי להיזהר מה ,
וביניה  :אי)גמישות ,מסכי מרובי  ,חוסר תקשורת ,תלות בטכנולוגיה ,דרישות מערכת ,סביבת עבודה מוסחת
ומילוי אוטומטי של ערכי  .באסמכתאות שמפרטי המחברי מובא ג השיח הרפואי המקצועי שקד למאמר,
ואי ספק שגורמי אלה היוו את הר .הברור של חובת זהירות מושגית וקונקרטית המוטלת על הנתבעת כרוכשת,
כמטמיעה ,וכמי שמכריחה את המטפלי לעשות שימוש במערכת הבנויה באופ שעלול לסכל את זכויות החולה
למידע .דומה כי בעיית הרב)ממדיות של המסכי המרובי שנצפתה היטב בספרות המקצועית וקבעה את חובת
הזהירות של בית)חולי הרוכש ומטמיע מערכת שכזו .וראו סקירה מקיפה בעניי מערכת מחשב לרשומה רפואית
מפי כב' השופט דרורי בת"א )מחוזי י) (  3235/01עזבו המנוחה צבי ז"ל נ' בית חולי ביקור חולי ירושלי
)פורס בנבו.(14.6.2007 ,
הפסיקה הכירה בכמה סעדי כנגד נתבעי אשר אינ מקיימי רישו רפואי תקי .

 24מתו 38

בית משפט השלום באשקלון

ת"א  7452 04 14יפת ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל ואח'
הסעד הראשו הינו הפיצוי הישיר בגי רשלנות או עוולה של הפרת חובה חקוקה .רישו חסר או לקוי כמוהו כטיפול
חסר או לקוי ,ובשל תפקידו החשוב בתקשורת בי המטפלי לבי עצמ ובי המטפלי לבי החולה – לעיתי נזקו
רב א .יותר מטיפול רשלני של ממש .מת סעד זה מחייב כמוב קביעה עובדתית בדבר קשר סיבתי בי הרישו
החסר ובי תוצאת הנזק הבריאותי או המוות שנגר .
הסעד השני הוא היפו נטל הראיה ,אשר בדר )כלל מוטל על התובע .בהינת רישו לקוי או חסר יתהפ הנטל,
ומכא ואיל יצטרכו המטפלי להוכיח בנקודה שבה היה הרישו חסר כי לא התרשלו בטיפול  ,ולא להיפ  .זהו
ג הסעד המקובל בגי נזק ראייתי ,עד לדעה הגורסת כי בהינת נזק ראייתי יונח כי אירע האירוע הנוח לגרסת התובע.
הסעד השלישי הוא פיצוי ישיר בלא הוכחת קשר סיבתי וא .בלא הוכחת נזק פיזי ,אלא שהפיצוי בא בגי ראש הנזק
של פגיעה באוטונומיה או בכבוד האד של המטופל אשר העדר המידע פג בצומת החלטה חיונית שלו על אשר
יעשה בגופו.
הסעד הרביעי הוא פיצוי עונשי ,הנית בנסיבות חריגות .בתיק זה לא נית לדו בו שכ לא נטע בכתב התביעה או
בסיכומי התובע.
הפסיקה בעניי זה מרובה ומפורטת בעניי דרכי הוכחת התיק הרפואי על)פי פקודת הראיות .ראו בר"ע )מחוזי י) (
 495/04אלפסי נ' הסתדרות מדיצינית הדסה ,תק)מח  ;(2005) 6275 ,(4)2005ע"א  5373/02נבו נ' קופת חולי
כללית ,פ"ד נז) ;(2003) 45)44 ,35 (5ע"א  8151/98שטרנברג נ' צ'צ'יק ,פ"ד נו) ;(2001) 553)552 ,539 (1ת"א
)מחוזי י) (  3248/01פלוני נ' קופת חולי של ההסתדרות הכללית ,פס'  64ואיל )פורס בנבו ;(29.8.2005 ,ע"א
 754/05לוי נ' מרכז רפואי שערי צדק ,פ"ד סב) (2007) 218 (2ות"א )מחוזי י) (  4148/02לוי נ' מרכז רפואי שערי
צדק )פורס בנבו – (5.12.2004 ,מפסיקה זו עולה ונראה כי רק במקו שבו הרשומות הרפואיות נערכו באופ
המלמד כי ה אינ אמינות ,או כאשר הרשומות חסרות או לא תקינות ביחס לשאלה אשר בה תלויה המחלוקת ,מוצדק
יהיה להעביר את הנטל.
ג .2.2.רשומות רפואיות – קביעות עובדתיות לתיק זה
התובעי הרימו את הנטל להראות כי הרשומות הרפואיות שנמסרו בעניינ היו רחוקות מדרישות יסודיות של
תקינות ושקיפות שבדי  .על הנתבעת  ,1כמוסד טיפולי ,מוטלת החובה להפקה – הוצאה בעותק קשיח ואלקטרוני
של רשומה רפואית ברורה על)מנת שכול מטפל ומטופל יוכלו להבי את אשר נעשה בעניינו לש טיפול בבעיותיו
הרפואיות .חובה זו נגזרת ישירות מפרק ה' לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו– ,1996המוקדש כולו לניהול רשומה
רפואית.
טר ניתוח מסודר של העובדות בעניי זה יציי בית)המשפט דבר הלמד מסופו ,כאשר בתו הבאת הראיות חפצה
ב"כ הנתבעת  1להביא בפני בית)המשפט רשומה רפואית תקינה ,לא נית היה לעשות זאת אלא על)ידי אד אשר
ישב מחו -למס מחשב הרשומות וציל בידיו ממש את המסכי השוני בזה אחר זה .וא לא עלה הדבר בידי ב"כ
הצדדי ובית)המשפט עצמו אלא לעת סופו של הלי ואלא בדר זו ,מה יאמרו המטפלי היועצי המטופלי
והמשפחה הנזקקי למידע בזמ אמת?
ואכ במהל ההליכי המקדמיי והליכי ההוכחות רבו הראיות על הרישו הרפואי הבלתי)תקי  .בית)המשפט
התרש כי אי)התקינות לא נבעה מרשלנות של אנשי הצוות אלא ממה שנראה כשימוש במערכת מחשב לרשומות
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רפואיות שאי לה את היכולות המובנות להתמודד ע דרישות החוק שה ג דרישות מקצועיות בסיסיות .נראה היה
כי ניסיונותיה של אנשי הצוות המטפל לבצע רשומות רפואיות נכונות ,וחשוב לא פחות – לאחזר לכדי טקסט
מקצועי בהיר המכונה בדר כלל "תיק רפואי" היה כניסיו לבנות את אותו המגדל וראשו בשמי .
עובדה חמורה הייתה היעדר היכולת הטכנית להוציא מ המערכת פלט ברור אשר ישק .רצ .טיפולי כרונולוגי בהיר
שחרור .ג אילו היה בית)המשפט מקבל את
אירועי
מטפלי
ורצי :.קבלה טיפול תרופות מדדי
ההנחה )אשר ג היא לא הוכחה וא .הוכח ההיפ ( כי היושב אל מול מס המחשב יכול לרשו ולאחזר מידע בהיר
על מס המחשב ,הרי שנעלה מכל ספק כי פעולה זו ממש הפכה לבלתי)אפשרית כשהמטפל צרי היה להפיק את
המידע לאחרי בעותק נייר קשיח ,שאז ,כפי שנקטה ב"כ הנתבעת  1בסיכומיה ,צריכי היו המטפל ,המטופל ומי
שמייע -לה לעשות מעשה  ַ7צְ רֵ  ,.וספק א היה מעשה זה עולה ביד .
בעדויות הצוות הרפואי ובתצהיריו עלה הדבר בהרחבה רבה; לאחת הבקשות בעניי צור .תצהירו של ד"ר וולנר
התומ בטענת ב"כ הנתבעת  1כי הרשומה הרפואית שנמסרה לצדדי ולבית)המשפט הופקה כ שאירעו כשלי
בחומר המודפס אשר מונעי את קריאת הרשומה על)פי סדר האירועי  ,וכ שינוי בסדר המשפטי כפי שהוקלדו
במקור.
מ התצהיר עולה במפורש כי הג הרשומות נערכו במועד ובמקומ והוקלדו לתו תוכנת רשומה רפואית
” “Chameleonהמשמשת בבית)החולי "שיבא" ,הרי העותק שנמסר לבית)המשפט אינו משק .אות .
על)פי גישתו של ב"כ התובעי הנתבעת  1התנהלה בחוסר תו )לב ,לא גילתה את מלוא התיק הרפואי של המנוח,
לא בהליכי גילוי מסמכי ולא במסגרת הזדמנויות קודמות בה הועברו דיסקי של חומר רפואי ע תכני שוני
והכשלי החמורי של אי)העברת רשומה התגלו רק תו כדי חקירתו של ד"ר וולנר .טענת ב"כ התובעי הייתה כי
אי המדובר בעניי טכני ,טעות או סוגייה של סדר די שנית היה לטפל באמצעות פסיקת הוצאות ,אלא ,בדר
שיטתית בחשש ממשי לעיוות די היורד לשורשו של עניי .
עוד טע ב"כ התובעי כי הרשומה הרפואית אשר הגשתה מתבקשת איננה עומדת בכללי הקבילות הקבועי בסעי.
 36לפקודת הראיות ,במוב זה שדר איסו .הנתוני  ,נושא הרשומה ודר עריכת הרשומה יש בה כדי להעיד על
אמיתות תוכנה של הרשומה .ההיפ הוא הנכו ; מספר תדפיסי אשר הוגשו על)ידי ב"כ הנתבעת  1מראי כי אותו
פלט מוגש בצורות שונות ובהרכבי שוני של מידע ,דבר המעיד על חוסר אמינותה של אותה רשומה מוסדית.
בית)המשפט עמד בזמ הדיו בהערותיו בקשר לקושי בקריאת התדפיס ,ג הפערי בי הרשומה שהוגשה לבי
המסמכי שהובאו בפועל עלו בבירור בעדותו של ד"ר וולנר ,מנהל המחלקה.
ב"כ הנתבעת  1הודתה כי קיימת בעייתיות בהפקת הרשומה הקשורה בתוכנה ,אשר ג ד"ר וולנר לא ידע עליה
בתחילה ,וכי התדפיס המופק שונה מ המתגלה על מס המחשב ברשומה הרפואית .בפע נוספת חזרה על עמדתה
כי האמת עדיפה על קיומה של הפרוצדורה ,וכי בהרכבת  ַ7צְ רֵ  .נית יהיה להגיע לרשומה רפואית מלאה.
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ג .3.2.תולדות הרשומות הרפואיות שהוגשו ושנתבקשה הגשת בעניינו של המנוח
) (1רשומות שלפני התביעה
ב"כ התובעי פירט כי עוד ביו  06/08/13פנה כי לבקש את התיק הרפואי מבית)החולי  ,שיל את התשלו
הנדרש ,וקיבל רשומות רפואיות פגומות שהודפסו מהתוכנה .לאחר כמעט שנה הוגשה התובענה ,ובתובענה ניתנה
החלטה שיפוטית המחייבת גילוי מסמכי הדדי ובכלל זה – הרשומות הרפואיות שהוסכ להגיש בתיק מסודר,
ולחלק בי רשומות רפואיות מוסכמות לרשומות רפואיות העומדות במחלוקת.
) (2רשומות שהוגשו במסגרת גילוי מסמכי וקדמי)משפט
ביו  07/06/15הוגשה תגובה מטע הנתבעת  1ולפיה תקליטורי שעליה סרוקות הרשומות הרפואיות נשלחו
לב"כ הצדדי והמדובר בחומר רב .בית)המשפט קיבל את החומר בהסכמה כעבור שבוע וביו  3.8.2015הוגש
לביהמ"ש ,בהסכמה ,תקליטור הכולל את הרשומות הרפואיות שברשות הנתבעת . 1
ביהמ"ש הורה לסרוק את הקבצי למערכת "נט המשפט" ולהניח עותק מודפס/דיגיטלי לש עיו  .יצוי כי באותה
התקופה תיקנו ג הצדדי כתבי טענות בנתו לשינויי הקשורי בנתבעת .2
ביו  15/02/16ער בית)המשפט ישיבת קד )משפט לפני הוכחות ,ובו ג הייתה התייחסות לרשומות הרפואיות.
) (3בקשה ראשונה להגשת רשומות רפואיות נוספות – טר הוכחות
ביו  24/05/16הודיעה ב"כ הנתבעת  1כי היא מגישה מסמכי נוספי מהמרכז הרפואי "שיבא ",שבטעות נשמטו
מהתקליטור שהוגש לבית)המשפט – מסמכי אלו היו רשומות רפואיות נוספות .הדבר אירע מספר ימי לפני המועד
הראשו להוכחות.
בית)המשפט הודיע כי התקליטור התקבל לתיק )הכוונה הייתה לקבלתו מ הבחינה הטכנית( ,וביו  29/05/16הגיש
ב"כ התובעי את התנגדותו לקבלת הרשומות החדשות לתיק.
בית)המשפט דחה את ההתנגדות בהחלטה מאותו יו  ,בקבעו שמסמכי רפואיי שנערכו בעניינו של המנוח לא
יוצאו מהתיק ,כל זמ שנית לתק נזק שנגר מהאיחור ,בדרכי דיוניות אחרות .בית)המשפט עמד על כ שמזה
כשנה חותר הוא לגיבוש תיק רפואי מוסכ  ,והגשת המסמכי הרפואיי הנוספי ימי ספורי טר מועד ההוכחות
– יש בה טע לפג  .בסיו ההחלטה הותר לב"כ התובע פתח לטעו לעניי קבילות של המסמכי החדשי  ,להעיד
את עורכי המסמכי  ,ולטעו לעניי הוצאות .עוד נקבע כי לא יותר שימוש במסמכי ובתוכנ במהל מועד
ההוכחות הקרוב למועד הבקשה ) – (01/06/16הכול על)מנת לקבל את המסמכי מחד גיסא ולצמצ חשש לעיוות
די מאיד גיסא.
) (4בקשה שנייה להגשת רשומות רפואיות נוספות – טר הוכחות
אלא שבכ לא הסתיי עניינ של הרשומות הרפואיות; הנתבעת  1הוסיפה והודיעה ביו  29/05/16כי היא מגישה
תקליטור נוס .של מסמכי רפואיי  ,וכ צילו חזה .בבקשה צוי כי למעט צילו החזה ,התקליטור המצור .מכיל
את אות מסמכי שכבר הועברו לבית)המשפט ,א ה סרוקי בצורה מסודרת והצור בהגשה נוספת נובע
מהעובדה כי המסמכי מופקי בצורה ברורה רק באמצעות התוכנה שבבית)החולי "שיבא" )תוכנת ה"זיקית"(
המשמשת לרשומות רפואיות באותו בית)חולי .
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בית)המשפט החליט כי מסמכי שכבר הוגשו – אי מניעה לקבל בכל פורמט שהוא ,פע נוספת .ולעניי צילו
חזה ,יש להבהיר תחילה א עמד לרשות המומחי בהכנת חוות)דעת .
ביו  01/06/16נשמעו הוכחות .ביו  08/06/16הודיעו התובעי כי חלק מ המסמכי הרפואיי אשר נכללו
בתקליטור כללו צילומי מס ורישומי תרופות שלא היו בידי התובעי  ,עוד קוד וכ ג צילו החזה – לא היה
ביד לפני הבקשה להגישו לביהמ"ש ביו .29.5.2016
יחד ע זאת ,התובעי הודיעו כי הפתרו אשר הוחלט על)ידי ביהמ"ש עוד ביו הגשת החומר ביו – 29.5.2016
הינו הנכו  .וכ הודיעו כי במועדי ההוכחות ייעשו שימוש בנוהלי משרד הבריאות ובחומר הרפואי אשר הוגש על)
ידי הנתבעת .1
ביו  21/05/15התקיי קד )משפט ובו הורה בית)המשפט על הגשת תיק רשומות רפואיות מוסכ וכ תיק רפואיות
רשומות אשר אינ מוסכמות ,וכ על גילוי מסמכי .
ביו  15/02/16התקיי קד )משפט נוס .שג הוא התייחס לנושא הרשומות הרפואיות.
ביו  ,28/07/16לאחר שמיעת רוב העדי בתיק ,הוגשה בקשת הנתבעת  1להגשת רשומה רפואית קריאה.
ג .4.2.מקומו של החומר החסר בהלי המשפטי
ראשית דומה כי אי מחלוקת בי הצדדי בדבר העובדה שחומר הראיות אשר הוגש היה חומר ראיות חדש אשר לא
הוגש במועדו .הוכח כי חומר זה לא היה בשלמותו בצורתו זו בפני המומחי אשר העידו לא בפני המטפלי בזמ
אמת וא .לא בפני התובעי .
בעדותה העידה ד"ר גרשמ בעניי זה את הדברי הבאי )פרוטוקול דיו מיו : (25/07/2016
זה לא מסודר כי עד  2007הייתה תוכנה פשוטה ,אחר כ נכנס ה) chameleonוהיו הרבה תקלות
נפילות את כותבת ונמחק ,לא מדפיס וכו' ג עכשיו אני עדיי עובדת איתה והיא התפתחה ויותר
ידידותית ,למשל אני רואה עכשיו שיטת הנשמה יש לי רק את הש אבל בדיעבד שאני מנסה לפתוח
פראמטרי שהיו בשיטה הוא לא פותח .זה הדפקטי של הגרסה הראשונה.
האחות אלה שניידרמ העידה ג היא דברי ברוח דומה :
אני מראה ל רשימת תרופות למה זה לא מופיע לפי סדר .
ת .זה ה) chameleonככה זה יצא .אני לא יודעת זה הוכנס אני יודעת מתי בדיוק ובתוכנה הזו אנחנו
משתמשי )צוחקת( התוכנה הזו כל הזמ בתהליכי התחדשות ,לפעמי יש "הפסקת "chameleon
ואז יש פלס .תוכנת גיבוי ואנחנו רושמי בתוכנת גיבוי .כול יודעי שהיה תהליכי התחדשות,
עושי שינויי ..............
ת .כ הוא היה חולה  COPDקשה )קוראת את הרשומה  ....יש קצת בלג אני מציעה לקרוא את
המשפטי ( יש תוצאות אסטרופ שאפשר  ......אני לא מבינה לפי הרישו כל כ קוראת .......יש פה
בלג  .סטורציות ............. 92)99
חקירה חוזרת:
ש.ת המסמ שהראית לי הטקסט מבולג וקשה להוציא ממנו הגיו  .כשאני פותחת אז זה נראה אחרת.
פרופ' בר)איל  ,מומחה התובעי  ,הסתמ על הרשומה שהייתה בפניו וראה אותה מרכזית לעדותו ,וכ אמר
)פרוטוקול דיו מיו : (09/06/2016
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א היה והמציאות שהרופאי האלה באו למיטתו וטיפלו בו ואני לא קראתי את הרשומה או שלא
כולה עמדה לפניי ,אני אחזור בי מכל מה שאמרתי אבל ה לא היו לידו..................
אני קיבלתי כמקובל את הרשומה .זאת הרשומה שקיבלתי וההתייחסות צריכה להיות בהתא לזה.
 .........א יש רישו אחר ,יש מקו לחזור בי מכל מה שאני אומר .א תראו לי רישו אחר .בבקשה
וא אי רישו אחר ,על מה אנחנו מדברי  .צריכה להיות רשומה שהיא מוסכמת לכולנו.
כעולה מחקירתו של ד"ר וולנר יתכ לכאורה מדובר במסמכי חסרי ורלוונטיי מאוד לטיפול ,כגו קבלת החולה)
המנוח עצמה וחלק מחקירות העדי נסבו על כ :
עו"ד דוד שרי  :אני פונה לחברתי ,הגב' גלס ,שתציג לנו א יש לה את הבדיקה הרפואית
בקבלה .נות ל את הבמה להגיש מה שאת רוצה .תראי לנו את הקבלה הרפואית שנעשתה לאיש
הזה ברשומות לפי שיטת .......... ,
הכותרת פה היא מהל אשפוז ,זה לא המקו לקבלה .זה שדה נפרד בתיק
העד:
הרפואי .יכול להיות שלא הדפיסו את זה .זה לא פה .פשוט לא הדפיסו את זה .לא יעלה על הדעת
שלא נעשתה קבלה רפואית וסיעודית .אי מצב כזה .פשוט לא הדפיסו את זה .אי נקרא לזה ,ברמה
של טעות קולמוס ,לא ביקשו את זה .אני מבקש מכבוד השופט שית לנו אפשרות ,הזדמנות להעביר
את זה .אפשר להיכנס ג מפה אבל כבוד השופט רואה ,יש ש חוצ -נפרד לקבלה .יש קבלה ,אשפוז,
שחרור.
 .........תאשר לי שעיינת בכל מה שיש אצל גב' גלס ולא מצאת את זה.
ש.
לא מצאתי את זה.
ת.
שנית ,אני שואל או אולי עולה מדבריי ותאשר לי שיכול להיות שמכיוו שג אנחנו לא
ש.
ראינו קבלה רפואית שלמרות שביקשנו את מלוא התיק מבית חולי תל השומר ,לא נתנו
לנו את מלוא התיק .הא יש כזאת אפשרות ?
זאת עובדה שלא קיבלת את זה
ת.
ג מדברי ב"כ הנתבעת  1בעת חקירת ד"ר פופובי '-מיו  27/07/2016עולה המורכבות:
אנחנו מודעי לבעיה שיש בעיה בנושא של הרשומה הרפואית בגלל הנושא של ה),chameleon
אנחנו מודעי לזה ,זה לא דבר חדש ,כבר דיברו על זה.
הנה כי כ  ,חסרונו של החומר שהגשתו מתבקשת – רשומות מופקות וצילומי מס מתוכנת ה"זיקית" – בלט והיווה
נושא משמעותי ,שהעדי והצדדי התייחסו אליו במש ההליכי המקדמיי והלי ההוכחות.
לעניי הנזק וההוצאות יש לשקול כי על בסיס הרשומות הרפואיות הקודמות לשלביה הסתמ הצוות המטפל
בהעברת המידע בינו לבי עצמו ולמשפחה ,הסתמ ב"כ התובעי החל ממועד שבו שקל את הגשת התביעה
וסיכוייה ,דר הכנת חוות)דעת המומחה מטעמו ,הכנת חקירות ראשיות וחקירות)שכנגד ,שיקולי של חלוקת
האחריות בי שני נתבעי  ,ועד ליו ההוכחות האחרו שבו העידו מומחה הנתבעת  1והרופאי המטפלי במנוח.
על יסוד הראיות לא נית לקבוע כי מהל הדברי משקפת חוסר תו )לב מצד הצוות המטפל ,ונוכח העדויות הכנות
מצא בית)המשפט כי המטפלי ניסו לתעד את מהל הטיפול במקומו ובמועדו כאמור בסעי)17 .א( לחוק .אלא
שהוכח כי המוסד הרפואי הנדו  ,בית)החולי "שיבא" ,כשל ביודעי בקיומ של סעי)17 .ב( לחוק ,הקובע כי
"מנהל המוסד הרפואי האחראי לניהול השוט .והעדכני של הרשומה הרפואית ולשמירתה בהתא לכל די " וכ על
קיו נאות זכותו של מטופל למידע רפואי על)פי סעי)18 .א( לחוק זכויות החולה .עדויות הצוות ברורות ואינ
מותירות מקו לספק כי הפגמי היו ידועי וברורי והמוסד נהג בזמני הרלוונטיי פרקטיקה קבועה העומדת
בניגוד לסעי) 17 .ב( לחוק.
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ראה בית)המשפט בהלי זה כי ה הרופאי האמוני על הרישו וה באי)כוח האמוני על הייצוג אינ מצליחי ,
לשיטת שלה  ,ועל א .מספר ניסיונות שהותרו ,להעמיד רשומה רפואית קריאה סדורה ושלמה לעיו בית)המשפט
אלא בתו שלב ההוכחות.
המידע הרפואי אשר נמסר בשנת  ,2013והמידע הרפואי שעל הגשתו הורה בית)המשפט ב) ,2015אינ חופפי
למידע הרפואי אשר הוגש על)ידי ב"כ הנתבעת  1פעמיי ערב ניהול ההוכחות ,ואשר אינ חופפי בתור למידע
הרפואי אשר הוגש על)ידי ב"כ הנתבעת  1ע תו ניהול ההוכחות בבקשה זו.
במצב דברי זה ,קשה להבי כיצד ינהלו תובעי את ענייניה ויקבלו את יומ בבית)החולי או בבית)המשפט,
כיצד יקבל ייעו -משפטי או ייעו -רפואי ממומחה שני במהל הטיפול ,כאשר לשיטת הנתבעת  1עצמה ועדיה,
התוכנה שבמעמקיה הופקדו הרשומות הרפואיות אינה מכילה גישה מיידית וקלה לתדפיס מידע הרפואי ,וכאשר יש
פער בי המידע הרפואי שעל מסכי המחשב הנגיש לרופאי המוסד למידע הרפואי המתקבל מ התדפיס )עד כדי
הצור בהגשת צילומי מס (.
תוכנת רשומות רפואיות אינה בגדר ניסוי .היא חייבת לעמוד בדרישות חוקיות בסיסיות ובה הדרישות האמורות
בחוק זכויות החולה .דרישה זו מחייבת תכונה ראשונית של הפקה קלה ומהירה של פלט טקסט מודפס זמי לש
מסירתו לחולה לאפוטרופסיו ליועציו הרפואיי ולכל אד הדורש מידע זה וזכאי לו על)פי די  .מוסד רפואי המקבל
לשירותו תוכנת רשומות רפואיות שאינה עונה לדרישות אלה הוא מוסד החוטא מראש ה בעוולה של הפרת חובה
חקוקה וה בעוולת הרשלנות.
בנסיבות העניי  ,ועל)פי הראיות הקשות שהוצגו לבית)המשפט יש מקו לקביעה כי המוסד הרפואי – הנתבעת 1
אשר קיבל תוכנה זו לשירותו ,לא יכול היה שלא לדעת על ליקוייה בתחו אחזור המידע הרפואי ,העדי .לעצו את
עיניו לתקלה יסודית זו היורדת לשורש של זכויות החולה .מוסד שנהג כ  ,וטוע כי בתו )לבו ובניקיו כפיו עשה
כ – נוכח עדויות עובדיו שלו וטענות בעלי דינו – עליו נטל השכנוע ,ונטל שכנוע זה לא הור )ראו פסק)הדי
בעניי עזבו המנוחה צבי לדלעיל ,אשר בו הובאו אנשי המחשוב להעיד על כשרותה של התוכנה לשק .רישו
מהימ בגרסה יחידה בנתו לזמ ההפקה(.
לקות נוספת ברשומה הרפואית נמצאה בעת העברת המנוח ברכב שבו הועבר ל"בילינסו " .העברת חולה קשה כמו
המנוח בניידת טיפול נמר -איננה בגדר פעולה שולית .היא פעולה רפואית מורכבת ומסובכת הדורשת מיומנות רבה
וציוד ייעודי מיוחד ומתאי  ,ובראשו ניידת טיפול נמר -המזוודת על)פי נוהל מדוקדק ומסודר .בית)המשפט הופתע
לראות כי העברה זו בוצעה במקרה זה ללא רשומה רפואית .זהות הרופאה המטפלת לא נרשמה ולא נית היה לאחזרה
בשו דר אחרת ,לא נרשמו תרופות ולא ערכי הנשמה ,תוכנית הנשמה או אירועי חריגי המעידי על כשל
נשימתי ,וכול שנותר בידי הצוות המטפל ובית)המשפט הוא רשומה לאקונית של האח לב טיטאבסקי )שלא העיד(
בדבר סיו העברה ,על כי החולה סיי את העברתו .רישו זה אינו בגדר רשומה רפואית שנית ללמוד ממנה גורמי
חשובי כגו אופ ההנשמה )ידנית או מכנית( לחצי ההנשמה ,תרופות שניתנו ,מש העברה ושאר גורמי חשובי
עליה העידו העדי המומחי .
הדברי בלטו במיוחד נוכח הזהירות הרבה והמקצועיות המשתקפי מהרשומה המתארת את העברת המנוח מבית)
החולי "בילינסו " אל בית)החולי "שיבא" באמצעות ניידת טיפול נמר -של מג דוד אדו .
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התוצאה היא כי בהיעדר רשומה רפואית מספקת ,התהפ נטל ההוכחה ג בעניי ההעברה ל"שיבא" ,שאינו ברשומה
הרפואית הממוחשבת.
אשר על כ קובע בית)המשפט כי הופרו החובות החקוקות וחובות הזהירות החלות על הנתבעת  1לאחזור ומסירת
מידע רפואי ,וכי ניהולו ומסירתו של המידע הרפואי לא נתבצעו כחוק.
למע הסר ספק ומפני כבודו של הצוות המטפל יודגש כי אי המדובר ברשלנות של הצוות המטפל כל עוד המנוח
היה במחלקה ,אלא ברשלנות של אות גורמי בארגו המרכז הרפואי אשר קבעו את אופ ניהול המידע הרפואי
ואכפו את אותה הצורה והאופ שבה נוהל.
בעניי היעדר רשומה רפואית על ביצוע ההעברה ,אי מנוס מלקבוע כי חסר זה נופל לפתחה של הנתבעת  ,1ובפרט
הסגל המקצועי שעסק בהעברה עצמה.
ג .5.2.סעדי בגי הליקויי ברשומות הרפואיות
בית)המשפט מצא כי יש מקו לתת מספר סעדי בשל הרשלנות והפרת החובה החקוקה בניהול ובמסירת המידע
הרפואי:
הסעד הראשו  :בית)המשפט מקבל את הטענה כי יש מקו להפו את נטל ההוכחה בדבר הוכחת הרשלנות בטיפול
והקשר הסיבתי סעד זה הינו סעד ראייתי )ראו ע"א  9328/02מאיר נ' לאור ,פ"ד נח).((2004) 54 (5
הסעד השני הוא סעד בגי הנזק הגלו בפגיעה בכבוד האד של החולה ובאוטונומיה שלו לקבלת מידע רצי .לש
ביצוע ההחלטות הקשות העומדות לפתחו כאמור שוכנע בית)המשפט כי בי המידע לבי החולה עמדו מחסומי
טכניי שא .הצוות הרפואי )ואפילו הצוות המשפטי( לא יכול היה לעבור דרכ  ,וחובת המוסד למסירת מידע של
לא קוימה ,ומנעה מ החולה ומשפחתו את הכבוד ליטול את גורלו לידיו לקבל החלטות רפואיות משמעותיות .כפי
שיפורט בהמש  ,הרשומה הרפואית הלקויה ,יחד ע עדות ד"ר פופובי)'-אלעזר ,הצביעו על פרק זמ קריטי אשר
בו לא הוכח כי הוסברו לחולה ולמשפחתו הדילמות הקשורות בהמש הטיפול בו וכי ניתנה ביד הבחירה
המתבקשת ממידע זה.

ג .3.טענת הרשלנות בעצ הטיפול
ג .1.3.הא הרימה הנתבעת  1את נטל ההוכחה להראות כי הצוות הרפואי לא התרשל בפעולותיו?
•
•

הא הרימה הנתבעת  1את נטל ההוכחה להראות כי הצוות הרפואי קיי את חובות הזהירות המוטלות עליו?
הא הרימה הנתבעת  1את נטל ההוכחה להראות כי לא התקיי קשר סיבתי בי פעולות רשלניות שלה לבי
נזק גו .שנגר למנוח?

נראה כי לאחר שמיעת עדויות המומחי והצוות המטפל שוכנע בית)המשפט כי למעט הרשומה הרפואית הלקויה
וחר .הרשומה הרפואית הלקויה לא נפל פג בטיפול אותו קיבל המנוח מידי הצוות הרפואי ועד לרגע שבו הוחל
בהעברתו לבית)החולי "בילינסו ".
בית)המשפט שוכנע מ העדויות כי המנוח נבדק טר העברתו על)ידי מנהל המחלקה ד"ר וולנר ,וההחלטה הרפואית
להעבירו למחלקת השיקו  ,נכו למועד קבלתה הייתה במתח הסבירות .לאחר שהגיע המנוח למחלקה והתברר
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מצבו ,הייתה ההחלטה להותירו מונש במחלקת שיקו ולטפל בזיהו בריאותיו בטיפול אנטיביוטי אגרסיבי ותו
ניטור מצבו והנשמתו ג כ במתח הסבירות .חר .הרשומה הלקויה ,קיבל בית)המשפט את גרסתו של ד"ר וולנר
כי יידע את המנוח בדבר החמרת מצבו יחסית למועד בדיקתו הקודמת על)ידי ד"ר וולנר.
אכ תופעות היכולות להתפרש כתופעות שמקור בדחיית השתל החלו להופיע כבר בשלב זה אלא שבית)המשפט
קיבל את גישת המומחי כי דחייה ממקור אימוני נית לראות רק בביופסיה .הביופסיה שהייתה קיימת באותה השעה
לא הצביעה על דחייה ממקור חיסוני ,ובהינת סירוב התובעי לנתיחה שלאחר המוות – לא נית יהיה לדעת לעול
את סיבת המוות לאשורה.
בית)המשפט שוכנע כי הטיפול נגד הזיהו בשני החיידקי הקשי והאלימי היה דחו .יותר ומשמעותי יותר .בית)
המשפט קיבל את הסברו של ד"ר וולנר כי ביסודו של דבר מדובר בטיפולי המכילי סתירה מסוימת .התמודדות
ע זיהו דורשת קוד כל את משאבי ההתנגדות והחיסו של הגו .ואילו טיפול נגד דחייה חיסונית דווקא פוגע
באות המשאבי  :על הרופא המטפל להכריע בדילמה זו שאינה פשוטה ,זוהי אכ בחירה בי רע לרע פחות
וההכרעה בה היא עניי מובהק של א<מַ נ<ת ולא בית)המשפט יוכל לאחר מעשה להכריע א הרע שנגר היה גדול
מהרע שנמנע .במצב דברי זה הוכח כי ההכרעות והטיפול האנטיביוטי ,כמו ג ההמתנה ,היו במתח הסבירות.
כא המקו להעיר כי ברור שחסרונו המובנה של המידע הרפואי המסודר בכלל לא אפשר את ההיוועצות בחולה או
קבלת חוות)דעת שנייה באשר להמש הטיפול ,לרבות ההתלבטות הנזכרת כא בי טיפול נגד דחייה חיסונית ובי
טיפול נגד זיהו  .הערה זו מתייחסת לפרק הזמ שבו החמיר מצבו של המנוח עוד ביו השבת ,והמנוח היה בטיפול
של ד"ר פופובי) '-ככוננית( ותור ששמו לא נשתמר ברשומה הרפואית.
ג .2.3.טיב הצוות המטפל
הצוות המטפל כלל צוות של רופאי המתמחי ברפואת שיקו  ,מומחיות ברפואת שיקו וברפואה פנימית .צוות
זה מגובה בכונ על שהוא מומחה ברפואת ריאות ובטיפול נמר – -נמצא עמוק בתו מתח הסבירות מבחינת
ההכשרה .כאשר מוסי .בית)המשפט את ניסיונ הרב והייחודי של הרופאות המטפלות בחולי מונשמי במצב קשה
המסקנה היא שהנתבעת  1הרימה את הנטל להוכיח כי איוש המחלקה אל מול מצבו של החולה לא חרג ממבח
הסבירות ולא היה מקו לקבוע כי הטיפול שידעו כי נדרש אותה עת לא היה בתחו מומחיות של המחלקה ורופאיה
בזמני הרלוונטיי ואי באי)זימונ של יועצי ממחלקות אחרות כדי לבסס מסקנת רשלנות.
ג .3.3.סבירות המהל הטיפולי
המהל הטיפולי שעליו הוחלט ,טיפול אנטיביוטי משמעותי ,בנוס .לטיפול קוד שהיה לטיפול מונע ואנטי דלקתי
הנשמה מבוקרת ומנוטרת על)פי פרוטוקול והמתנה של  48שעות בצידה ,הינו מהל שהוכח כי לא חרג ממבח
הסבירות בשלב זה שוכנע בית)המשפט כי לא היה עדיי טע אמתי בתוכנית שיקו בטר יתייצב המצב מבחינת
הזיהו והמידע לד"ר גרשמ שנמסר הצביע על כ שההחלטה להשאיר את החולה במחלקת השיקו ולא לשלחו
בחזרה לבית)החולי "בילינסו " ג הוא לא חרג ממתח הסבירות.
אבחונו של המנוח מ הבחינה הזיהומית היה ודאי כבר בשלב זה ,החיידקי המזהמי אצינטובקטר וקלבסיאלה
)על)פי דו"חות המעבדה וחוות)דעת המומחי ( היו ידועי היטב )ועמידי ( ,והטיפול בזיהו לא חרג מהמומחיות

 32מתו 38

בית משפט השלום באשקלון

ת"א  7452 04 14יפת ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל ואח'
האופיינית למחלקה .לפיכ הוכח כי לא היה מקו לזמ יועצי ממחלקות אחרות במקרהו של המנוח .בית)המשפט
לא קיבל בעניי זה את טענות התובעי כי המדובר במדיניות בלתי)סבירה.
ג .4.3.העברת המנוח ברכב מוסב בחזרה לבית)החולי "בילינסו "
הנישה הטיפולית היחידה שבה לא הצליחה הנתבעת  1להרי את נטל ההוכחה שהתגלגל לפתחה בהעדר רישו
נאות היא אקט ההעברה.
ראשית ייאמר כי התנאי הראשוניי היו קשי  ,ובוודאי עבור חולה קשה הסובל מזיהו בדרכי הנשימה .לא נית
לומר כי הנתבעת  1הרימה את הנטל להראות כי לא התרשלה בהעברתו של המנוח לבית)החולי "בילינסו " ,בפרט
נוכח הנסיבות שהוכחו סביב ההעברה שלא בוצעה ברכב ייעודי ומזווד אלא ברכב שזווד אד)הוק .לא הוכח כי אנשי
הצוות היו מוכשרי לביצוע העברה שכזו שכ כלל לא ידוע מי הייתה הרופאה שביצעה את ההעברה ולא נותר
לבית)המשפט אלא לקבל את עדויות העדי שנכחו בדבר סבלו של החולה סביב ההעברה ומצבו הקשה לאחריה.
ההעברה בוצעה בבוקר יו ראשו  .היה זה בוקר של חודש יולי בגוש ד  ,על תנאי מזג האוויר הקשי והתנועה
הכבדה המתחייבת מכ  ,שכללה המתנה בזמ משמעותי בחו הכבד מחו -למחלקה ומחו -לרכב ,ומעבר בעייתי
מהנשמה המנוטרת היטב במכונת הנשמה על)פי פרוטוקול הנשמה מדויק להנשמה בלתי)רציפה מבחינת המדדי ,
אשר על)פי העדויות שבפני בית)המשפט התבצעה במכשיר ידני.
כאמור העברת חולי קשי הינה מקצוע מורכב ,בית)המשפט קיבל את עדותו על מומחה התובעי על כי זיוודה
התרופתי והמיכשורי של ניידת טיפול נמר -הוא פרוטוקול ידוע מדעי ובי )לאומי )עיי למשל מאמר מ התקופה
הרלוונטיתJonathan Warren, Robert E. Fromm Jr., Richard A. Orr, Leo C. Rotello & H. :
Mathilda Horst, Guidelines for the Inter- and Intrahospital Transport of Critically Ill
) ,(Patients, 32 CRIT. CARE MED. 256 (2004המתחייב והתחייב בעבר ג מחוזר מנכ"ל של משרד
הבריאות נהיגתו וציוותו דורשי הכשרה מיוחדת וג רישו ההעברה חייב להתבצע על)פי נוהל מסודר .לא הוכח
בפני בית)המשפט כי החלפת ניידת טיפול נמר -באמצעי הנוהגי בבית)החולי של הנתבעת  ,1של רכב מוסב,
רופאה שזהותה לא נודעה וג הכשרתה לא ניתנת לבדיקה ,אח וציוד נייד שהביא בסופו של דבר להנשמה ידנית
ארוכת)זמ היה בגדר הסבירות .ההעברה ארכה למעלה משעה ולא נית אלא להאמי לעדות המשפחה על כ
שהמנוח הגיע במצב רע והיה צור באמצעי לש תיקו מצבו.
אשר על כ קובע בית)המשפט כי הנתבעת  1לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה ויש לקבוע כי פעולת ההעברה
חרגה ממתח הסבירות והיוותה הפרה של חובת הזהירות.
ג .5.3.הקשר הסיבתי לתוצאת המוות
הנתבעת  1הצליחה להרי את נטל ההוכחה ולהראות כי עצ מותו של המנוח לא היה כתוצאה ממעשיה .בית)
המשפט קיבל את עדויות המומחי אשר פרשו את התמונה הבאה :המנוח לקה בזיהו של חיידקי קטלניי
ועמידי למרבית הטיפולי האנטיביוטיי  .חיידקי אלה התוקפי לרוב חולי במצב קשה או מדוכאי)חיסו
יוצרי זיהומי אשר מהווי סיבת מוות ראשונה במעלה לחולי טיפול נמר -ולחולי לאחר השתלה .שיעורי
התמותה ,ג תחת טיפול תומ והשגחה רפואית המקובלת בטיפול נמר -הוא גבוה מאוד ,ובחולי מושתלי ריאה
הסובלי ממחלות רקע נוספות על אחת כמה וכמה.
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מכא שלא הוכח כי הליקויי ברישו שמנעו בוודאי חופש בקבלת החלטות או כיווני פעולה אחרי  ,גרמו למותו
של המנוח – ההיפ הוא שהוכח ברמה הראויה של הסתברות – ולא נסתר בנתיחה שלאחר המוות – תופעות קשות
של זיהו בחיידקי אלימי ועמידי  ,ונזק הנובע מההשתלה עצמה ה שהביאו לקריסת מערכות שהביאה בתורה
בסבירות גבוהה למותו של המנוח.
זאת ועוד; על)פי עדויות המומחי  ,את סיבת המוות המדויקת נית היה להבי בנתיחה או ביופסיה שלאחר המוות.
זו הוצעה ,א הגב' יפת סירבה לה ,ומשעשתה כ – ג א היה הדבר בגדר זכותה על)פי חוק ,מנעה מ הצד שכנגד
ראייה חיונית ,ואי מקו להפו את נטל הראיה בנקודה ספציפית זו לרעת הנתבעת  1לעניי זה .המסרב לנתיחה
שלאחר המוות עושה זאת בהתא לזכות חוקית ,א צרי להביא בחשבו ה את ההשפעות הפרטיות הראייתיות של
החלטתו על ניהול משפט בעתיד ,וה את ההשלכות הכלליות העיוניות והמדעיות של היעדר הפקת לקחי מלאה
ממותו המצער של יקירו )וראו בירור הלכתי של עניי זה בשו"ת משפטי עוזיאל ח"א חיו"ד סי' כח)כט(.
כ מורה לנו ההיגיו וכ הורה לנו הלכה בית)המשפט העליו בע"א  3530/10עזבו המנוחה בבייב נ' קופת חולי
לאומית )פורס בנבו:(29.2.2012 ,
בית משפט קמא קבע ,כממצא עובדתי ,כי רופא מד"א שהגיע למקו הציע לבעלה של המנוחה לבצע
נתיחה שלאחר המוות ,א הבעל סרב לכ  ,כפי שעולה מדו"ח מד"א שנכתב בזמ אמת" :הוסבר
לבעל חשיבות  PMבמקרה זה עקב אי בהירות סיבת המוות .הבעל מסרב לנתיחה לאחר המוות".
מכא  ,שהנזק הראייתי הנובע מאי ביצוע נתיחה שלאחר המוות ועקב כ אי הידיעה אודות סיבת
המוות ,נופל לפתח של המערערי .
ג .6.3.הרעת מצבו של החולה כתוצאה מההעברה הרשלנית
הרעת המצב באותו פרק הזמ הקצר א הקשה ,הוכחה בעדות בני המשפחה ה על מהל ההעברה וה על הדברי
שנאמרו לה בקבלת בחזרה על)ידי בית)החולי "בילינסו " וה בעובדה שהיה צור להרדי את המנוח כדי
לשפר את ערכי ההנשמה .ואכ העדי הנוגעי בדבר העידו על הרעה זו ועל הרדמתו המידית של המנוח ע הגעתו
והתדרדרותו הנמשכת לאחר מכ  ,א מ העדויות לא נית לקבוע א .בדר של היפו נטלי הראיה כי הביאה לתוצאת
המוות ממש אלא רק כי הביאה על החולה סבל קשה והרעת מצב משמעותית שנית לקבוע מ הראיות כי היה לה
חלק בהחשת מותו.
לפיכ ובהתחשב ע העדר הרשומה ,העדר ש הרופאה העברה ברכב מוסב והיפו נטל הראיה הור הנטל להראות
כי נגרמו סבל גופני ממשי מיותר והרעת מצב כתוצאה מ ההעברה אשר בית)המשפט קיבל את ראיות התובע לגביה,
סבל זה והרעה זו שנבעו ממעשה העברה בשעה בזמני ובאופ שבו נעשה ניתני לאומדנו של בית)המשפט.

ד .מ הכלל אל הפרט
המאפיי המרכזי של פגיעה באוטונומיה הוא מידע החסר לחולה לש ביצוע החלטה בצומת החלטה משמעותי
וייחודה הוא בכ שאינה תלויה בהוכחת נזק או בקשר סיבתי לנזק .מסיבה זו ,לאחר שהוכח כי בסיס המידע היה
כולו פגו יש לבחו א קיימת צומת ההחלטה שבה נמנע המידע החיוני ובכ נפגעה האוטונומיה של החולה.
לעניי המידע שנמסר למנוח ולמשפחה בזמ קבלת המנוח ל"שיבא" ,הנתבעת הרימה את הנטל להראות כי היה זה
מידע מספק שצייד את המנוח בכלי המתאימי לשקול את המש דרכו ולהתלבט בה נוכח מצבו שהורע מאז
בדיקתו מיו  23/07/08והיה באותה עת לא מתאי לשיקו .
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לעניי המש האשפוז עלה ה מעדויות הצוות המטפל וה מעדויות בני המשפחה ,כי המידע הרפואי הנחו -לשיקול)
הדעת של החולה ומשפחתו באשר להמש דרכו הטיפולית לא היה נגיש או בר)מסירה בכל הזמני הרלוונטיי ,
ובמיוחד עת החמיר מצבו ביו השני לאשפוזו עת היה בטיפולה של ד"ר פופובי '-כפי שנכתב בניתוח עדותה –
וזאת בשל הכשלי שהוכחו בתוכנה ששימשה לרשומות רפואיות ,ולא במזיד או ברשלנות של הצוות המטפל ,אשר
ג הוא ייחל א .בפני בית)המשפט למערכת אשר תאפשר רשומה רפואית מסודרת ,מלאה ,בהירה ,בת)אחזור ונוחה
לשימוש ,אשר תעמוד בדרישות החוק לרשומות רפואיות.
מצב דברי זה ,א .שהוא נובע ממחדל מוסדי ולא ממחדל אישי ,צפ בתוכו פגיעה מתמשכת באוטונומיה של
החולה .ג אילו חפצו מטפליו של המנוח להבהיר לו את ההחמרה ולאפשר לו לשקול את המש צעדיו לקבל חוות
דעת שנייה ,או להשתדל להחיש עצמו בניידת טיפול נמר -כהלכתה חזרה ליחידה לטיפול נמר ,-לא היה ביד
לעשות כ מחמת המחדל המובנה ברשומה הרפואית .משמיעת עדותה של ד"ר פופובי)'-אלעזר )שמו של הרופא
התור בשבת א .לא נשמר ברשומה וד"ר פופובי '-לא זכרה את שמו( – לא הור נטל ההוכחה כי אכ עשו כ .
עוד היה ראוי להביא בפני החולה ומשפחתו את העובדה שהעברתו צפויה להתבצע שלא בניידת טיפול נמר -מזוודת
כהלכה של מד"א ,כפי שבוצעה העברה קודמת ,ולאפשר לה את הבחירה לבצע העברה בניידת טיפול נמר .-דבר
זה לא נעשה וההפתעה ע הנזק בצידה השתקפה היטב בעדויות התובעי ובעובדת שסבבו את ההעברה לצד החסר
הבולט ברשומה רפואית לגבי העברה זו.
א .לאחר שנפטר החולה אי)אפשר היה למסור את המידע הרפואי ,ג לא למיצגיו או לבית)המשפט ,ונגרמה תקלה
חמורה בניהול ההלי המשפטי ופגיעה ביכולת של התובעי לגבש את תביעת ולהעמידה על ראיות טובות.
נוכח המחדל השגרתי הקיצוני והמוסדי בניהול הרשומה הרפואית שנעשה ביודעי כפי שהוכח בעדויות הצוות
המטפל ,היה מקו לשקול פיצויי עונשיי  ,אלא שאי מנהגו של בית)המשפט לפסוק פיצוי בראש נזק שלא נתבע
בכתב התביעה או בסיכומי .
התוצאה היא כי תביעת העזבו – יורשי – מתקבלת חלקית ,ובית המשפט יאמוד את הפיצוי המתבקש בגי כאב
וסבל והרעת מצב שהיו כרוכי בביצוע העברת המנוח מבית החולי "שיבא" לבית החולי "בילינסו " ,וכ את
הפיצוי אשר יש לפסוק בגי הפרת האוטונומיה של החולה הנובעת מפערי המידע ,החל מבוקר השבת 26/07/08
ועד לתחילת העברתו.
בעניי תביעת התלויי – אלמנתו של המנוח ובתו שהייתה עדיי קטינה – לא שוכנע בית)המשפט כי הוכח קשר
סיבתי מספק בי מות המנוח בתקופת הזמ הרלוונטית לתלות למעשי הנתבעת שבה נמצאה רשלנות ,וכ לא הוכחה
תלות התובעי במנוח ערב מותו ,וזאת בשל מצבו הקשה עובר להשתלה ומצבו הצפוי לולא התוצאה הטרגית.
משכ  ,דוחה בית)המשפט את תביעת התלויי במנוח.

ה .פסיקת פיצויי
ה .1.שיעור הפיצויי הנפסקי בעניי הפרת האוטונומיה של החולה – מסגרת נורמטיבית
הפרת האוטונומיה של החולה וכבודו הוכרה בפסיקה ובספרות המשפטית לצד פיצויי עונשיי בשל התנהגות
בוטה של הפרת חוקי זכויות החולה – ג במקו שלא הוכח נזק או שלא ביחס לנזק ופעמי הועמדו זו אל מול זו
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כמגשימות מטרות דומות של שמירה על זכויותיו החוקיות של מטופל מחד ועל יכולת ההחלטה שלו מאיד ג
במקו שבו לא הוכח קשר סיבתי ישיר לנזק שנגר .
כ למשל בע"א  4576/08ב )צבי נ' היס )פורס בנבו (7.7.2011 ,קובע בית)המשפט כי יש מקו להגדיל את הפיצוי
שנפסק לאלמנה בגי הפגיעה באוטונומיה שלה ,שהוחמרה על)ידי התנהלות המשיבי לאחר הנתיחה ,אול אי
מקו לשנות מהחלטת בית)המשפט המחוזי שלא לפסוק למערערות פיצויי עונשיי  ,משלא הוכח כי המשיבי
פעלו בכוונה לפגוע במשפחות הנפטרי  ,או א .באדישות לתוצאה זו.
המדובר להבנתי שלי בדוקטרינות)אחיות ,החורגות ,כל אחת בדרכה ,מ המטרות המסורתיות של דיני הנזיקי שאחת
מה ותיקה יותר ונדירה יותר בשימוש א מטרותיה זהות :השתת פיצוי ראוי על מזיק בנסיבות מיוחדות שבה לא
הוכח הקשר הסיבתי לנזק ומנגד הוכחה התנהגות פסולה )ע"א  169/15פלונית נ' שירותי בריאות כללית – המרכז
הרפואי סורוקה )פורס בנבו ;(25.4.2017 ,ע"א  9936/07ב דוד נ' ענטבי )פורס בנבו ;(22.2.2011 ,ע"א 1997/10
צור .נ' רוזנבאו )פורס בנבו ;(13.2.2012 ,יפעת ביטו "'כאבי באזור הכבוד' – פיצוי בגי פגיעה בזכויות
חוקתיות" משפט וממשל ט  ;(2005) 137דפנה ברק)ארז "עוולות חוקתיות בעיד חוקי היסוד" משפט וממשל ט
 ;(2005) 103קנת מ "סנקציות אזרחיות)עונשיות" עיוני משפט טז  ;(1991) 243עניי ב )צבי נ' היס דלעיל; ע"א
 140/00עזבו המנוח אטינגר ז"ל נ' החברה לשיקו ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה ,פ"ד נח).((2004) 486 (4
בע"א  169/15פלונית נ' שירותי בריאות כללית – המרכז הרפואי סורוקה )פורס בנבו (25.4.2017 ,התקבלה טענת
התרשלות א לא הוכח קשר סיבתי לנזק .ע זאת ,הערעור התקבל בכל הנוגע לתביעת הא בגי פגיעה באוטונומיה,
ונקבע כי במקרה של לידה בסיכו גבוה במיוחד ,קיימת חובה מיוחדת להיווע -ביולדת בנוגע לסיכוני הקיימי
בלידה וגינאלית וקיסרית .בית)המשפט העליו קבע כי המשיבה תפצה את המערערי בסכו של  300,000ש"ח
עבור הנזק של הפגיעה באוטונומיה .כ חויבה המשיבה בהוצאות בשכר טרחת המערערי בגי שני ההליכי בס
 30,000ש"ח תו שהוא קובע מבחני לשיעור הפיצוי כעומק ההפרה של האוטונומיה ונחיצותו של המידע הרפואי
לחולה.
בע"א  9936/07ב דוד נ' ענטבי )פורס בנבו (22.2.2011 ,קבע בית)המשפט העליו כי המשיבי התרשלו ברשלנות
רפואית כלפי המערערי  ,אלא שלא הוכח כנדרש מרכיב הקשר הסיבתי ,הג שהנטל הועבר למשיבי בשל נזק
ראייתי שהסבו למערערי  .א).על)פי)כ  ,נפסק למערערי פיצוי בשל פגיעה באוטונומיה ,ולא בסכו סמלי אלא
פיצוי ראוי בנסיבות המקרה בית)המשפט העליו הדגיש את הקשר בי שיבושי במת המידע הרפואי לבי ההצדקה
לפיצוי אד בגי הפרת האוטונומיה .וכדברי בית)המשפט:
חובת התקשורת שבי רופא לבי מטופלו – בכל הקשור למצבו הרפואי של האחרו – שני צדדי
לה .מצד אחד ,ניצבת זכות המטופל לקבל תמונה מלאה על מצבו הרפואי ,לרבות הסיכוני והסיכויי
הטמוני בו וכ החלופות הרפואיות העומדות בפניו .זכות זו שזורה א .בזכותו של מטופל
לאוטונומיה ולקבלת החלטות עצמאיות ומושכלות באשר לטיפול לו הוא זקוק .מהצד האחר ,מוטלת
חובת גילוי על הגור המטפל כלפי מטופלו .עליו לשת .את המטופל ב"כל האינפורמציה שאד
סביר היה נדרש לה כדי לגבש החלטה א להסכי לטיפול המוצע" ] [...אוסי .כי השיח הדינאמי
האמור להתנהל בי השניי מסייע לא רק למטופל ,להבי את מצבו ולהגיע להחלטות מושכלות,
אלא ג למטפל ,העשוי להיחש .כ למלוא הנתוני הרלוונטיי )ראו סעי 18 .לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו–.(1996
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בית)המשפט העליו פסק בעניי זה פיצוי על יסוד אומד בס של  250,000ש"ח ,והוסי .כי מבחינה רעיונית הפגיעה
באוטונומיה מהווה פגיעה בכבוד האד  ,וניתוקו של החוט המשולש אוטונומיה)כבוד האד )חופש הבחירה .בליבת
האוטונומיה מצוי הכבוד ,ובגרעינו של הכבוד שוכנת חירות הבחירה.
בע"א  1997/10צור .נ' רוזנבאו )פורס בנבו (13.2.2012 ,נקבע כי לא היה מקו לפצות את המערער ,שכ לא
הוכח קשר סיבתי בי היעדר הסכמה מדעת לבי החלטת המערער לעבור פרוצדורה רפואית .נקבע כי הייתה פגיעה
באוטונומיה ,שלא לוותה בחריגה מהסטנדרטי הרפואיי  ,ובית)המשפט פסק פיצוי בראש נזק זה בס 150,000
ש"ח.
בת"א )שלו ת"א(  15224/08אגיגה נ' המרכז לבריאות העי בע"מ )פורס בנבו (26.2.2012 ,נפסק כי מטופל אשר
לא קיבל את מלוא המידע – יינת לו פיצוי בשל פגיעה באוטונומיה ,בשל אי)מת המידע בניגוד לחוק .באותו עניי
אמד בית)המשפט את הפיצוי בס של  250,000ש"ח.

ה .2.פסיקת הפיצויי
באיזו בי השיקולי נראה כי הפיצוי ההול בגי היעדר זמינותו של המידע הרפואי בכול נקודות הזמ הרלוונטיות
והפגיעה הכרוכה בכ באוטונומיה של המנוח יעמוד על ס של  100,000ש"ח.
לסכו זה יש להוסי .את הפיצוי המגיע בגי כאבו ,סבלו והרעת מצבו של המנוח כתוצאה מ ההעברה שעניינה
נידו לעיל באריכות ,ואשר בעניינה לא הרימה הנתבעת  1את נטל ההוכחה .פיצוי זה מוער על)ידי בית)המשפט
בס של  50,000ש"ח.
הסכומי האמורי לעיל ישולמו בתו  30ימי .

ו .הוצאות משפט
שיטת פסיקת ההוצאות בדי הישראלי הינה שיטה ייחודית ,המקנה שיקול)דעת רחב מאוד לבית)המשפט לגבי זהות
בעל הדי שעליו תוטלנה ההוצאות ,וכמוב לגבי שיעור )תקנה  511לתקסד"א( .מתקי התקנות הורה כי בית)
המשפט יערי את ההוצאות ויתחשב בשווי הסעד השנוי במחלוקת ,בגובה הסעד שנפסק ,וכ בדר שבה ניהלו
בעלי הדי את הדיו  .השפעתה של מדיניות מושכלת ועקבית בפסיקת הוצאות חשובה ה על מנת לעשות צדק
ולהשיב גמול למגיע לו על)פי די  ,וה על)מנת להימנע מאפקט מצנ המשלי על ענייני אחרי )ראו דיו מפורט
אצל יששכר רוז )צבי ההלי האזרחי .((2015) 152)146
לעניי הוצאות המשפט בתיק זה יש להביא בחשבו את העובדה שהוכחה ושלא הייתה במחלוקת בדבר היעדר של
רשומות רפואיות מהימנות וקריאות בכול שלבי ההלי המשפטי ,החל מההתייעצות בעורכי)די ובמומחי  ,דר
חקירות העדי  ,ועד סמו לסיכומי  .נית לומר כי ההלי כולו נוהל על בסיס רשומות רפואיות חסרות ולקויות,
וזאת למרות שהתובעי התריעו על כ החל מ השלבי הראשוניי  ,עוד טר הגשת ההלי  ,ולמרות שבית)המשפט
התיר מספר פעמי הגשת רשומות מתוקנות ,והכול כאמור בהחלטת הביניי המפורטת מיו .06/10/16
בסופו של יו נאלצו התובעי לנהל את עניינ מהחל עד כלה על בסיס נתוני חסר ושגוי .התנהגות שכזו מצדיקה
הטלת הוצאות מעבר למקובל בסוג זה של תביעות.
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בנסיבות העניי  ,תשל הנתבעת  1הוצאות התובעי  ,שכר טרחת עור )די ומע"מ והחזר אגרה ,כול בס של
 68,707ש"ח ,וזאת בתו  30ימי .
זכות ערעור לבית)המשפט המחוזי בבאר)שבע בתו  45ימי .
נית היו  ,כ"ז שבט תשע"ח 12 ,פברואר  ,2018בהעדר הצדדי .
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