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 .1א.ב) .קטינה(
 .2פ.ב.
 .3ס.ב.
ע"י ב"כ עו"ד מ' מנסור

התובעים

נ ג ד
 .1המרכז הרפואי שערי צדק
ע"י עו"ד מ' ג'יניאו-הבר ,משרד עו"ד י' אבימור
peace medical center .2
 peace medical center .3צומת אלראם
ע"י ב"כ עוה"ד סעדי ואח'

הנתבעים

נ ג ד
Peace Mediacl Center
מרכז רפואי אלחיאה
ע"י ב"כ עו"ד א' סעדי

הצד השלישי

פסק דין
התובעת נולדה כפגה בשבוע  + 24במשקל  860גרם .אם התובעת עברה בדיקה וגינלית אצל
נתבעת  2ולאחר מכן אושפזה במרכז הרפואי שערי צדק על רקע ירידת מי שפיר .האם עברה בדיקות
והוחלט להמשיך ההיריון תוך מעקב .יומיים לאחר מכן עלה חומה .בחדר הלידה ניתנה לאם
אנטיביוטיקה עקב זיהום תוך רחמי .לתובעת היתה מצוקה נשימתית והיא סובלת משיתוק מוחין.
לאם לא ניתנו סטרואידים למניעת הפרעות נשימה אצל העובר.
האם הבדיקה הנרתיקית נעשתה באופן תקין? האם ניתן היה למנוע את סיבוכי הלידה? האם ראוי
היה לעשות שימוש בסטרואידים לצורך הבשלת ריאות התובעת חרף ירידת המים בשבוע  24להריון,
האם היתה אסכולה רפואית לעניין שימוש זה ,ומתי הופכת דעה רפואית לאסכולה? האם שינוי
אסכולה צריך לבוא לידי ביטוי חיצוני כלשהו וממתי תחשב פעולת הרופא כרשלנית אם לא פעל על
פי האסכולה החדשה? האם במקרה דנן השתנתה האסכולה עובר ללידת התובעת?
אלה עיקר השאלות המתעוררות במקרה שלפני בתביעת הקטינה והוריה כנגד המרכז הרפואי שערי
צדק )להלן" :שע"צ"( שם נולדה התובעת ,לאחר שהאם היתה קודם לכן בטיפול במרכז הרפואי –
צומת אל-רם )להלן" ,נתבעים  3ו" "2-הצד השלישי" או "מרפאת אלחיאה" או " ,"P.M.Cלפי
העניין(.

2

בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
בפני:

ת"א 8290/06

כב' השופט יוסף שפירא

הרקע הטיפולי בואכה לידת התובעת
התובעת ) 2להלן" :אם הקטינה" או "האם"( ילדה את התובעת ) 1להלן" :התובעת" או
.1
"הקטינה"( בהיותה בת  ,38וזה היה הריונה האחד עשר) .שניים מילדיה נפטרו וכן עברה הפלה
אחת(.
האם ,מן הסתם ,ביצעה מעקב הריון חלקי ,אם כי רק במהלך המשפט התברר שהיא ביקרה אצל
רופא בירושלים ,אולם מעדותה עולה כי התיק הרפואי בענין זה לא נמצא .האם אף לא עברה
סקירת מערכות במהלך ההיריון ואף לא בדיקת מי שפיר .ביום  2.2.95בהיותה בשבוע  24להריונה
פנתה למרפאת אלחיאה בשעה  13:00עקב ירידת מים ,שם נבדקה על ידי ד"ר סקאפי .בתיק
הרפואי נאמר כי יש מיעוט מי שפיר ,בוצעה בדיקה וגינלית בה נמצא כי צוואר הרחם פתוח לקצה
אצבע ,והאבחנה המבדלת היתה "פקיעת קרומים" )שם ,ע' .(4
גירסת התובעים
על הרגע בואכה אשפוזה של האם אצל שע"צ אין מחלוקת בין הצדדים .התובעים סומכים
.2
ידיהם על חוות דעתו של פרופ' מ' שרף אותה צירפו לכתב התביעה .אשר לטיפול שקיבלה האם אצל
הנתבע  -1שע"צ מציין פרופ' שרף ,כדלקמן:
"בגיליון מהלך המחלה של ביה"ח מודגשת העובדה שהרופא המטפל
שהפנה את היולדת למחלקת נשים ,מציין במכתבו שבדק את היולדת
בדיקה גינקולוגית ידנית דרך הנרתיק .יש להדגיש כי בדיקה זו ידועה
כאסורה במקרים של ירידת מי השפיר המוקדמת בשבועות  32-24של
ההיריון ומהווה גורם סיכון חמור להכנסת דלקות לכיוון העובר והאם,
במיוחד ע"י חיידקים הנמצאים בד"כ באזור הנרתיק והחלחולת וכן
במיוחד בהריון כה צעיר ובלתי בשל .בבדיקה זו לא נמצאו סימנים של
תחילת הלידה וצוואר הרחם היה סגור .אובחנה ירידת מי השפיר ללא
צירי לידה .בירור פתיחת צוואר הרחם במקרים אלה מתבצע אך ורק
בעזרת מכשור סטרילי )ספקולום( המרחיב את הנרתיק והמאפשר ראייה
ישירה של צוואר הרחם ושל הנוזל של מי השפיר הנוזלים דרכו .במקרים
אלה יש גם לקבל נוזל מי שפיר והפרשות של איזור צוואר הרחם לשם
תרבית לבירור הסיכון של דלקת.
באולטרא סאונד אובחן מיעוט קיצוני של מי השפיר .אושפזה במחלקה
הגינקולוגית להשגחה .נבדקה בעזרת ספקולום אך לא מצאתי בתיק
הרפואי רישום על לקיחת חומר לתרבית .אובחן שהיולדת איננה בלידה
)צוואר פעם פתיחה פיזיולוגית ,ראש העובר גבוה וחוסר צירים( .גודל
הרחם מתאים לזמן ההיריון .ליולדת עליה בחום הגוף .ירידת מי שפיר
מסריחים .לא נמסר על מדידות חום נוספות באותו יום.
כאמור ,ביום קבלתה לא נעשה כל בירור מלבד השגחה.
למחרת היום ב 3.2.95-נמצאו סימנים קליניים ברורים המעוררים חשד
לדלקת .כולל עלית חום היולדת ל 38-38-מעלות .דופק היולדת 120
לדקה .מספר תאי הדם הלבנים )לויקוציטים עלו מ 10,000-ל15,300-
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ועלית קצב הלב העוברי ) (Tachicardiaאך אין סימנים של תחילת לידה
)אין צירי לידה ואין שינוי בצוואר הרחם(.
ביום  4.2.95היולדת הועברה ממח' גינקולוגית לחדרי הלידה עם חום
גבוה צירים .ילדה בשעה  .09.25הוחל בטיפול אנטיביוטי לאחר שנשלחו
תרביות מצוואר הרחם ומהשליה .נמצאה דלקת של חיידקים בשם
...Group Streptococus.
 ...מטופס "תעודת שחרור הילוד" אנו לומדים פרטים נוספים על הילדה.
כאמור ,הגיעה לחדר הלידה לאחר אשפוז של יומיים במחלקת נשים
לשם השגחה ,ו 43-שעות של ירידת מים עם חום ומים מסריחים.
בבדיקת הילוד נמצאו חרחורים רבים בריאות .פרפוזיה ירודה ,ללא
נשימה ועם הפרעה קשה בפעילות הלב )ברדיקרדיה קשה( ,עם צבע כחול
וטונוס ירוד .הוחל בטיפול אנטיביוטי .התינוקת נזקקה להנשמה
מלאכותית שלמה עם טובוס עם  100%חמצן בלחצים גבוהים.
בהמשך כל הניסיונות להוצאת הטובוס לא הצליחו והונשמה במשך
חודשיים.
שוחררה מבית החולים לאחר אשפוז של  4.5חודשים .בין האבחנות
בשחרור נקבעה גם דלקת הדם עם החיידק ".(Strepto sepsis) G.B.S
)שם.(2,1 ,

ובהמשך חוות דעתו  ,פרופ' שרף מציין כי היולדת היתה עם קבלתה לאשפוז במצב של
סיכון גבוה ללידה מאוד מוקדמת של עובר בלתי בשל הנתון לסיכון חמור של דלקות.
וכי הסימנים לכך הינם:
"א .ירידה של מי שפיר.
ב .מידת חום היולדת בזמן קבלתה לאשפוז.
ג .מיעוט קיצוני של מי השפיר שהינו גורם ידוע לגרימת דלקות.
ד .ביצוע בדיקה ידנית דרך הנרתיק ,טרם הגעתה לשע"צ".
אשר לסיכון בשל חוסר בשלות ריאתית של העובר קובע פרופ' שרף כי האם היתה צריכה
לקבל טיפול על ידי החומרים לשיפור הבשלות הריאתית של העובר.
לסיכום ,מציין פרופ' שרף:
"טעויות בלתי סבירות נעשו בטיפול ביולדת אשר אושפזה עם ירידה
מוקדמת של מי השפיר .הטעות הבסיסית הינה חוסר כל ניסיון טיפולי
לגבי גורמי הסיכון של תופעת הסיבוך המסוכן של ירידת מי השפיר.
הטיפול שמוצע לרוב במקרים אלה הינו מתן משולב של אנטיביוטיקה
למניעת דלקות  +טיפול של סטרואידים למניעת ההפרעות בנשימה,
מיד עם קבלתה לביה"ח.
לדעתי ,טיפול משולב במקרה דנא היה מסוגל למנוע ו/או לשפר את
המצב העגום של התובעת") .שם.(5 ,
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בסופו של יום התובעת נולדה כשהיא סובלת מאפילפסיה ודיפלגיה ספסטית ונכותה

מוערכת בשיעור של .100%

דיון
כללי
.3

התובעים מייחסים רשלנות הן לבית החולים שערי צדק ,והן למרכז הרפואי ,P.M.C

כמפורט בכלליות לעיל.
אדון תחילה באחריותו של שע"צ ,תוך התייחסות חלקית לטיפול שקיבלה האם בP.M.C-
וההשלכות שהיו לכך בהמשך הטיפול בבית החולים.
לאור טיעוני הצדדים המפורטים )סיכומי התובעים חובקים  177עמודים ,וסיכומי הנתבעת 1
אוחזים ב 62 -עמודים ,ואילו סכומי  P.M.Cמשתרעים על פני  8עמודים בלבד( ,אתייחס לטענותיהם
תוך כדי הדיון על מנת למנוע התארכות וכפילות.
לעניין האחריות ,הוגשו מטעם התובעים חוות דעת של פרופ' שרף – מומחה למחלות נשים ופרופ'
להט ,מומחה בתחום נוירולוגיה ילדים .מטעם שע"צ הוגשו חוות הדעת של פרופ' ג' אוהל מומחה
לרפואת נשים ויילוד ,וכן ד"ר ווטמברג.
מעקב בעת ההיריון
.4

אין מחלוקת כי האם קיבלה טיפול ב P.M.C-עובר לאשפוזה בשע"צ ,אולם לא הוצג לבית

המשפט התיק הרפואי ,ככל שהיה ,אצל  P.M.Cאו כל מסמך המתעד את מהלך ההריון.
לטענת  P.M.Cמדובר באישיות משפטית שונה מזו שמיוחס לה בזיקה למשפט זה ,אולם לא הוצגו
מטעם נתבעים  ,3 ,2שהינם אף צד ג' בתיק זה ,המסמכים המעידים על הטיפול שקיבלה האם.
טענת חוסר היריבות לא הוכחה .הנתבעים  2,3לא הזמינו לעדות את ד"ר סקאפי או את מנהלם
להעיד כי רופא זה אינו עובד בשירותם ,וחזקה שאם היו מזמינים את העדים היו אלה מעידים
כנגדן .יחד עם זאת ,נטל ההוכחה להוכיח את תקינות ההיריון ,רובץ לפתחם של התובעים ,שהרי
התובעת  ,2אישרה בעדותה כי גילתה את דבר ההיריון בחודש השני להיריון ,וכי ביקרה אצל רופא
בירושלים כאשר זהותו נודעה לראשונה במסגרת הדיון בבית המשפט )שם ,עמ'  .(201לטענת
התובעת  ,2התיק הרפואי שלה לא נמצא )פרו' .(202
המסקנה היא אפוא ,שהאם לא ביצעה סקירת מערכות בהתאם לגיל היילוד במהלך ההיריון
באשר לא הוכח כי זו בוצעה ,או כי בוצעה סקירת מערכות כלשהי )עמ'  202לפרו'( )לפירוט סוגי
הסקירות ראו :ת.א) .ירושלים(  3103/01פלוני נ' פרופ' הרמן אריה ,תק-מח  .(8690 ,(1)2007כן
לא בוצעה בדיקת מי שפיר )פרו'.(203 ,
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ביום  2.2.95בהיותה בשבוע  24להריונה ,פנתה ל P.M.C-בשל ירידת מים שהחלה בשעה 13:00
לערך.
היא נבדקה על ידי רופא ,ד"ר סקאפי ,ששמו עלה ,כאמור ,לראשונה בדיון בבית המשפט )פרו',
 ,(204וצוין בע'  4לתיק הרפואי ,כפי שמתורגם על ידי ב"כ שע"צ ,כדלקמן:
"שם החולה :הגב' פ.ב.

התאריך2.2.95 :
36 years old

בת 36

<G-11 Pg
Pg<7 Ab 1

הריון  11שבע לידות הפלה אחת

2q died.
died. 1st 18 years old

 2בנות נפטרו .הראשונה בגיל 18

2nd at 4 months old

השניה בגיל  4חודשים

L.M.P 14/8
14/8/94
/8/94

מועד וסאת אחרון 14.8.94

Pregnant about 24+
24+ weeks

גיל הריון משוער+24 :

c/o watery discharge

סיבת הפניה :ירידת מים

אולטראסאונד :עובר אחד חי u/s Single living fetus with good FH.
עם דופק עוברי תקין
כמות מי שפיר – מיעוט מי שפיר Amniotic fluid – Oligohydraminius
בדיקה וגינלית:

p.v. Cx. Finger tip ,watery discharge

צוואר הרחם פתוח לקצה אצבע ,ירידת מים
אבחנה מבדלת :פקיעת קרומים
מועברת לבי"ח להערכה

- R.
??R.M.
"Transfer to hospital for evaluation

בעדותה אמרה האם כי נבדקה בדיקה וגינלית אצל הנתבע ) 3פרו' ,(206 ,אולם ד"ר סקאפי ,כאמור,
לא זומן לעדות.
הן פרופ' שרף והן פרופ' אוהל מסכימים כי הבדיקה שבוצעה במסגרת הנתבע  ,2היתה בדיקה
וגינלית) .להלן.("P.V." :
אשר לבדיקות ומעקב אחרי התפתחות ההיריון ,האם העידה כי ביצעה אולטרסאונד שבוע קודם
לירידת המים ,אולם לא הציגה כל תיעוד על כך )שם ,(201 ,היא אף לא ידעה אם בשלב כלשהו היה
לה מיעוט מי שפיר וציינה כי לא הרגישה דבר )שם .(202 ,לפיכך איני יכול משקל כלשהוא לדבריה
הכלליים.
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הטיפול בבית החולים
האם התקבלה בשע"צ על ידי ד"ר גלייזר ,ומסרה לה את מועד הוסת האחרון .14.8.94 -
.5
ד"ר גלייזר נטלה אנמנזה לגבי עברה הרפואי והמיילדותי של האם ,ומועד התחלת ירידת המים
ביום  2.2.95בשעה  .13:00התיק הרפואי מתעד את הבדיקה הגופנית ,שנערכה לתובעת בקבלה,
וכן :חום  ,38.5 -דופק סדיר  ,88 -ל.ד) 130/80 .עמ'  ,(39נשימה בועית תקינה ,רחם תואם את גילה
הריון ,נשמע דופק עוברי.
ד"ר גלייזר בדקה את האם בדיקה וגינלית ,אך היא מציינת כי הדבר נעשה באמצעות ספקולום
" ."psהבדיקה הדגימה ירידת מי שפיר .ד"ר גלייזר מציינת במפורש כי האם לא נבדקה בדיקה
וגינלית ידנית pv" :לא נבדקה" ,וכן בוצעה בדיקת אולטרסאונד ,שהדגימה מיעוט קיצוני של מי
שפיר .היא חוברה למוניטור ,שלא הדגים פעילות רחמית ,נעשה משטח מצוואר הרחם בקבלתה,
בדיקות דם ולאור האבחנה של ירידת מים מוקדמת בשבוע  24להריון ,האם הופנתה להמשך
השגחה ,כעולה מהתיק הרפואי )ע' .(40-33
שע"צ טוען כי ערכי הלויקוציטים בדמה של האם היו בגבול הנורמה  9,800 -ושללו קיומו של
זיהום בעת המעקב .הנחיית הרופא המטפל היתה כי עליית חום של מעבר ל 37.7-מעלות ,מחייבת
דיווח לצורך קבלת החלטות על המשך ניהול המעקב הרפואי )עמ'  40לתיק הרפואי( .אשר לטענה
לפיה האם לא נבדקה על ידי רופא במהלך כל הלילה ,העיד ד"ר אברמוב בחקירתו החוזרת
והבהיר ,על סמך האמור בעמ'  40לתיק הרפואי ,כי האם ישנה במהלך הלילה ,וכי האחיות קיבלו
הוראה מיוחדת לעקוב אחר כל התפתחות במצבה במהלך הלילה ולהזעיק רופא במידת הצורך,
וכי לא חל כל שינוי במצב כעולה מנתוני בדיקתה בבוקר של יום  ,3.2.95אז נמדד חום תקין ,לחץ
דם תקין ודופק תקין.
האם נבדקה על ידי ד"ר אברמוב ,לאור תלונה על כאבי בטן תחתונה ,לתובעת נמדד חום רקטלי,
שהיה תקין  ,37וכך גם היו הדופק  72ולחץ הדם  .120/80על הפד נצפתה הפרשה צהבהבה ,וד"ר
אברמוב מציין את העובדה כי בוצעה הבדיקה הוגינלית ,הידנית ) ,(pvשנעשתה ב .P.M.C-ד"ר
אברמוב העיד כי הרופא הבכיר ,שנכח באותו מועד במחלקה ,ד"ר בוקר ,הוסיף את ממצאי
הבדיקה הוגינלית ,והיותו של צוואר הרחם פתוח לקצה אצבע .וכן הסביר בעדותו ,כי כאבי הבטן
התחתונה יכולים לנבוע מהתחלת זיהום ,קיום עצירות ,קשיי עיכול נוכח התזונה בבית החולים
וכיו"ב .עם זאת ,מפנה ב"כ שע"צ לדבריו של ד"ר אברמוב באשר לקבלת ההחלטה על המשך
הטיפול לנוכח אותה תלונה ,באומרו:
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"כשאתה מסתכל על האישה בביקור הבוקר אתה לוקח מספר
פרמטרים לשיקול דעת .אתה עושה החלטה שהיא החלטה שקולה,
וההחלטה השקולה צריכה לקחת את הכל ...מה שהיה לי זה ספירת
הדם בהגיעה לבית החולים היה לי חום רקטאלי  ,37היתה לי אישה
שהתלוננה על מיחושי בטן תחתונה ,היתה הפרשה אבל היא לא היתה
מסריחה הבטן כנראה לא היתה בטן חדה או משהו כזה והוחלט על
המשך מעקב חום") .פרו'.(298 ,

 .6בהקשר זה מתעוררת השאלה האם בנסיבות המתוארות יש מקום וראוי להמשך ההיריוו?
התובעים טוענים בסיכומיהם )שם (35 ,כי מקובל ושכיח הוא ,שירידת המים יכולה לנבוע מזיהום,
וכי הזיהום גורם לדלקת קרומי השפיר ולהחלשתם ,עד שברגע מסוים הלחץ ההידרוסטטי קורע
את הקרומים והמים יורדים ,וכי ירידה מוקדמת של מי השפיר זה סימן לתחילת תהליך הלידה,
וכי משבחרה הנתבעת לשמור על ההיריון ולעכב את הלידה היה עליה להפסיק מיד את הזיהום
על-ידי טיפול אנטיביוטי ,ובכך היה אפשר להאריך את חיי העובר בתוך הרחם לגיל הריון יותר
ארוך ואז התוצאה היתה בהכרח שונה ,וכפי שהעיד פרופ' אוהל :
"ש :הרי המדיניות הנכונה שאתה מדבר עליה ,היא לשמור על העובר
בתוך הרחם כמה שיותר .מהניסיון שלך ,ומהמחלקה שלך ,הם יכולים
להגיע לעשרה ימים ,זה הממוצע דרך אגב ,בתוך הרחם? הילד? הפג?
העד :לפעמים תוך כמה שעות נגמר ולפעמים כמה שבועות
ש :אבל הממוצע מדבר על עשרה ימים?
ת :בסביבות עשרה ימים
ש :וזה כל כך חשוב ,כי בשבוע ה ,25-ואם אנחנו נותנים לו עשרה
ימים ,כמה זה? הוא הופך ל :28-אז זה כל כך חשוב ,אדוני.
ת :כן
ש :זה כל כך חשוב להישאר ,כי מבשילים את הריאות וכל הדברים
האלה וסיכוייו הם יותר טובים ,נכון?
ת :נכון) ".פרוט'.(348 ,
אולם ירידת המים קרתה לפני קרות הזיהום ,ומכל מקום היה ניתן להמשיך את ההריון ,וכפי
שהעיד פרופ' אוהל ,ההבדל בין שבוע  24לשבוע מאוחר יותר חשוב הוא.
התובעים טוענים כי אמצעי הזהירות ,אשר שומה על הרופא לנקוט בהם ,אינם מתמצים רק
בגבולות הצרים של הטיפול הקונקרטי .לעתים נסיבות העניין מחייבות אותו לבצע בדיקות
נוספות אותן עליו ליזום אם קיימות אינדיקציות המעידות או המרמזות על הצורך לעשות כן,
במטרה לקדם פני סיכונים צפויים ומוכרים )ע"א  4025/91צבי נ' קרול ,פד"י נ) 791 ,748 (3מול
אות ד-ה( ,וכן מפנים התובעים לע"א  58/82קנטור נ' מוסייב ,פד"י לט) ,253 (3שם נאמר:
"אין הרופא יוצא ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה,
ההולמת את הממצאים הגלויים ,אלא שומה עליו לפעול בשקידה
ראויה ובמאמץ סביר ,ע"מ שהממצאים הללו אכן יובאו לידיעתו ,שאם
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לא כן כל החלטה המתבססת על ממצאים חסרים ,תהא לוקה בחסר
אף היא ,ואין כל משמעות לכך שנאמר ,שהרופא המליץ על הטיפול,
שהלם את הממצאים שהיו לפניו .אין אנו שואלים את עצמנו רק מה
צפה הרופא במצב נתון מסוים אלא גם מה צריך היה לצפות ומה יכול
היה לצפות נוכח התפתחות הדברים" )שם.(262 ,

.7

הנה כי כן ,שע"צ אמנם היו צריכים לצפות את האפשרות שטיפול שמרני וזהיר תוך מעקב

יכול לדחות את הלידה ,וכל יום שעובר מגביר את סיכויי העובר להיוולד בריא ,וכך בפועל אכן
נעשה ,כפי שהעיד פרופ' אוהל לעיל.
בת.א) .חי(  258/02יונתני נ' שירותי בריאות כללית) ,אתר נבו( ) ,(6.9.06דנה כב' השופטת
)כתוארה אז( ב' גילאור ,במקרה דומה ,דחתה את התביעה ,וציינה:
"מעשי הנתבעת באמצעות רופאיה ייבחנו על רקע העדפת הגישה
השמרנית .משירד החום ,הרגשתה הכללית של התובעת הייתה טובה,
וספירת הלויקוציטים  -אף אם עלתה – עדיין בגדר הנורמה באופן
מובהק ,איני מוצאת שההחלטה להפסיק את ניסיון היילוד רשלנית,
והרי התובעת לא נשלחה לביתה ,אלא הושארה באשפוז תחת מעקב
שמא תשתנה התמונה ,שמא יסתמן זיהום .מהלך הדברים מלמד
שמצבה הרפואי נשקל מידי יום ,והרופאים עקבו אחר השיפור שחל בו
במהלך ניסיון היילוד ,ולאורו ערכו שקלול מחודש .הרישום בתיק משקף
את הבסיס לקבלת ההחלטה.
השתכנעתי שהחלטתם סבירה ותואמת את התמונה שהסתמנה לאחר
כשלוש שעות של ניסיון יילוד :החום ירד ,התחושה הכללית הייתה
טובה ,וספירת הדם הלבנה הייתה בגדר הנורמה .ההחלטה להפסיק את
ניסיון היילוד התקבלה לאחר שהסימנים המחשידים לזיהום פחתו,
ומתוך העדפת הגישה השמרנית ,מהסיבות שפורטו לעיל".
)שם ,פיסקה ב.(2.
ובאשר לקבלת החלטה על חשד ממשי לזיהום על סמך תמונה קלינית ,הכוללת
התקיימותם המצטברת של סימני הזיהום הידועים ,נאמר שם:
"ההחלטות צריכות להתקבל על בסיס התמונה בכללותה .מה לי אם
החום עומד על  37.6או  37.9אם יתר המדדים מצביעים על חשד
לזיהום?" )שם ,פסקה ב.(2.

הנה כי כן ,רופאי שע"צ החליטו על המשך מעקב באבחנה של ירידת מים מוקדמת ,ובדיקת
אולטרסאונד נוספת ,שאמורה היתה להיערך כעבור יומיים .כמו כן תרשים הניטור שנערך לה במועד
זה לא הדגים פעילות רחמית )כעולה מהתיק הרפואי ע' .(60 ,59 ,43 ,37 ,40
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לשיטת הנתבעת  1נראה ,על פי האמור בתיק הרפואי ,כי עד ליום  3.2.95בלילה לא ניכרו אצל האם
סימני זיהום שחייבו סיום מיידי של ההיריון ,שכן:
א.

בעת קבלתה ,רמת הלויקוציטים היתה  ,9800במהלך יום  3.2.95היא היתה שמורה )(10300
ורק בהמשך היום )ובהמשך להופעת סימנים קליניים נוספים ובפרט חום( ניכרה עלייה של
רמת הלויקוציטים ל.15,300-

ב.

מדידות החום  -פומית ורקטלית היו תקינות במהלך משמרת הבוקר והערב של יום 3.2.95
)עמ'  40 ,50לתיק הרפואי( .אשר לחום ,העיד פרופ' אוהל כי:
" 37וחצי בנסיבות האלה לא נחשב כחום ,זה נחשב כחום תקין ...חום
שנמדד במשך יומיים שהוא בין  36.8ל 37.5-עם דופק אימהי תקין,
לאישה הזאת אין חום ,אין זיהום בשלב הזה") .פרו' .(346

האם בעדותה אישרה כי רק ביום שישי בלילה חשה תחושת חום )פרו' .(207 ,במהלך משמרת הלילה
של יום  3.2.95מתועדות שתי בדיקות חום ושתי בדיקות דופק ,שהחשידו להתלקחות זיהום,
ובנוסף ,נצפתה במוניטור טכיקרדיה עוברית )עמ'  61לתיק הרפואי( או אז ניתנה הוראה להעביר את
האם לחדר לידה )עמ'  40לתיק הרפואי(.
היא התקבלה בחדר הלידה ביום  4.2.95בשעה  05:30בבוקר ,בשעה  06:05קיבלה טיפול אנטיביוטי
משולב תוך ורידי.
ביום  4.2.95בשעה  9:25נולדה התובעת במשקל  860גר' עם ציוני אפגר של  ,8 ,5 ,3בדיקות 10 ,5 ,1
בהתאמה )עמ'  22לתיק הרפואי(.
תוצאות משטח צוואר הרחם התקבלו ביום  ,5.2.94ואין מחלוקת שהן מראות צמיחה בתרבית של
חיידק מסוג סטרפטוקוק  .Bפרופ' אוהל הבהיר בחקירתו ,כי לעולם משטח ישיר של צוואר הרחם
יהיה גדוש בחיידקים ,כיוון שמדובר באיזור שאינו סטרילי .מהטעם הזה נלקחת במקביל תרבית דם
)עמ'  353לפרו'(.
כן נשלחה תרבית מהשליה לבדיקת מעבדה ,וממצאי הבדיקה מעידים על הימצאותו של חיידק מסוג
סטרפטוקוק  Bבצד האימהי והעוברי של השיליה והטיפול האנטיביוטי החל כבר בבוקר אותו יום,
בשעה .06:05
תרבית דם ,שנלקחה מהתובעת במועד לידתה היתה סטרילית )עמ'  191לתיק הרפואי( וכך גם
תרבית ליחה ,שהיתה תקינה )עמ'  193לתיק הרפואי(.
נעיר כבר עתה כי הרשומות הרפואיות מהוות ראיה לאמיתות תוכנן ,והן לא נסתרו על ידי התובעים,
ויש לקבוע ולבחון את משמעות האמור בתיק הרפואי חרף שהוכח שלא ניכרו בתובעת  2סימני
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זיהום בעת קבלתה ,אלא במהלך משמרת הלילה של יום  3.2.95וכי לא ניכרו בתובעת סימני זיהום
של לידתה לאור תרבית הדם השלילית.

אי מתן אנטיביוטיקה לאם
מכאן מגיעים לשאלה האם יש בכך התרשלות של נתבעת  1בכך שלאם לא ניתנה
.8
אנטיביוטיקה בעת קבלתה ,אלא רק ביום  4.2.95בשעה ?06:05
פרופ' שרף בחוות הדעת הראשונה שצורפה לכתב התביעה ,עומד על החשיבות המכרעת
למניעת גורמי הסיכון כפי שהיו במקרה דנן ,כדלקמן:
"בגיליון מהלך המחלה של ביה"ח מודגשת העובדה שהרופא המטפל
שהפנה את היולדת למחלקת נשים ,מציין במכתבו שבדק את היולדת
בדיקה גינקולוגית ידנית דרך הנרתיק .יש להדגיש כי בדיקה זו ידועה
כאסורה במקרים של ירידת מי השפיר המוקדמת בשבועות  24-32של
ההיריון ומהווה גורם סיכון חמור בגיליון מהלך המחלה של ביה"ח
מודגשת העובדה שהרופא המטפל שהפנה את היולדת למחלקת נשים,
מציין במכתבו שבדק את היולדת בדיקה גניקולוגית ידנית דרך הנרתיק.
יש להדגיש כי בדיקה זו ידועה כאסורה במקרים של ירידת מי השפיר
המוקדמת בשבועות  24-32של ההיריון ומהווה גורם סיכון חמור
להכנסת דלקות לכיוון העובר והאם ,במיוחד ע"י חיידקים הנמצאים
בד"כ באזור הנרתיק והחלחולת וכן במיוחד בהריון כה צעיר ובלתי בשל.
בבדיקה זו לא נמצאו סימנים של תחילת הלידה וצוואר הרחם היה
סגור .אובחנה ירידת מי השפיר ללא צירי לידה .בירור פתיחת צוואר
הרחם במקרים אלה מתבצע אך ורק בעזרת מכשור סטרילי )ספקולום(
המרחיב את הנרתיק והמאפשר ראיה ישירה של צוואר הרחם ושל הנוזל
של מי השפיר הנוזלים דרכו .במקרים אלה יש גם לקבל נוזל מי שפיר
והפרשות של איזור צוואר הרחם לשם תרבית לבירור הסיכון של דלקת.
באולטר-סאונד אובחן מיעוט קיצוני של מי השפיר") .שם.(1 ,
ובהמשך מוסיף פרופ' שרף:
"א .ניסיון למניעת ו/או הקטנת הדלקת ,כגון :איסור חד משמעי על
בדיקה ידנית דרך הנרתיק לאחר ירידת מי השפיר .בדיקה זאת נעשית
בעזרת מכשור סטרילי הפותח את הנרתיק ומאפשר ראיה ישירה של
צוואר הרחם וגם של לקיחת דגימות מאזור הצוואר וממי השפיר היורדים
לבירור סופי של סיכון לדלקת והטיפול המתאים[2,3] .
א .הופעת הסיכון של מיעוט מי השפיר המקטין את ההשפעה המגנה של
הנוזר הזה בעובר ,במיוחד נגד דלקות ,דורש התחלה מיידית של טיפול
אנטיביוטי סיסטמטי ].[1
ב .הסימן הבטוח ביותר לסיכון הדלקת הינו עלית חום אצל היולדת .גם סימן
קליני זה דורש טיפול אנטיביוטי מיידי ] .[4ליתר הסימנים הקליניים של
דלקת ,חשיבות משנית ובלתי ספציפית ].[5
לעיתים לא נדירות אין אף סימן קליני של דלקת ).(Occult infection
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היות והדלקות הינן הסיכון העיקרי והחשוב עבור בריאות העובר ,הילוד
והאם Gabbe ,בספרו הידוע ] [5מדגיש את מתן אנטיביוטיקה מונעת
מיד עם ירידת מי השפיר וממליץ לא לדחות את הטיפול הזה עד להוכחת
קיום חיידקים .הוא מסכם באומרו:
להכנסת דלקות לכיוון העובר והאם ,במיוחד ע"י חיידקים הנמצאים
בדר"כ באזור הנרתיק והחלחולת וכן במיוחד בהריון כה צעיר ובלתי בשל.
בבדיקה זו לא נמצאו סימנים של תחילת הלידה וצוואר הרחם היה סגור.
אובחנה ירידת מי השפיר ללא צירי לידה .בירור פתיחת צוואר הרחם
במקרים אלה מתבצע אך ורק בעזרת מכשור סטרילי )ספקולום( המרחיב
את הנרתיק והמאפשר ראיה ישירה של צוואר הרחם ושל הנוזל של מי
השפיר הנוזלים דרכו .במקרים אלה יש גם לקבל נוזל מי שפיר והפרשות
של איזור צוואר הרחם לשם תרבית לבירור הסיכון של דלקת.
באולטרא-סאונד אובחן מיעוט קיצוני של מי השפיר) ".שם.(4 ,
פרופ' שרף מפנה לספרות וכן למחקר שפורסם בעיתון הידוע  JAMAהמדגיש גם את חשיבות
מתן האנטיביוטיקה בכל הנשים עם ירידה מוקדמת של מי השפיר ,בכדי להוריד את האפשרות
והחשד לסיכון הסיבוכים העובריים .לדבריו ,הוכח הקשר הישיר בין ירידה מוקדמת של מי השפיר
ובין הדלקת של  .(G.B.S) Streptococus Group Bכן טוען פרופ' שרף ,כי בארץ נותנים
אנטיביוטיקה מונעת במקרים של סיכון גבוה ל G.B.S-ובשנות ה 90-היו מחקרים רבים על כך.
מטעם הנתבעת  1הוגשה חוות דעתו של פרופ' גונן אוהל )מוצג נ (4/אשר מתייחס לשאלה זו
.9
כדלקמן:

.1

.2

"הטיפול באנטיביוטיקה בירידת מים – מובאות רלוונטיות לשנת האירוע
– :1995
בספר המיילדות של ויליאמס ,משנת  (3) 1993מפרטים המחברים את
המלצה שלהם לטיפול בירידת מים מוקדמת .שלא כמו בנושא
הסטרואידים ,בו מובא דיון שבסיכומו מובאת הדעה שאין מקום לשימוש
בהם – הרי שלעניין האנטיביוטיקה המונעת ,אין אפילו אזכור.
אנטיביוטיקה מונעת במקרים של ירידת מים איננה חלק מהטיפול על פי
ספר יסוד זה.
ה"קוקרן" ) (Cochrane Database of Systematic Reviewsהינו גוף
מוערך המצוטט הרבה ,שמספק סיכומים של מחקרים )מטהאנליזיות(
בנושאים רפואיים שונים .בנושא האנטיביוטיקה בירידת מים פורסם
סיכום שכזה ,בשנת  5) (5) 2000שנים לאחר הלידה הנדונה( ומסקנתו
הייתה שהמחקרים אינם מעידים על יתרון סטטיסטי מוכח לכך
שאנטיביוטיקה משפרת את שיעור התמותה של הילודים ולא את
התחלואה בטווח הקצר והארוך .אי לכך מסקנת המחברים הייתה-בשנת
-!2000ש:
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There are insufficient data to recommend routine prescription
this clinical situation. Research into this of antibiotics in
area should continue.
אכן ,שנה מאוחר יותר יצאה סקירה נוספת של הקוקרן והפעם המסקנה
הייתה – רק בשנת  – 2001שיש מקום לטיפול אנטיביוטי.
הנה כי כן פרופ' שרף מתייחס בחוות דעתו למקובל כיום ולא למצב שהיה
בשנת ) ".1995שם.(7 ,
פרופ' אוהל אף מתייחס לחוות דעתו של של פרופ' שרף ,ומציין מספר הערות:
"על פי מכתב ההפניה של הרופא המטפל הרי שהגב' פ.ב .הייתה בשבוע
 +24להריונה.
רופאי ביה"ח היו מודעים לסכנה שבבדיקה נרתיקית ולפיכך בדקו רק עם
ספקולום )כפי שממליץ גם פרופ' שנקר( ונמנעו מבדיקה נרתיקית ידנית.
בדיקה ידנית בוצעה על ידי הרופא המטפל ,מהקהילה ,אשר היפנה את
היולדת לביה"ח.
כאשר היולדת התקבלה חום הגוף היה  ,37.5כאשר הספירה הלבנה תקינה.
נתונים אלו הצביעו על כך שאין דלקת ,מה איפשר המשך מעקב בלבד.
בשלב זה ,כאשר החלו הצירים ,עלה גם החום ונמצאה עלייה בספירה
הלבנה .בשלב זה ,כאשר אובחנה דלקת תוך רחמית ,החלו הרופאים בטיפול
אנטיביוטי תוך ורידי מסיבי .כפי שכבר הדגמתי למעלה ,הרי שבעניין זה
הרופאים בביה"ח פעלו על פי הנהוג בתקופה זו .1995
ללא אף סימן של דלקת ,לא היה נהוג בשנת  1995לתת טיפול אנטיביוטי.
פרופ' שרף מביא מאמרים התומכים במתן אנטיביוטיקה למניעה ,אך
מתעלם לחלוטין ממקורות אחרים ,כולל ספר יסוד במיילדות ,המעידים על
כך שבשנת  1995הטיפול הזה לא היה מקובל.
רופאיה של הגב' פ.ב .החלו בטיפול אנטיביוטי כאשר ניכרו סימני הדלקת,
כפי שהיה מקובל – וללא שהיו בידיהם תוצאות תרביות ,כפי שדורש פרופ'
שרף.
טיפולם זה הועיל וזאת על פי התרביות העקרות מהדגימות של הילוד.
כלומר ,למרות נוכחות החיידקים מסוג הסטרפטוקוקוס אצל היולדת ,אלו
לא עברו לעובר – ייתכן שבזכות הטיפול האנטיביוטי המוקדם ,אשר החל
בסמוך לעליית החום ותחילת הלידה") .שם.(7 ,

לאחר הגשת חוות דעתו של פרופ' אוהל ,הוגשה מטעם התובעים חוות דעת משלימה בה
מציין פרופ' שרף כדלקמן:
"אני מסכים עם דעה זו ]של פרופ' אוהל – י.ש [.אך מתנגד בתוקף לדעתו
האומרת שיש להשאיר את היולדת ללא כל ניסיון טיפול .במקרה הנדון
הסיכון של דלקות קשות לעובר ולאם הינו גבוה במיוחד )מיעוט קיצוני
של מי השפיר וירידת מי שפיר במשך  43שעות ללא טיפול(.
כמובן שלאחר הופעת הצירים והחום האימהי לא היה כל סיכוי להמשך
ההיריון...

13

בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
בפני:

ת"א 8290/06

כב' השופט יוסף שפירא
 ...במקרה דנא ,כל נסיון להקטינן ע"י מתן אנטיביוטיקה ותרופות
לשיפור הריאתי – ) Glucocorticoidsראה חוות דעתי הראשונה(.
בעמ'  5בחוות דעתו מתייחס פרופ' אוהל לחוות דעתי הראשונה בטענה
שטיפולים אלה לא היו מקובלים על הכל בשנת  1995והביא גם ציטוטים
מהספרות.
עלי לדחות קביעה זו על הסף וזה משני טעמים:
א .הטיפול היה ידוע ומקובל במחקרים גדולים משנות ה 80-הראשונות.
ב .מעטים הנושאים ברפואה שהדעה עליהם "מקובלת על הכל" .תמיד
יימצא פרסום על מקרים ותוצאות לא מוצלחות ,אך לדעתי היות והיה
ידוע ב 1995-על חוסר סיכון לסיבוכים המסוגלים להיגרם על ידי
התרופות )אנטיביוטיקה וקורטיקוידים( ,היה רק הגיוני להשתמש בהם
ואף חובה לנסותם) .ת ,7/שם .(2
ובהמשך:
"פרופ' אוהל מצטט את הספר  Williams Obstetricsמ.1993-
הספר  Williams Obstetricsמ 1989-כותב בקשר למתן אנטיביוטיקה
במקרה אלה לאמור:
Antibiotic treatment, prior to overt chorio-amneitis appears
to reduce neonatal sepsis, intraventricular hemorrhage and
incidence of respiratory distress.
כאמור ,לא ארע כל גילוי מיוחד המסביר את שינוי ההחלטות של אותו
ספר מ 1989-ועד  [2] Romero .1993מגיע לאותן מסקנות ואף מדגיש
שיש לתת טיפול אנטיביוטי אפילו ללא דלקת מי השפיר .הדלקת יכולה
להיות מחוץ למי השפיר.
פרופ' אוהל מצטט גם את ה Cochrane Database 2000-אשר
"מחליט" על בסיס פרסומים ,שלמחקרים אין "יתרון סטטיסטי" "?!
ולכן כותב:
There are insufficient data to recommend routine prescription
of antibiotics.
אנו לא מדברים על מקרה של רוטינה ולא על "יתרון סטטיסטי" אלא על
טיפול הגיוני באישה ובעוברה .אני טוען שטיפול זה היה מסוגל להשפיע
לטובה וטעות מצערת הייתה להתבסס על "יתרון סטטיסטי" )?( ולא על
הרפואה.
לכן אני דוחה את כל ההערות של עמיתי .6-1
על הערה מס'  6עלי לענות שלפי התיק הרפואי שקבלתי ,המשטחים
לתרבית נשלחו מחדרי הלידה וזאת כנראה לאחר הלידה.
עד היום אין דעה חד משמעית במקרים אלה ,אך בהתחשב בכך שהוכח
שהטיפולים אינם מסוכנים ולרוב עוזרים ,יש לטפל מיידית בתרופות
המסוגלות להשפיע לטובה ]) ".[3שם.(4 ,

סיכום ביניים – ממצאים ומסקנות
ייאמר כבר עתה ,כי לאחר שמיעת העדים והמומחים מטעם הצדדים ,אני נותן אמון מלא
.10
ברופאים המטפלים .עדויותיהם משתלבות יפה במתן שירות רפואי הולם .המעקב אחרי היולדת
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היה תקין ורציף וההחלטה על טיפול שמרני היתה נכונה ואינה בגדר התרשלות .אכן הנתונים
האובייקטיביים היו קשים ,כמתואר לעיל ,לרבות בגין ירידת המים ובדיקת  p.v.של ד"ר סקאפי
וגיל העובר.
בתוך כך ,מקובלת עלי אף חוות דעתו של פרופ' אוהל ,המנתח את הפעולות שבוצעו ,וההחלטה כי
אין מקום לסיים את ההיריון וכי לידת פג יש בה סיכונים רבים .מסקנתו היתה כי כל זמן שאין
סימני זיהום ואין מצוקה של העובר ,עדיף להמשיך בהריון ,וכך נעשה במקרה הנדון.
כמו כן מקובלת עלי דעתו של פרופ' אוהל ,כי בשנת  ,1995כל עוד לא היה סימן לדלקת לא היה
נהוג לתת טיפול אנטיביוטי .כמצוטט לעיל מחוות דעתו של פרופ' אוהל ,מתן האנטיביוטיקה היה
ברגע הנכון ,ובדיעבד הוברר כי החיידק שנמצא אצל האם לא עבר לעובר.
זאת ועוד ,מן התרביות שנלקחו מן האם לאחר הלידה התברר שהן שליליות ,ופרופ' שרף התקשה
להתמודד עם תוצאות אלה ,כעולה מעדותו:
"ש .לקחו לילדה אחרי שהיא נולדה תרביות דם?
ת .כן אבל לא קיבלו את התשובות.
ש .התרביות של הילדה אחרי הלידה היו שליליות .לא הייתה עדות
לזיהום.
ת .לדעתי טעו) ".פרו'.(69 ,
ובהמשך:
"ש .אבל התרביות של הילדה היו שליליות?
ת .אז זה אני לא מאמין לו.
ש .אתה לא מאמין?
ת .לא .זה לא הגיוני .לא הגיוני) ".פרו'.(69 ,
בחוות דעתו המשלימה התייחס פרופ' שרף לשינוי ההחלטות כפי שניכר במהדורת 1989
אל מול מהדורת  1993בספרו של ויליאמס שהייתה בתוקף בזמנים הרלוונטיים לתביעה ,וטוען כי
הספרות ,שפורסמה בשנת  1989היא בעלת תוקף משמעותי יותר מזו שפורסמה בשנת  ,1993שכן
לשיטתו לא שולבו במסגרתה מסקנות שכבר פורסמו קודם לכן ,וכפי שהעיד:
"ש.. .האם נכון שהספרות הרפואית שפרסמה את ההנחיות הפרקטיות
לטיפול ב 93-תהיה יותר רלוונטית לשנת  95מאשר ספרות של ?89
ת .כן ,כן יכול להיות גם דבר אחר .אני יכול להגיד שב 89-אמרו מה
שאמרו ואז כבר לא ,לא כתבו עוד פעם ב) ".93-פרו'.(73 ,
דעה זו לא אוכל לקבל .המדובר במהדורות של אותו הספר של ויליאמס המהווה ספר יסוד
במיילדות ,גם אליבא דפרופ' שרף )פרו'.(84 ,
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למעשה פרופ' שרף ריכך ,לפחות ,את דעתו כי לו ניתן הטיפול האנטיביוטי וכן מתן

הסטרואידים ,ניתן היה למנוע את נזקיה של התובעת .בעדותו ,אמר כדלקמן:
"ש.. .זאת אומרת שאתה לעולם לא יכול להגיד ברפואה ברמת הנחה של
ודאות ,שמצב כזה יכול לקרות או לא לקרות?
ת .בטח ,בטח.
ש .לכן אתה מסכים איתי שהביטוי שהיה מסוגל למנוע הוא ביטוי קצת
חזק מדי?
ת .יכול להיות ,יכול להיות) ".פרו'.(78 ,
)לנושא אי מתן הסטרואידים – ראו דיון נפרד להלן(.
נראה בעיני כי במחלוקת בעניין המסקנה שיש להסיק מספרם של ויליאמס ,יש להעדיף
.11
את דעתו של פרופ' אוהל הן בחוות דעתו הראשונה והן בחוות דעתו המשלימה )מוצג נ ,(5/באשר
גם בשנת  2000מחקרים אינם מעידים על יתרון סטטיסטי מוכח לכך שהאנטיביוטיקה משפרת
את שיעור התמותה של הילודים ולא את התחלואה בטווח הקצר והארוך.
אם כך ,חוזרת הקושיה למקומה .מדוע ,אפוא ,לא נחוץ היה ליתן אנטיביוטיקה כאשר היה ידוע
כי נעשתה לאם ע"י ד"ר סקאפי בדיקת  ?p.vעל כך השיב פרופ' אוהל כי טיפול אנטיביוטי מונע
לא ניתן בשל החשש שהוא יגרור התפתחותם של זני חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה ,ובכך יונח
הבסיס להתפתחות זיהום אלים יותר מזה שהיה מתפתח לו לא ניתן הטיפול .בסופו של יום ,גם
פרופ' שרף אישר בעדותו ,כי אמנם זהו ההיגיון הרפואי שמאחורי הגישה הטיפולית הזו )פרו'.(65 ,
קביעותיו אלה של פרופ' אוהל נתמכות בתצהירים של הרופאים המטפלים ,ד"ר אברמוב ,ד"ר
מילאטינר וד"ר גלייזר .ד"ר גלייזר העידה כי לא מחכים לתוצאות התרביות במצב שבו האישה
כבר מגיעה עם חום וספירת לויקוציטים גבוהה ,שמעידה על מצב ספסטי ,מסכן חיים .נסיבות
אלה לא התקיימו במקרה דנן )פרו .(416 ,ד"ר אברמוב העיד כי שעה שטיפול רחב היקף ) Broad
 (spectrumניתן בהתקיים סממנים ברורים של זיהום ,הפרשה מסריחה ,עליה בספירה הלבנה,
חום וכיו"ב .הטיפול המונע היחידי הוא ביחס לחיידק מסוג  ,GBSאשר ניתן כאשר ירידת מי
השפיר מתרחשת בקרוב למועד הלידה הצפוי )פרו' .(291 ,כן העידה ד"ר גלייזר ,כי עצם הידיעה על
קיומם של חיידקים אינה מספקת ,שכן "אנחנו צריכים לדעת האם זה חיידקים פתוגניים,
שיכולים להביא זיהום ,ושוב ,גם לאיזה אנטיביוטיקה זה רגיש) ".פרו' .(417 ,ד"ר גלייזר
הוסיפה בעדותה ,כי העובדה שהאם עברה בדיקה וגינאלית אצל הנתבע  – 2אין בה כשלעצמה כדי
להצדיק מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי ,וזאת בהתאם לפרקטיקה הרפואית ,שהייתה מקובלת
בשנת ) 1995פרו'.(423 ,
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ד"ר אברמוב העיד כי" :אתה לא יכול להגיד פה היא נבדקה בוא ניילד אותה כי היא עלולה לפתח
זיהום ...ב 1995-לא הייתה התוויה לטפל טיפול אנטיביוטי) ".פרו' .(288 ,לדבריו ,האבחנה של
התלקחות זיהום אינה מבוססת על פרמטר בודד ,דוגמת חום או עלייה בספירה הלבנה ,אלא
מתחייבת התקיימותם המצטברת של הסימנים האופייניים לזיהום )פרו'.(277 ,
ובהמשך:
"מכיוון שאם אתה תעשה את ההחלטה הזאת על סמך ספירת דם
בלבד ,אתה תעשה החלטה שגויה לצערי) ".שם.(278 ,
אף פרופ' אוהל ,הדגיש בעדותו כי משטח ישיר מצוואר הרחם לעולם יעלה צמיחת חיידקים ,שכן
המדובר באזור שאינו סטרילי )פרו'  .(353המדובר בחיידקים שהגוף חי איתם ,ולכן על אותו
משקל אנשים בריאים לכאורה אינם מקבלים טיפול אנטיביוטי מניעתי.
ובהמשך:
"אני לא אעז ליילד בשבוע  24בלי חום ,זה סימן קרדינאלי ...בשבוע 24
ליילד את התינוק הזה ,זה גזר דין ,כמעט גזר דין מוות ,או אם לא ימות,
רוב הסיכויים שיהיה חולה מאד ,שזה בסופו של דבר מה שלצערי
קרה) ".שם.(355 ,
למעשה פרופ' שרף אישר בעדותו כי יש תמיד שתי תיאוריות ברפואה לגבי הטיפול המיטבי במצב
רפואי נתון )שם ,(61 ,וכן כי הגישה הטיפולית ,שאינה מצדדת במתן טיפול פרבנטיבי אמנם קיימת
)שם .(65 ,בהמשך ,הסכים הוא גם כי הצמחת תרביות לוקחת כארבעה-חמישה ימים )עמ' 67
לפרוטוקול( .עם הופעת סימני הזיהום ,כפי שצוין לעיל ,הועברה האם לחדר לידה ,וניתן לה טיפול
אנטיביוטי משולב )ביום  4.2.95בשעה  .(06:00מכאן טוענת שע"צ ,כי יש לדחות את טענת
התובעים ,לפיה חל עיכוב של  20שעות במתן הטיפול האנטיביוטי ,שכן לא הייתה עדות להופעת
חום ,ודי היה במועד זה ובמינון התרופות שניתן ,כדי לתת כיסוי אנטיביוטי מספק ,ובסופו של יום
לא נמצאו עקבות זיהום בדמה של התובעת בסמוך לאחר לידתה )עמ'  191לתיק הרפואי(.
פרופ' שרף עצמו אישר בעדותו כי הטיפול האנטיביוטי שניתן לתובעת  2בחדר הלידה היה תקין,
וכי מעת שניתן הוא מתחיל את פעולתו וממגר את הזיהום )שם.(88 ,
אני קובע ,אפוא ,לאור עדויות אלה,כי עובדת אי מתן האנטיביוטיקה אינה מגעת כדי רשלנות.
קיומה של פרקטיקה נהוגה בנתוני המקרה
בסיכומיהם מפנים התובעים לדנ"א  7794/98רביד משה נ' ד"ר קליפורד ,פ"ד נז),721 (1
.12
בתמיכה לטענתם כי שע"צ נהגה בניגוד לפרקטיקה המקובלת.
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לטענה זו פן עובדתי ופן משפטי .במישור העובדתי ,לא הוכח על ידי התובעים שבבתי חולים
אחרים בארץ בכלל ,ובירושלים בפרט ,הונהגה פרקטיקה כזו או אחרת בטיפול ביולדת עם ירידת
מים.
כמו כן מחומר הראיות בתיק שלפני והפרסומים הרפואיים שהוצגו ,עולה ,כי בזמנים הרלוונטיים
לתביעה לא הונהגה שיטת הטיפול האנטיביוטי המניעתי.
בתוך כך לא הוכח כי הושגה התפתחות מחקרית ,כזו או אחרת ,שהיה בה כדי לחזק אסכולה
שונה ,או כדי להבליט את יתרונותיה של שיטת טיפול זו או אחרת .השיקולים מדוע לא לתת
טיפול אנטיביוטי מניעתי הוכחו כעולים בקנה אחד עם ההיגיון הרפואי .לסיכום ,לא הוכחה
"פרקטיקה חדשה" העולה על זו הקיימת .מכאן שאין צורך בהכרעה בבקשה החלופית של שע"צ
הטוען כי ניתן לראות בשיטת הטיפול שנבחרה טעות בשיקול דעת ,אך זו אינה יכולה להוות
רשלנות מקום שהתיק הרפואי משקף שיקול דעת רציף ,שיושם לכל אורך אשפוזה של האם.
אשר למישור המשפטי .בת.א) .ת"א(  1034/95מוטיאי נ' קופת חולים כללית) ,אתר נבו( ,נדחתה
תביעתו של מי שקיבל טיפולים כימותרפיים ,שגרמו לו נזק רפואי ,על יסוד אבחנה רפואית,
שהתבררה לימים כמוטעית.
כב' השופט נ' ישעיה בחן את התנהלותו של הרופא על יסוד אמת המידה שנקבעה בע"א
 323/89קוהרי נ' מדינת ישראל פ"ד נה) ,142 ,(2שם נקבע:
"אמת המידה לבחינת הרשלנות תהיה זו של הרופא בנסיבות המקרה.
החלטותיו ופעולותיו של הרופא צריכות להיות מבוססות על שיקולים
סבירים וברמה המקובלת ,היינו על הרופא לבסס את החלטותיו על
הידע העדכני הנתמך בספרות מקצועית ,בניסיון קודם והכל בהתאם
לנורמות מקובלות אותה עת בעולם הרפואה) ".שם.(172 ,

ומשהגיע למסקנה כי במקרה שלפניו הצוות הרפואי שקל שיקולים סבירים ועל פי קני המידה
באותה עת ,דחה את התביעה) .שם ,פסקה .(3
)כן ראו ת.א 5248/03 .רובין נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית ,תק-מח .(3041 ,(4)2006
ב"כ שע"צ מסתמכת בסיכומיה אף על ת.א 2049/09 .פולר משה נ' בית החולים "העמק" )אתר
נבו() ,(17.1.08שם מציינת כב' השופטת ש' גדות כי אמנם הספרות הרפואית מורה כי כאשר יולדת
אינה מחוברת למוניטור יש לערוך ניטור לעיתים תכופות מכפי שבוצע שם .אף בעניין פולר לא
הובאו חוות דעת או עדים להעיד כי על פי הפרקטיקה שהייתה מקובלת באותה עת ,כך נהוג היה.
ביני לביני ,ניתן ביום  28.3.10פסק הדין בערעור בפרשת פולר )ע"א  1918/08פולר נ' בית חולים
העמק ,תק-על .(10294 ,(1)2010
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בית המשפט )כב' השופט י' דנציגר בהסכמת כב' השופטת א' פרוקצ'יה וכב' השופט א'
רובינשטיין( דחה הערעור ,ובין היתר ,קובע:
"טענתם המרכזית של המערערים הינה כי היה על בית המשפט המחוזי
לבחון את השאלה האם המשיבים התרשלו "על יסוד הידע הרפואי
המשתקף בספרות היסוד הרפואית מאותה התקופה ולא רק על פי
הנהלים המקובלים בבית החולים באותה התקופה" .לצערי ,איני יכול
לקבל גם את טענתם זו .הפסיקה דנה פעמים רבות בשאלה כיצד יש
לבחון את התנהגותו של הרופא ושל הצוות הרפואי וכפי שציינתי לעיל
שבה וחזרה על הקביעה לפיה:
"כלל ידוע הוא כי את התנהגותו של הרופא יש לבחון לפי הידוע
והמקובל בעת הרלוונטית לטיפול שניתן ,ויש לעשות כן לפי קנה-המידה
של הרופא הסביר ולא לפי זה של הרופא העילוי" )עניין פלד ,עמ' ;871
כמו כן ראו :ע"א  4975/05לוי נ' ד"ר מור )לא פורסם ;(20.3.2008 ,ע"א
 2649/90הסתדרות מדיצינית הדסה נ' מימון ,פ"ד מה).(142 (2
בנוסף ,התייחסה הפסיקה לשאלה מהי אמת המידה שעל רקעה יש
לבחון את פעולתו של הצוות הרפואי וקבעה כי אמת המידה היא זו אשר
נהגה בבית החולים בפועל:
"לא בכל מקרה אותו סוג של מידע הוא נגיש לכל רופא במידה זהה.
במובן זה ,חובת הזהירות רגישה לנסיבותיו של המקרה הקונקרטי.
בעוד שבבית החולים שבו הונהגה הפרקטיקה החדשה ההתפתחות
המחקרית הייתה ידועה ונגישה באופן סביר ,הרי שמבחינה
אובייקטיבית ,בבתי חולים אחרים לא הייתה התפתחות זו נגישה
באותה מידה...
...תוצאה זו אף משקפת את עקרון הצפיות העומד בבסיס הטלת
האחריות בגין מעשה רשלני :מקום שבו הפרקטיקה החדשה היא
רווחת ,צפוי הוא כי נקיטתה של הפרקטיקה הישנה תוביל לגרימת
הנזק למערער .מקום שבו הפרקטיקה טרם נקלטה ,לרופא הסביר קשה
יותר להביא בחשבון את מכלול המידע הקיים ,ועל-כן רמת הצפיות
הנדרשת ממנו על בסיס אובייקטיבי היא נמוכה יותר" ]ע"א 3056/99
שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא ,פ"ד נו)) 957 ,936 (2להלן:
עניין שטרן([) ".שם פסקה .(28
ועוד ,בפרשת יונתני הנ"ל ,מציינת כב' הנשיאה ב' גילאור:
"מקום בו קיימת יותר מפרקטיקה אחת ,דהיינו ,יותר מטיפול רפואי
אחד המשמש לטיפול בחולי הנתון ,על הרופא להחליט לפי שיקול דעתו
ותוך שימוש במידת המיומנות והזהירות הנאותות ,באיזה מן הטיפולים
לבחור...
ועל אחת כמה וכמה הדברים נכונים כאשר לא מדובר "בטעות טיפולית"
אלא בבחירת אחת האופציות האפשריות שהרפואה יודעת אותן אותו
זמן ,ושהיא סבירה בכל הנסיבות הקיימות מבחינתו של הרופא הממוצע
לגבי החולה המסוים .ראו ע"א  323/89פכרי קוהרי נ' מדינת ישראל -
משרד הבריאות פ"ד מה) .(1991) 142 ,(2עוד נקבע שם שאמת המידה
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לבחינת הרשלנות תהיה זו של הרופא הסביר בנסיבות המקרה.
החלטותיו ופעולותיו של הרופא צריכות להיות מבוססות על שיקולים
סבירים וברמה המקובלת ,היינו ,על הרופא לבסס החלטותיו על הידע
העדכני הנתמך בספרות מקצועית ,בניסיון קודם ,והכול בהתאם
לנורמות מקובלות אותה עת בעולם הרפואה) ".שם ,פסקה ב.(1.

ערעור על פסק הדין בעניין יונתני נדחה על ידי בית המשפט העליון )ע"א  9249/06יונתני
נ' שירותי בריאות כללית ,תק-על  ,(2606 ,(4)2008שם קובעת כב' השופטת מ' נאור כדלקמן:
"ציינתי כי בסופו של יום השאלה הטעונה הכרעה היא שאלה
עובדתית .הערכאה הראשונה )כב' הנשיאה ב' גילאור( לא מצאה פגם
בכך שהמשיבה נקטה מדיניות "שמרנית" לפיה בהעדר אינדיקציה
לזיהום אין מקום לסיים את ההריון במקרה של ירידת מים מוקדמת
)בשלב ההריון בו עסקינן( ,אלא יש לאפשר לעובר להתפתח ברחם
אימו זמן רב ככל הניתן .באופן זה מופחת הסיכון להופעת סיבוכים
הקשורים בפגות ובעיקר הסיכון של תסמונת מצוקה נשימתית לאחר
לידה .בית המשפט הזכיר לענין זה )בין השאר( דברים שנקבעו ב-ע"א
 4834/90ואתורי נ' בית החולים לניאדו ,פ"ד נא) .(1997) 171 (2בעניין
זה התעוררה שאלה דומה בדבר הצורך בהפסקת ההיריון במקרה של
ירידת מים מוקדמת )שם היתה ירידת המים בשבוע ה 25-24-של
ההיריון( .באותו עניין לא נמצאה רשלנות בכך שננקטה כלפי היולדת
"הגישה השמרנית" ולא נעשה זירוז של הלידה") .שם פסקה .(6
ואילו כב' המשנה לנשיאה א' ריבלין ,מוסיף:
"שאלת ההתרשלות במקרה זה נראית לי גבולית ביותר .גבוליות
המקרה נובעת במידה רבה דווקא מכך שאין קו גבול מדויק שחצייתו
מהווה התרשלות .מדובר יותר בשטח פריפריאלי מאשר בקו גבול ברור
ומוגדר .כאמור ,קיימות אינדיקציות אבסולוטיות לזיהום אשר
בהתקיימן אין ספק כי ההחלטה שלא לזרז את הלידה עולה כדי
התרשלות .בענייננו ,אינדיקציות אלו לא התקיימו .לכל אורך תקופת
שהותה של המערערת בבית החולים צריכים היו הרופאים לקבל
החלטה אם לאור האינדיקציות החלקיות לזיהום שהתקיימו יש לזרז
את הלידה ולחשוף את העובר לסכנות הפגות או להמתין ולהסתכן
בחשיפה אפשרית לזיהום .בסופו של יום ,איני משוכנע כי בנסיבות
העניין ולאור הסכנה הנובעת מזיהום והאינדיקציות החלקיות לקיומו,
ההחלטה שלא לזרז את לידת המערערת לפני ה 31-בחודש הייתה
החלטה נכונה .עם זאת ,לא כל החלטה שגויה היא בהכרח גם החלטה
רשלנית )ראו :ע"א  280/60פרדו נ' חפץ-פלדמן ,פ"ד )שם( ,טו 1974
) ;(1961ע"פ  116/89אנדל נ' מדינת ישראל ,פ"ד מה)".((1991) 276 (5
)שם ,שם(.
הפסיקה דנה רבות בנשוא קיומה של אסכולה רפואית והצורך להוכיחה בחוות דעת
.13
רפואית .כדברי הנשיא מ' שמגר בע"א  472/89קצין התגמולים נ' אברהם רוט ,פ,ד מה)203 ,(5
)אתר נבו(:(7.10.91 ,
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"מכאן שצדקה ועדת הערעורים בקובעה ,כי הספרות המקצועית
שצוטטה בסיכומים שהוגשו לה מטעם המשיב ,אינה יכולה לשמש
ראיה עצמאית" ,שאם כן נמצאת קובע שאין כל צורך להיזקק לא
לחוות דעת מומחים ולא לעדויות של מומחים" .אשר לדברים שנאמרו
בע"א  472/81הנ"ל ,הרי שדעת הרוב שם )השופטת נתניהו( היתה ,כי
אל לו לשופט להכניס ראשו בחוכמת הרפואה ולעיין בספרות
ובמילונים רפואיים ,וגם השופט שינבוים ,שמדבריו ציטט בית
המשפט קמא ,סבר שעיון כאמור מותר אך כדי להבין את דברי
המומחים ,ולא במקום עדויותיהם )שם ,בעמ' ) ".(796שם ,פסקה .(16

ברע"א  2027/94צביה קליג' נ' קצין התגמולים ,פ"ד נ) 529 (1נדונה השאלה מתי דעה
נעשית אסכולה ,וכך נקבע:
"שאלה יפה היא ,מתי דעה נעשית אסכולה .מסתמא ,אין תשובה ברורה
לשאלה זאת ,כשם שאין תשובה ברורה לשאלה כמה כבשים עושות עדר.
מצד אחד ברור כי אין צורך שדעה תזכה להסכמת הכל ,ללא מחלוקת ,כדי
שתהווה אסכולה .אף אין צורך שדעה תהיה נתמכת בראיות המבססות
אותה ברמה של קרוב לוודאי כדי לומר שהיא אסכולה .אך מן הצד השני,
אין די בכך שיש מספר רופאים או חוקרים הדוגלים בדעה מסוימת כדי
לומר שדעתם מהווה אסכולה ,ואף אין די בכך שדעתם באה לידי ביטוי
בספרות הרפואית .כדי שדעה תגיע למעמד של אסכולה ,צריך שהיא
תהיה מקובלת כדעה מבוססת במרכזים רפואיים חשובים ,או על דעת
מומחים מוכרים בעולם ,ואף תוצג כדעה מבוססת בספרי לימוד חדשים
בעלי מעמד מקצועי מכובד .בדרך כלל דעה כזאת תהיה מבוססת על
מחקרים מדעיים רציניים המצביעים באופן משכנע על תופעה ,קשר או
הסבר ,להבדיל מהשערות ,ואפילו הן השערות סבירות שלא הופרכו על-
ידי מחקרים".
)ראו והשוו פסיקת בתי הדין לעבודה בענייני ביטחון סוציאלי ,שם במקרה של קיום שתי
אסכולות באותו עניין ,מעדיפים את זו המטיבה עם הנכה .עב"ל )ארצי(  672/08חיים ויצמן נ'
המוסד לביטוח לאומי ,תק-אר ;618 ,(2)2009 ,בר"ע  105/09יגאל איילון נ' המל"ל ,תק-אר
 ,638 ,(2)2009ע"נ )ת"א(  323/05צ.ר .משהב"ט אגף השיקום ,תק-של .(80559 ,(2)2010
לאור האמור אני קובע ,כי הצוות הרפואי בשע"צ ,גם אם פעל בשיטה השמרנית ,פעל נכון ולא
ברשלנות ,ולענין השאלה מתי יש לפעול על פי שיטת טיפול חדשה או אסכולה חדשה ,ראו להלן.
אי מתן סטרואידים
התובעים טוענים כי היה צורך ליתן לאם מיד עם קבלתה בשע"צ טיפול סטרואידי ,על
.14
מנת לשפר את הבשלות הריאתית של העובר ומניעת הפרעות בנשימה.
סוגיה זו קשורה לנושא אי מתן אנטיביוטיקה בה דנו לעיל ,והאמור לעניין שאלת קיומה של
אסכולה יפה אף לכאן ,וביתר שאת.
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כפי שראינו לעיל ,גם עמדת פרופ' שרף מטעם התובעים הינה כי לא הוכח שכתוצאה ממתן
סטרואידים עלולים להתפתח סיבוכים גניקולוגיים .ובעדותו הוא ציין כי עד  1995לא הוכחו
כאלה.
פרופ' להט ,מטעם התובעים ,מציין בחוות דעתו:
"במקרה של קיום הריון הנמצא בסיכון של סיום מוקדם שלו והולדת
פגם ,מקובל לתת ליולדת קורס קצר של טיפול בסטרואידים ,זאת על
מנת לשפר ולזרז את תהליך ההבשלה של אותן ערכות גוף בלתי בשלות
שתפקידן התקין היה חיוני במיוחד .מדובר על הריאות ,ועל ידי כך
שיפור יכולת הנשימה וניסיון למנוע התפתחות לאחר הלידה של
תסמונת המצוקה הנשימתית של הילוד" )שם.(5 ,
התובעים טוענים ,כי הנתבעת עצמה מודה שבשנת  1994בחודש פברואר היה כינוס של

הNIH-

)המכון הלאומי לבריאות בארה"ב( )להלן ("NIH" :לגבי מתן סטרואידים לאחר ירידת מים ,אך
היא טוענת שהפרסום היה ביולי .1995
פרופ' שרף נשאל והשיב:
"ש .אבל אני שואלת אותך האם נכון שהטיפול בסטרואידים יעיל בעיקר
לשבועות הריון שבין ?28-32
ת .אז אני לא מקבל את זה.
ש .אתה לא מקבל ,אוקי.
ת .ויש לי ספרות על זה".
כן ציין ד"ר אברמוב בתצהיר העדות הראשית:
"יש לציין ,כי לא ראיתי לנכון להורות על מתן סטרואידים ,שכן
בפברואר  1995לא הייתה הוראה לעשות כן ויתר מכל טיפול זה יכול
למסך סימני זיהום ,ולגרום לאיחור באבחנת הזיהום" )שם ,סעיף .(4
וכן העיד:
"ת .אז אני אסביר לך ,אני אסביר לך למה אני מתכוון .אני מתכוון לכמה
דברים:
 .1זה עדויות בספרות שמתן סטרואידים באופן מוחלט בשבוע כזה
בירידת מי השפיר זה משהו שיש בו יתרון ואין בו סיכון ,לזה
בעצם לא הייתה תשובה עד שנות האלפיים.
 .2זה ניירות עמדה ,נייר עמדה של  NIHיצא ב 1995-בשנה שבה
הדברים האלה אמורים יתרה על כן ,האמריקן קולג'".
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ובהמשך:
"ש... .השאלה שלי היא כל כך פשוטה ,אתה כותב ואני חוזר וקורא לך,
קודם כל תאשר לי שאתה לא מוסמך לקבוע מדיניות.
ת .נכון מאד זה לא היה הפרוטוקול של המחלקה ב 1995-כשהאישה
הזאת התקבלה.
ש .ואתה תאשר לי מי שקובע מדיניות ,אתה חייב להתייעץ עם אחרים
כדי לעשות דבר ,הרי אתה לא מומחה".
אף פרופ' אוהל לא שלל שכיום נותנים סטרואידים אף בשבוע  ,24ואשר לפרסום של ה-

 ,NIHהעיד:
"...ויליאמס זה של  ,93שאתה מסתמך עליו אתה מסכים מ ,93-95-מה
שפורסם ב) NIH-זה לא  (NAHIהאמריקאי ,נכון?
ת .פורסם ב 95-בחודש ששי ,שביעי 95 ,הוא פרי מחקר.
ת .לגבי מה?
ש .גבי הסטרואידים.
ת .לגבי הסטרואידים ,כן.
ש .הוא פרי מחקר של שנים קודמות ,זה לא נוצר באותו יום ,נכון?
ת .נכון) "...פרו'.(358 ,
ד"ר ווטמברג ,הנוירולוג ילדים מטעם שע"צ כתב בחוות דעתו )נ:(2/
"בשנים האחרונות הלכה והצטברה עדות מדעית וקלינית להשפעה
מהותית של מתן סטרואידים לאם לפני לידת פג על מניעת התסמונת
המצוקה הנשימתית" )שם.(6 ,
ובחקירה הנגדית הוא העיד:
"מתן סטרואידים טוב גם למנוע דימום תוך חדרי ,כתוב מאד ברור בחוות
דעתי" )פרו'.(256 ,
ואילו פרופ' להט העיד:
"ת .תראי ,סטרואידים זה תרופה בסך הכל בטוחה .יש לה תופעות לוואי
פחות משמעותיות כמו עליה בתאבון ,כמו עליית לחץ דם ,כמו נפיחות
בטן .לעתים נדירות היא יכולה לגרום דווקא להיפך לירידת לחץ דם
ולשוק ,אבל אלה תופעות לוואי מאד מאד נדירות ואף רופא בר דעת לא
ישקול לא לתת סטרואידים ,כשיש אינדיקציה שיכולה לעזור בגלל
התופעות האלה" )פרו'.(24 ,

התובעים מפנים לע"א  2694/90הסתדרות מדיצינית הדסה נ' מימון אסי ,פ"ד מו ),(5
 ,628שם נפסק כי אין די בעצם הבחירה בין שני טיפולים אפשריים או בין שתי אסכולות רפואיות
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כדי לפטור את הרופא מאחריות ,וכי נקבע שם כי עצם העובדה שנבחרה אחת משני האופציות
האפשריות אין בה לבדה לשכנע כי ניתן טיפול ברמת המיומנות הנדרשת ,וכי דרך קבלת ההחלטה
צריכה אף היא להיות בהתאם לנורמות הסבירות ,אשר נוצרו במטרה לשפר את ההחלטות ואת
מידת הדיוק בהערכת הסיכון.
כן טוענים הם כי במשך השנים ,נבעו סדקים בהלכה הרואה בפרקטיקה המקובלת את המבחן
לסבירות התנהגותו של הרופא.
וכן מפנים הם לדנ"א  7794/98משה נ' קליפורד ,פ"ד נז ) ,721 (4שם נפסק כי:
"הטענה כי הליך רפואי מסוים מהווה את הפרקטיקה הנהוגה אינה
מהווה הגנה מוחלטת לרופא ואינה שוללת בהכרח טענה של רשלנות"
)שם.(745 ,
.15

מנגד טוענת שע"צ כי ייחודיותו של מקרה זה ,הוא שינוי מדיניות רפואית ,שביטויו במתן

סטרואידים גורף בכל המקרים ,בהם צפויה לידה מוקדמת ,תוך התעלמות מפרמטר ירידת מים.
אין ולא יכול להיות חולק ,כי התקופה הרלוונטית לתביעה זו ,ראשית שנת  ,1995הייתה תקופת
מעבר בין פרקטיקה של מתן סטרואידים שלא בנוכחות ירידת מים לבין פרקטיקה של מתן
סטרואידים גורף ,כאשר הפרסום הרשמי של ה NIH-הופיע רק ביולי  ,1995כחצי שנה לאחר
לידתה של הקטינה.
יתרה מזאת ,הסוגיה נותרה שנויה במחלוקת עד לעצם היום הזה ,במיוחד בשבוע  24להיריון ,ועד
היום בנמצא מאמרים רפואיים ,המתריעים מפני הסיכויים ,העלולים לגבור על התועלת בשימוש
בסטרואידים.
כך או כך ,טוען שע"צ ,לעולם ניתן יהיה למצוא בתקופת זמן נתונה ספרות רפואית סותרת
בסוגיות רפואיות שונות ,אולם היא מתקיימת תחת מטריית הפרקטיקה הרפואית המקובלת.
שינוי מדיניות הטיפול בזמן נתון אינו שולל את הלגיטימציה של שיטת הטיפול המוחלפת ,ואינו
יכול לסווג אותה כמוטעית ,או חמור מכך ,כרשלנית .יתר על כן ,בהחלט ייתכנו מצבים ,שבהם
פרקטיקה מקובלת תהיה מורכבת משתי שיטות טיפול סותרות ,ולא ניתן לראות באחת כעדיפה
על פני רעותה.
לדידו ,שיטת הטיפול באם ובקטינה הייתה שיטת הטיפול המקובלת בזמנים הרלוונטיים לתביעה,
ומשום כך דינה של התביעה לדחייה.
בפרשת ואתורי הנ"ל נאמר:

24

בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
בפני:

ת"א 8290/06

כב' השופט יוסף שפירא

"המומחים נחלקו אמנם בדעותיהם בדבר נכונות החלטתם של רופאי
בית החולים שלא להפסיק את הריונה של המנוחה ,אך גם המומחה
מטעם המערערים הודה בעדותו ,כי החלטה זו התיישבה עם הגישה
השמרנית המקובלת )וגם בזמן הרלוונטי הייתה מקובלת( על חלק מן
הקהילייה הרפואית המוסדית הלגיטימית .והלכה היא ,כידוע ,כי
פעולת רופא לא תיחשב כרשלנית אם עשייתה התבססה על העדפת
תפיסתה של אחת מבין האסכולות הרפואיות המוכרות )ע"א 144/59
ג.ד .נ' מרכז קופת חולים ,פ"ד יד  ;859 ,864וע"א  323/89קוהרי נ'
מדינת ישראל ,פ"ד מה ) .((2) 142 ,172הוא הדין באשר לברירת
אמצעי הבדיקה והטיפול ,שבמידה רבה הייתה אך פועל יוצא
מהחלטת הרופאים לשמר את ההריון זמן רב ככל האפשר" )ע"א
 4384/90ואתורי נ' בית החולים לניאדו ואח' ,פ"ד נא) 171 (2עמ' 183-
.(182

דברים אלה מקובלים עליי וכבר נאמרו בפסיקה לא אחת .כך למשל התבטאה כב'
השופטת ד' דורנר בע"א  1639/01קיבוץ מעיין צבי נ' קרישוב ,פ"ד נח ) ,215 ,(5כדלקמן:
מקובל עלי שמה שהיום הוא מאמר יחיד או דעה יחידה יכול מחר להיות
אסכולה מבוססת ברפואה .מאידך ,מאמר יחיד או דעה יחידה יכול שלא
יהוו אי פעם אסכולה מוכרת .פסק הדין ניתן ,לעולם ,על פי הידע הקיים
"היום" .העובדה שלא ניתן לשלול קשר  -איננה בגדר הוכחתו .מקום
שהנטל רובץ על התובע ,אי הוכחת הקשר הסיבתי לפי הידע הקיים
היום  -יביא לדחיית התביעה .יפים לענין זה דברים שחזרו ונשנו
בפסיקה בענין תגמולים לנכים:
"חשוב להטעים ,כי היעדר היכולת לשלול את קיומו של קשר סיבתי
אפשרי )שהוא עצמו פועל-יוצא מחוסר ידיעת סיבותיה ודרך עלילותה
של המחלה( אין בו כדי להקים הנחה בדבר קיומו של קשר סיבתי"
)ע"א  6274/92רזי נ' קצין התגמולים ,פ"ד מח ) ;338 ,326 (3ראו גם
רע"א  8119/98קצין התגמולים נ' עופר )טרם פורסם( והאסמכתאות
שם()".שם.(263,
ראיות ופסיקה לעניין מתן סטרואידים
בחוות דעתו ,נ ,4/ובחוות דעתו המשלימה ,נ ,5/מפרט פרופ' אוהל את הפרסומים
.16
הרשמיים סביב סוגיית מתן הסטרואידים בנוכחות ירידת מים ,ומפנה לספר המיילדות של
ויליאמס – מהדורת  ,1993שם הוגדרה היא כאופציה שנויה במחלוקת:
,"Opinion as to the efficiency of glucocorticoid prophylaxis,
sharply divided in major perinatal centers".
אשר לפרסום הרשמי של ה) NIH-המכון הלאומי לבריאות בארה"ב( ,בו סוכמו ההנחיות הרשמיות
בקשר לצורך במתן סטרואידים למניעת סיבוכי פגות ,הרי שכאמור הוא פורסם בספרות הרפואית
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רק ביולי  ,1995וגם אז עדיין סויג הטיפול בסטרואידים במקרים של ירידת מים ,עקב העדר
מחקרים חד משמעיים.

כעולה מעדויות שלפני ,במאמר סקירה שפורסם בשנת  ,1996הסבירו המחברים ,שלא הוכחה
יעילותו של טיפול בסטרואידים במקרים של ירידת מים מוקדמת.
בפרסום של כתב העת האמריקאי לגניקולוגיה ומיילדות משנת  1999נאמר כי לא הוכחה יעילותו
של הטיפול בסטרואידים ביחס לילודים שמשקלם נמוך מ 1000-גרם כאשר התרחשה ירידת מים
מוקדמת.
אף ד"ר אברמוב אזכר בעדותו את אותם הפרסומים )עמ'  (303 ,284ויש בכך כדי לתמוך את
טענתו אודות הפרקטיקה המקובלת בזמנים הרלוונטיים לתביעה.
כן טוענת שע"צ שפרופ' שרף אישר כי ההימנעות ממתן סטרואידים נעוצה בחשש מפני התלקחות
זיהום באם ובעובר גם יחד )פרו'.(74 ,

ב"כ שע"צ אף היא מפנה למספר פסקי דין התומכים לטענתה בגישתה )ראו ת.א) .מחוזי
.17
חי'(  380/01מוחסן ג'מילה ואח' נ' מדינת ישראל )אתר נבו ,((8.11.05 ,וכן לת.א) .מחוזי י-ם(
 1531/97פילבר נ' מרכז רפואי שערי צדק ,שם מדובר היה בתובע שהינו אחד מזוג תאומים,
שנולדו ביום  3.1.95לאחר כ 26-שבועות הריון .המחלוקת נסובה סביב הצורך לתת סטרואידים
לעוברים טרם לידתם למרות גיל ההיריון –  26שבועות ,כאשר מנגד ,עמדה הטענה ,כי המדיניות
המקובלת הייתה מתן סטרואידים בשבועות  28-34בלבד ,וזו הייתה גם מדיניות בית החולים.
כב' השופט י' צבן דחה את הטענה ,וקבע ,כי מתן הסטרואידים היה שנוי במחלוקת בזמנים
הרלוונטיים לתביעה ,וזאת עד לשנת  ,1994עת פרסם ה NIH-את המלצותיו כפרסום פנימי ולאורו
של הפרסום הרשמי ,שבא לעולם רק ביולי  ,1995לאחר לידתם של התאומים.
בית המשפט קבע:
"פרסום פנימי אמריקאי גם של  NIHעדיין אינו פרסום לכלל ואינו
מחייב .הוא מיועד לתפוצה פנימית ,לקבלת הערות .הפרסום הכללי
הוא יוצר סטנדרט התנהגות ולא הפרסום הפנימי .פרסום זה היה רק
אחרי לידת התאומים כאן .פרסום כללי ראשות היה בפברואר 1995
ופרסום שני ביולי  .1995במועד הלידה 3.1.95 ,שימוש בסטרואידים
בשבוע ה 26-להריון היה עדיין שנוי במחלוקת ,לא מקובל על הכל,
ובוודאי לא היה סטנדרט התנהגות של הרופא הרגיל והסביר ...נהלי
הנתבע ...באשר למתן סטרואידים שיקפו נורמה מקובלת באותה עת".
)לא פורסם(.
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כן טוען שע"צ ,כי האיגוד הישראלי לגניקולוגיה ומיילדות החל את פעילותו בשנת  ,1996משמע כי
עד למועד זה ,ההנחיות לגבי הפרקטיקה המקובלת בישראל נלקחו מהנחיות של גופים גניקולוגים
זרים.
פרופ' שרף אישר בעדותו ,כי ה – ACOG-האיגוד האמריקאי  -היה בהחלט גוף דומיננטי
בעניין הזה )פרו' .(68 ,וכך העיד:
"ש .אם אין פרקטיקה מקובלת ,אני מוכנה לקבל את מה שאתה אומר
שאין פרקטיקה מקובלת.
ת .אין פרקטיקה מקובלת.
ש .מצוין ,זה אומר שכל אחד יכול להפעיל שיקול דעת ,אבל אף אחד לא
יהיה רשלן?
ת .כן) "...,פרו'.(74 ,
בע"א  4804/03אליקים מרגליות נ' הסתדרות מדיצינית "הדסה" עין כרם )אתר נבו( ),(10/5/06
קובעת כב' השופטת מ' נאור )בהסכמת המשנה לנשיא )בדימ'( מ' חשין וכב' השופטת ע' ארבל( ,כי
אין לייחס רשלנות לרופא ,שבחר בגישת טיפול מקובלת ,אף בהסתמך על ספרו של א' כרמי,
בריאות במשפט ) ,2003כרך א(  ,192שם צוין כי מקום שקיימות כמה שיטות שהן מקובלות ,מי
יותר ומי פחות ,רשאי הרופא לבחור בכל אחת מהן בלא שתימצא רשלנות בבחירתה.
כך אף העיד פרופ' אוהל ,והתובעים הסכימו עמו כי המדובר במחלוקת רפואית ,שלא הוכרעה
בזמנים הרלוונטיים לתביעה .גם פרופ' להט אישר בעדותו ,כי מתן סטרואידים מתבטא בעלייה
של הכדוריות הלבנות ,והדבר עלול למסך תמונה קלינית של התלקחות זיהום )שם.(25 ,

אכן ,לעולם יימצאו פרסומים שונים או סותרים לשיטת טיפול מקובלת ,כאשר בכך למעשה באה
לידי ביטוי הדינאמיות של מדע הרפואה ,שהינו מדע מתפתח מעצם טיבו וטבעו.
כך ,נשאל פרופ' שרף בחקירתו לגבי דוגמא לשינוי גישה ,כי לא ניתן לראות ברופאים
שנהגו ליילד עוברים במנח עכוז כרופאים רשלניים לאחר שינוי מדיניות הטיפול:
"ש .האם אפשר להגיד שכל הרופאים שפעם יילדו בצורה וגינאלית
עוברים במנח עכוז הם רשלניים? בוודאי שלא ,נכון?
ת .לא ,בטח שלא ,זה לא הגיוני מה שאת אומרת" )פרו'.(68 ,
לחלופין ,טוען שע"צ ,כי יש לראות את הדילמה הרפואית ככזו הנותנת לגיטימציה לשתי
שיטות הטיפול ,באופן ששיקול הדעת הרפואי הוא שמכריע באשר לשיטת הטיפול המתאימה
לחולה ספציפי בזמן נתון ,ואף מטעם זה ,הטיפול שניתן לתובעים  1-2הוא בגדר טיפול רפואי
סביר ומקובל.
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נשוא פרשת ואתורי הנ"ל היה באופן הטיפול ביולדת הסובלת מירידת מים מוקדמת,

בשנת  .1982כב' השופט א' מצא מציין:
"המומחים נחלקו אמנם בדעותיהם בדבר נכונות החלטתם של רופאי בית
החולים שלא להפסיק את הריונה של המנוחה ,אך גם המומחה מטעם
המערערים הודה בעדותו ,כי החלטה זו התיישבה עם הגישה השמרנית
המקובלת )וגם בזמן הרלוונטי הייתה מקובלת( על חלק מן הקהיליה
הרפואית המוסדית הלגיטימית .והלכה היא ,כידוע ,כי פעולת רופא לא
תיחשב כרשלנית אם עשייתה התבססה על העדפת תפיסתה של אחת
מבין האסכולות הרפואיות המוכרות )ע"א  144/59ג.ד .נ' מרכז קופת
חולים ,פ"ד  .(...859 ,864הוא הדין באשר לברירת אמצעי הבדיקה
והטיפול ,שבמידה רבה הייתה אך פועל יוצא מהחלטת הרופאים לשמר
את ההיריון זמן רב ככל האפשר" )שם ,פסקה .(10

ב"כ שע"צ מפנה אף לת.א) .ב"ש(  1088/01עזבון המנוח בשטקר ז"ל נ' בית החולים סורוקה )אתר
נבו( ) ,(3.9.06שם דחתה כב' השופטת ברקאי את התביעה ,וקבעה ,כי שיטת הטיפול שננקטה
הוכחה כשיטת טיפול מקובלת ,על אף שבנמצא הייתה גישה רפואית סותרת ,שהוכתרה אף היא
כפרקטיקה מקובלת ,ודחתה טענת התובע כי מדובר באסכולה אחת ויחידה ,וסמכה ידיה על
פרשת ואתורי הנ"ל.

בערעור על פסק הדין התהפכה התוצאה וכב' המשנה לנשיאה א' ריבלין קבע כי המשיבים היו
חייבים להניח שהמנוח יסבול תוך פרק זמן מוגדר מדימום נוסף וחמור ,ואולם בית המשפט
העליון לא דן בערעור בשאלת בחירת אסכולה זו או אחרת וקבע כי היה רצף של כשלים
מצטברים) .ע"א  8817/06עז' בשטקר נ' בי"ח סורוקה )אתר נבו( ).((18/5/09

מקרה דומה הינו נשוא ת.א) .ב"ש(  7035/03יהודה טל יוחאי נ' כללית שירותי בריאות
.18
)אתר נבו( ) ,(8/6/09שם נולד התובע ביום  6.1.94בשבוע ה 31-להריון אמו לאחר ירידת מים
מוקדמת .לאחר הלידה פיתח היילוד אי ספיקה נשימתית ,דימומים מוחיים וסובל משיתוק מוחין
בדרגה קשה .התובעים טענו כי הנתבעת התרשלה בכך שלא ניתן לאם סטרואידים טרם הלידה,
וזאת בסטייה מהטיפול המקובל ,וכן נדונה השאלה האם ההנחיה בבית החולים להימנע ממתן
סטרואידים בירידת מים הייתה בלתי סבירה בינואר .1994

כך יש להבחין בין חידוש אשר הינו בעל חשיבות רבה אשר מתפרסם בספרות הרפואית ,באופן
בולט ,הנוגעת לתחום מסוים ואשר הינה "בעלת משקל" וכי הנוהג לפיו יכול שימנע סכנה גדולה
יותר לבריאות )ע"א  3264/96קופת חולים כללית נ' פלד ,פ"ד נב ) ,(858 ,849 (4לבין חידוש
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שאמנם בא לידי פרסום ,אולם לא נקבע כי חידוש זה או אסכולה זו הינה בגדר דרך פעולה או
אסכולה מחייבת.

הגם שמדובר בתחום שונה ,ראו והשוו לעניין קביעה שיפוטית כי אסכולה מסוימת היא זו
המחייבת – ע"א  5768/94א.ש.י.ר יבוא ייצור והפצה נ' פורום אביזרים ומצורכי צריכה בע"מ,
פ"ד נב ) 289 ,(4שם פסקה  ,19וכן ראו גם ישראל גלעד" ,על הנחות עבודה ,אינטואיציה",
משפטים כ"ו )תשנ"ה-תשנ"ו(.(295 ,

שינוי אסכולה על ציר הזמן – תחילה ותחולה
משקמה גישה חדשה לטיפול רפואי אשר נחקרת באופן יסודי במוסד רפואי מוכר או
.19
במוסד מחקרי ,ואשר מקבלת תגובות בין בארץ מוצאה ובין בכנסים בינלאומיים ,בכך לא סגי,
שהרי לא ניתן להקדים "נעשה" ל" -נשמע" .עדיין יש לשאול מי אמור לאמץ גישה או אסכולה זו,
באיזו דרך ואיזה הוא יום תחולתה ,על מנת שזו תחייב את הרופא ,ואשר סטייה ממנה עלולה
להיחשב כהתרשלות.
כאשר מדובר בהוראת דין ,פשיטא שהמחוקק קובע את יום תחילתו ,ובדרך כלל מאפשר תקופת
הפנמה של הנורמה החדשה המגולמת בה ,והתארגנות ליישומה.

כך למשל ,בתחום המשפט הפלילי ,בע"פ  104/72אנטון ראב נ' מדינת ישראל ,פ"ד כו)412 (2
)להלן" :פרשת ראב"( ,נדון צו בדבר רישוי עסקים שבא לשנות מצב קיים על ידי יצירת דרישה
חדשה ,שעה שמחוקק המשנה לא קבע הוראת מעבר ,ובצו לא נקבע מועד תחילתו ,משמע הוא חל
מיום פרסומו )סעיף  17לפקודת הפרשנות )נוסח חדש(( .בית משפט השלום ואף בית המשפט
המחוזי דחו הטענה כי הצו אינו סביר .בית המשפט העליון )כב' השופט )כתוארו אז( י' כהן( ,דחה
הערעור ,אולם ציין:
"גב' ביניש שטענה בפנינו למשיבה ,הפנתה את תשומת לבנו לפסק-הדין
ב-בג"צ  ,[1] ,34/50שבו עמד לדיון תוקף החלטת מועצה מקומית בדבר
הטלת מס גולגולת מודרג .בפסק הדין ,שניתן מפי השופט חשין נאמר
)בעמ' :(903
'החלטות וחוקי-עזר בלתי-חוקיים של מועצה מקומית ,אפילו
כשהם מוציאים-לפועל ופוגעים לרעה בפרט ,אין בית-המשפט
מצווה על ביטולם ,אלא על הפסקת ביצועם בלבד .מטעם זה ,כך
נראה לי ,אין לדרוש מאת המועצה לבטל את ההחלטה שנתקבלה
על-ידה בזמנה בדבר הטלת מס גולגולת מודרג; וחלק זה של הצו-
על-תנאי יש לבטל מכל מקום'.
גב' ביניש טוענת ,שביצוע הצו לא נעשה באופן בלתי-סביר ,לא הוגשו
משפטים נגד בעלי עסקים מיד עם תחילת החוק ,ולפני שהשלטונות נקטו
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צעדים משפטיים שלחו מכתבי התראה לבעלי עסקים) .ההדגשה  -אינה
במקור(.
נראה לנו ,כי טענת אי-הסבירות היא מבוססת .אולם אין אנו בדעה שקבלת
טענה זו צריכה להביא לפסילת הצו ולביטול הרשעת המערער" ]ההדגשות
אינן במקור – י.ש) [.שם.(416 ,
ובהמשך ,ובזה העיקר:
"דעתנו היא – שהצו הוא בלתי-סביר מבחינה זו שלא הותקנו בו הוראות
מעבר לגבי עסקים קיימים; הוראות אלה צריכות היו לתת הזדמנות נאותה
לבעלי עסקים קיימים להגיש בקשה לרשיון ולהבטיח שאלה מהם
שהשתמשו בהזדמנות זו לא יוטרדו במשפטים פליליים עד אשר יקבלו
הודעה מרשות הרישוי על החלטתה לגבי הבקשה לרשיון .נראה לנו ,כי
תקופת זמן של חודש אחד מיום פרסום הצו מספיקה לבעל עסק קיים לשם
הגשת בקשה לרשיון.
מה התוצאה של אי-סבירות הצו ,המתבטאת בהעדר הוראות מעבר כאמור
לעיל? הלכה פסוקה היא ,שבתי-המשפט מוסמכים להעביר תחת שבט
בקרתם חקיקת-משנה )להבדיל מחוק של הכנסת( ,ולבדוק אם יש בה פגם
של אי-סבירות )ע"א  ,311/57הנ"ל( .במקרה דנא הפסקת הביצוע איננה
צריכה לחול על הצו בשלמותו ,אלא יש לצמצם אותה לאותם המקרים
הנמצאים בתחומי הוראות המעבר החסרות .במלים אחרות  -אין לבצע את
הצו לגבי בעלי עסקים קיימים אשר הגישו את הבקשה לרישיון תוך חודש
מיום פרסום הצו .כל עוד לא קיבלו תשובה מרשות הרישוי על החלטתה.
מאידך אין כל סיבה שלא לבצע את הצו לגבי בעל עסק ,שלא הגיש את
בקשתו תוך הזמן הנ"ל" )שם.(418 ,

אף בתחום המשפט המנהלי ,לעניין קביעת תחולת צו מוחלט שבית המשפט מוציא
מלפניו נקבעת תקופת מעבר לתחולתו .דוגמא אחת מיני רבות מצינו בבג"ץ  288/00אדם נ' שר
הפנים] ,פורסם בנבו[ ,שם נקבע:
"שאלנו את עצמנו מה יהא אורכה של אותה תקופת-מעבר שנקצוב,
ולאחר שיקול החלטנו כי הכרעתנו בדין תחילתה תהא שישה חודשים
מיום שימועו של פסק-הדין .בתוך תקופה זו ,כך יש להניח ,ניתן יהא
ליזום תיקון לתמא  ,22ולקבוע בה הוראת-מעבר אשר תביא במנין ,מן הצד
האחד ,את כל הקשיים והאילוצים הנילווים להליכיה של תוכנית
מפורטת) ."...שם ,פסקה .(63

בבג"ץ  1715/97לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר ,פ"ד נא) 367 ,(4התייחס
בית המשפט )הנשיא א' ברק( ,ליחס בין המשפט לזמן ,וציין:
"הוראות המעבר שבחוק תיקי השקעות מעוררות שאלות הקשורות ליחס
שבין המשפט לזמן .זהו תחום נרחב ומעניין ,אשר נחקר עד כה אך מעט.
לעניין היחס בין חוק חדש לזמן ,מן הראוי להבחין בין שאלות הקשורות
למועד התוקף של החוק לבין שאלות הקשורות למועד התחולה של החוק.
מועד התוקף עוסק בשאלה מתי נכנס החוק לתוקפו )"מועד התחילה"( –
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ביום פרסומו ,במועד שקדם לכך או במועד מאוחר מכך – ומתי מגיע
תוקפו לידי סיום .מועד התחולה עוסק בשאלה על אלו פעולות מבחינת
הזמן חל החוק :על פעולות שפעולתן נסתיימה בעבר )תחולה
רטרואקטיבית(; על המצב הקיים )תחולה אקטיבית או מיידית(; על
פעולות שייעשו בעתיד )תחולה פרוספקטיבית( )ראוDriedger, On :
) ".(Statutes 3 rd. ed. 486 1994 The Construction ofשם.(410 ,
]ההדגשה – אינה במקור – י.ש.[.
ובהמשך:
"הנה כי כן ,נקודת החיתוך של הוראות המעבר )סעיף  (48בחוק תיקי
השקעות לעניין חובת הבחינות ,המבחינה בין מי שעסק בעבר לפחות
שבע שנים בניהול תיקי השקעות לבין מי שעסק בעבר תקופה קצרה
משבע שנים ,אינה מידתית .אין היא מתחשבת דיה בנסיון החיים
ובאינטרס ההסתמכות של העוסקים הישנים .אין היא מאזנת כראוי
בין הנזק לפרט לבין התועלת לכלל .כמובן ,בכל הוראות מעבר יש
הכרח לקבוע נקודת חיתוך מבחינת הזמן .בכל קביעת זמן יש מן
השרירות .מכאן לא נובע שכל הבחנה הקשורה בזמן היא שרירותית.
אף שקו הגבול בין יום ולילה הוא שרירותי משהו ,וקיים פרק זמן של
דמדומים ,כולנו נדע להבחין בין יום ולילה בלא שהבחנה זו תהא
שרירותית )השוו ע"א " 674/85אליהו" חברה לביטוח בע"מ נ' ז'ק,
פ"ד מג)] ."(361 ,356 (1ההדגשה אינה במקור – י.ש) [.שם.(415,
בע"פ  534/04פלוני נ' מדינת ישראל ,פ"ד נט ) ,885 ,(4התייחסה כב' השופטת )כתוארה

אז( ד' ביניש אל מקרה גבול ,כדלקמן:
"מקרי גבול הקוראים תיגר על מגבלות החוק קיימים תמיד ...כך
היא דרכם של חוקים :הם מותחים קו ואנו נימצא תמיד מצידו האחד
של הקו או מצידו השני .ככל שנתקרב אל קו הגבול כך יתחזקו
הספיקות והשאלות בנוגע למקרים הגבוליים") .שם ,פסקה .(13
פועל יוצא מן המקובץ הינו ,כי אכן קביעת גבול או מתיחת קו ,הן לעניין הוראה שבדין או החלטת
בית משפט או קביעת נורמה ,והן לעניין משקלות ומידות ,ובמיוחד לעניין המועד ,הייתה מאז
ומתמיד שאלה קשה) .עוד ראו :בג"צ  5193/99קיבוץ יחיעם נ' ממשלת ישראל] ,פורסם בנבו[
)כב' השופט מ' חשין((.
בבג"צ  8803/06גני חוגה בע"מ נ' שר האוצר] ,פורסם בנבו[ ,מביא כב' השופט ד' חשין
את הדילמה שהתעוררה בסוגיה זו בגמרא ,בציינו:
"את הצורך בקביעת גבולות ותחומין ,מידות ושיעורין ,מוצאים
אנו ,כמובן ,גם במקורותינו .כך ,כדוגמה ,נקבע במשנה כי גוזל
שנפל משובך ופלוני מצאו ,יוכל להיוותר בידי פלוני אם נמצא
במרחק הגדול מ 50-אמה מהשובך; ואם נמצא במרחק הקטן מ-
 50אמה ,הרי שיש להשיבו לבעל השובך .הלכה זו נקבעה ,כפי
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שמבארת הגמרא ,על בסיס ההנחה שהגוזל ,המכונה "המדדה",
לא יכול היה להתרחק מהשובך יותר מ 50-אמה; ובלשונו של ר'
עוקבא בר חמא" :כל המדדה  -אין מדדה יותר מחמשים" )בבלי,
בבא בתרא ,כג ,ב( .על-כן ,אם נמצא הגוזל מעבר למרחק של 50
אמה מהשובך ,הוא נחשב כהפקר ופלוני רשאי לנכסו לעצמו .גבול
זה אינו שרירותי בפני עצמו ,משום שהוא נתמך ברציונאל .ברם,
גם גבול זה ,כמו כל גבול ,אינו נקי מקשיים ,כמו בעיית העמימות
שקיבלה ביטוי בקושייתו המפורסמת של האמורא ר' ירמיה,
ששאל מה הדין כאשר רגלו אחת של הגוזל בתוך תחום  50האמה,
ורגלו השנייה מחוצה לו .בשל קושייתו זו הורחק ר' ירמיה מבית
המדרש; וכך מובא הדיון בעניין זה בתלמוד:
'תנן :ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה  -הרי הוא של
בעל השובך  ...חוץ מחמשים אמה  -הרי הוא של
מוצאו  ...בעי רבי ירמיה :רגלו אחת בתוך חמשים
אמה ,ורגלו אחת חוץ מחמשים אמה ,מהו? ועל דא
אפקוה לרבי ירמיה מבי מדרשא' )שם(.
כל כך למה? בשל ההכרה בחשיבות שבעצם קביעת השיעורין.
זאת חרף שולי השרירותיות עליהם עמדנו ,וחרף בעיית העמימות
העולה מקושייתו של ר' ירמיה) ".שם ,ע' .(106

לפיכך ,כאשר נקבעת אסכולה חדשה בתחום הרפואה ,יש לאפשר לציבור שאמור לנהוג לפיה,
דהיינו רופאים ובתי חולים ,תקופה מתאימה להפנמתה והטמעתה בהתנהלותם.

לסיכום ,מובן מאליו שקשה לתחום את הזמן בין פרסום האסכולה כאמור ,שהרי הדבר תלוי
באופן הפנמתה או הדרך לאישורה על ידי הקהילייה הרפואית ,ככל שברפואה קעסקינן .אינני בא
לתחום מועדים ,אלא לעורר הגיגים .יתכן כי כאשר קמה או נוצרת אסכולה חדשה ,רצוי כי זו
תובא לידיעת ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י( או לשלוחה בה העוסקת בתחום רפואי
מסוים ,או להתאגדות רופאים ספציפית ,ובמקרה הנדון האיגוד הישראלי לגניקולוגיה ומיילדות
)להלן":האיגוד"( המפרסם מפקידה לפקידה "נייר עמדה" ,וזאת לאחר קביעת קריטריונים הן
לאופן קבלת האסכולה או דחייתה והן למועד תחילתה.
בראייה רחבה יותר ,ראוי אף שמשרד הבריאות ייתן דעתו לסוגיה זו שתבוא לידי ביטוי בחקיקה
או בחקיקת משנה או בחוזרים מטעמו.

מן הכלל אל הפרט
.20

אין מחלוקת בין הצדדים שאכן ה NIH-דן בנושא מתן סטרואידים אף במצב של ירידת

מים בשנת  .1994יחד עם זאת אני מקבל את הטיעון כי פרסום ההחלטה של הכינוס שערך

הNIH-

פורסם רק ביולי  .1995במצב דברים זה לא ניתן לקבוע כי הנתבעת פעלה בניגוד לדעת ה -ה,NIH-
ואף אם נאמר כי היה מקום לשקול מתן סטרואידים בין שני המועדים הנ"ל ,הרי שלא ניתן לזקוף

32

בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
בפני:

ת"א 8290/06

כב' השופט יוסף שפירא

זאת לחובת הנתבעת ,לאור הצורך בתקופת הפנמה וקבלת החלטות בהתאם ,וכן יש לזכור כי
"האיגוד" הוקם רק בשנת .1996

לאור כל האמור אני קובע ,כי שע"צ פעל על פי הפרקטיקה המקובלת אותה עת ולא התרשל
בטיפול באם וביילוד.

טיפול רפואי בידי רופאים שאינם מומחים מוסמכים
התובעים טוענים כי שע"צ התרשל בכך שסמך על טיפולם של שני רופאים שלא היו אותה
.21
עת רפאים "מומחים מוסמכים" ,ולא נועצו עם מומחים לנוכח מצבה של האם ועוברה ,ומכל
מקום ,אין רישום שעשו כן )סיכומי התובעים ,שם.(61 ,
התובעים מפנים לעדותו של ד"ר אברמוב שהעיד כי לא היה מומחה )פרו' (267 ,וחרף טענתו כי
התייעץ עם כונן ,אין רישום כזה ,וכן כי ד"ר גלייזר אף היא העידה כי איננה מומחית )פרו'.(414 ,
ד"ר מילאטינר שטיפל באם במחלקה ,העיד כי הינו מומחה משנת  .2000עד זה הוא שביצע את
בדיקת ה ,p.s-ואולם ציין כי האם עברה אצל נתבעת  2בדיקת  p.vבטרם הגיעה לשע"צ.
טענה זו אף מופנית אף כלפי ד"ר גלייזר.
שע"צ משיב על כך כי לבד מן העובדה שמדובר בשינוי חזית וכי הטענה עלתה רק בסיכומים ,הרי
שאמנם הרופאים אשר חתומים על הגיליון הרפואי לא היו רופאים בכירים .יחד עם זאת ,מדובר
על אשפוז בסוף השבוע ,שבעיקרו מאויש על ידי מתמחים וכן כי הרישומים בדרך כלל נעשים על
ידי רופאים זוטרים.
עמד על כך ד"ר אברמוב בעדותו ,כדלקמן:
"בביקורי הבוקר במחלקה הרישום הרפואי נעשה על ידי המתמחה
הצעיר .בכמעט  99,9%מביקורי הבוקר היה נוכח רופא בכיר יותר .בימים
א'-ו' ,תמיד מישהו פה ,כמו מנהל היחידה ,או סניור מה שנקר .במהלך
תורניות מתמחה בכיר ...כעת ,הרישומים נעשים על ידי המתמחה הצעיר
שם .הרבה פעמים המתמחה הבכיר יותר או המומחה מעיפים מבט בתיק
וכשדעתם אינה נוחה מזה שכל מה שנכתב שם הוא מושלם הם מוסיפים
הערה בכתב ידם .לא תמיד הם חותמים ליד זה) ".שם.(270 ,
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כן טוען שע"צ ,כי בזמנים הרלוונטיים לתביעה ,לא פורסמו הנחיות כלשהן של משרד הבריאות,
ויתר על כן ,ההנחיות ,שפורסמו כשנה לאחר המקרה נשוא התביעה ,בחוזר של מנכ"ל משרד
הבריאות מס'  ,53/96מציין במפורש ,כי רופא מתמחה רשאי לאייש תורנות ,כפי שאמנם היה
במקרה זה.
שאלה זו התעוררה בפסיקה ,והינה תלוית נסיבות כל מקרה ,וכן בטיפול הצפוי ,בקיומו של חשש
מסיבוכים וכיוצא באלה.
ניתן ללמד מקל וחומר ,ממקרה בו בוצע ניתוח על ידי מתמחה ומומחה יחדיו ,אולם המתמחה
הוא זה שמבצע את עיקר ההליך הניתוחי והמומחה בעיקר מפקח על עבודתו ומוגדר כעוזר ,מהווה
רשלנות וחריגה מהסטנדרט הרפואי הסביר?
כב' השופט )כתוארו אז( א' ריבלין קבע בע"א  9313/03חביבאללה )קטין( נ' בית חולים
נצרת  ,E.M.M.Sפ"ד נט) ,(2005) 18 (4כך:
"נבקש גם אנו להתייחס בקצרה לעניין זה .השאלה באילו נסיבות קמה
חובה ,מכוח עוולת הרשלנות ,לבצע פרוצדורה רפואית באמצעות או
בפיקוח של רופא מומחה ,רופא מתמחה ,או רופא אחר ,ומתי נדרשת
לכל הפחות התייעצות עם רופא בכיר או מומחה ,היא שאלה לא פשוטה,
הנבחנת בכל מקרה ומקרה לפי נסיבותיו .בין יתר השיקולים הנבחנים
בהקשר זה יש להביא בחשבון את זכותו של החולה לקבל טיפול מידי
אדם מיומן ,מנוסה ומקצועי ,מחד גיסא ,ואת מגבלות התקציב,
המשאבים והעומס ,המכתיבים סדרי עבודה וזמינות רופאים שאינם
תמיד לרוחם של החולים ,מאידך גיסא .ככלל ,זכותו של החולה היא
לקבל טיפול מידי איש צוות רפואי המחזיק בכישורים הנדרשים למתן
הטיפול באופן נאות ,ולא ניתן לגרוע מזכות בסיסית זו בהסתמך על
נימוקים הנוגעים לעומס עבודה ולהיעדר משאבים .אכן' ,חולה
המאושפז בבית החולים מצפה לכך כי הוא יטופל בידיים מיומנות .הוא
זכאי להניח כי הוא מפקיד עצמו בידי רופא שבידו ההרשאה ,הידע
המקצועי ,ההכשרה ,הניסיון והכלים ליתן לו את הטוב שבטיפולים'
)ע"א  2222/98אגודת בית החולים מקאסד ירושלים נ' מרוואני ,בעמ'
 .(399עם זאת רצונו הלגיטימי והטבעי של החולה  -להיות מטופל על-
ידי רופא מומחה דווקא ,ואף רופא שהוא 'המומחה שבמומחים'  -אינו
ניתן תמיד לסיפוק ,ואינו מתחייב תמיד ממהות הטיפול .בין הקצוות
הללו נעה עוולת הרשלנות וקובעת ,בכל מקרה ומקרה ,מהו השירות
הראוי והסביר שנדרש המוסד הרפואי ליתן למבקרים בו תוך התחשבות
בשיקולים שונים ,ובהם מורכבות הטיפול ,החשש מפני סיבוכים,
האפשרות שהטיפול יצריך הפעלת שיקול-דעת וקבלת החלטות בזמן
אמת וכיוצא באלה )ראו למשל :ע"א  6948/02אדנה נ' מדינת ישראל;
ע"א  1069/96מזרחי נ' מדינת ישראל; ע"א  1903/96סיוון )קטין( נ' ד"ר
הורוביץ; פרשת מימון() ".שם ,ע' .(26
האמור נקבע במצב בו טופל הניזוק רק בידי מתמחה ,בשונה מהמקרה דנן בו הנסיבות גרמו
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לצורך ביילוד התובעת בידי מתמחה אולם בהתייעצות עם רופא מומחה) .ראו :ת"א )חי'( 827/01
כבהא מרים נ' מרכז רפואי הלל יפה )פורסם בנבו .((7.10.2008 ,מן המפורסמות כי בסוף שבוע בית
החולים אינו מופעל בידי המומחים הבכירים.
אכן נסיבות בהן נקבע כי הייתה חובה לבצע את הניתוח בידי מומחה דווקא ,הינו
.22
בניתוחים מורכבים אשר הסתבכו תוך כדי ביצועם )ת"א )י-ם(  8067/06ציון מחבר נ' הסתדרות
מדיצינית הדסה )פורסם בנבו.((25.3.09 ,
על כך יש להוסיף ,כי שנות ותק וניסיון בתחום הרפואי הנדרש ,מהוות שיקול נכבד בקביעה האם
ביצוע ההליך הרפואי בידי מי שאינו מומחה מהווה רשלנות אם לאו )ראו :ת"א )חי'( 1125-05
מרעי אמג'ד נ' בית החולים 'המשפחה הקדושה' )אתר נבו .((24.8.09 ,יתרה מזאת ,אף היעדר
רישיון לעסוק ברפואה בישראל ,עקב הקריטריונים המנהליים ,אינה מביאה בהכרח למסקנה כי
הרופא או המוסד הרפואי בו הוא עובד התרשלו בביצוע תפקידו )ראו :ת"א )י-ם(  3509/01פרוך
נוהא נ' ביה"ח אל מקאסד אל ח'ירייה ,פסקה ) 44פורסם בנבו ;(21.9.2005 ,ת.א )ירושלים(
 8232/06מסרי מופידה נ' הסתדרות מדיצינית הדסה )פורסם בנבו.((11.1.10 ,
נראה כי אופן התנהלות הצוות הרפואי במקרה דנן תואם אף את דרישת תקנה )5א( לתקנות
הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,תשל"ג ,1973-כדלקמן:
"התמחות תהיה על ידי עבודה רצופה במוסד מוכר בהיקף של משרה
שלמה ,הכוללת ביצוע תורנויות במספר שקבעה המועצה לאותו ענף
רפואה ,בהדרכתו ובפיקוחו של בעל תואר מומחה באותו ענף רפואה".
ד"ר אברמוב נשאל בנושא זה והעיד כי היה דיווח לכונן בכיר ,הגם שאין חובה לרשום זאת )פרו',
 ,(286ואני מקבל את עדותו כמהימנה.
לאור האמור ,אני סבור כי בנסיבות המקרה דנן ביצוע הלידה בידי מתמחה כמתואר לעיל ,אינה
מגעת כדי רשלנות.

עוללות
א .נזק ראייתי והעברת הנטל
מתוך הראיות שהובאו בפני ,לא מצאתי כי לתובעים נגרם נזק ראייתי כלשהו .הרישומים
.23
היו תקינים ולא חסכו לתובעים מידע ופרטים לצורך ניהול התביעה שבעיקרה נסבה על הצורך
במתן אנטיביוטיקה וסטרואידים ,ואי מתן אלה לא היה שנוי במחלוקת.
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)ראו ע"א  206/89רז נ' בית חולים אלישע ,פ"ד מז).(805 ,(3
מכאן שאף לא היה מקום או צורך בשימוש בסעיף  41לפקודת הנזיקין העוסק בחובת הראיה
ברשלנות כשהדבר מעיד על עצמו ,או במבחנים שנקבעו להפעלתו )ראו ע"א  813/06גיא סאול
ג'ונס נ' בית הספר האזורי עמק החולה )אתר נבו( ).((7.2.08
ב"כ התובעים סקר בסיכומיו את הפסיקה הענפה בדבר התנאים להחלת הכלל ,אולם לא הצביע
על עובדה כלשהי המצדיקה היזקקות להחלתם ,ולפיכך טענותיו אלה נדחות בזאת .מכל מקום,
הנתבעת הביאה ראיות מטעמה והרימה את הנטל להוכיח כי לא התרשלה ,כפי שנאמר לעיל.

ב .בהסכמה מדעת
טענה זו לא נטענה בכתב התביעה ולפיכך יש לדחותה ולו מטעם זה .אולם ,אף לגופו של
.24
עניין .הפרטים בהם מדובר )אנטיביוטיקה וסטרואידים( לא היו מן הפרטים אשר לגביהם
משתפים חולה ,ונתונים לשיקול דעת הרופא )ראו עדות ד"ר מילאטינר ,שם .(365 ,לאור האמור,
הטענה נדחית בזאת.

ג .סיבתיות עמומה
ב"כ התובעים מנתח את הפסיקה בסוגיה זו מן הפן המשפטי ,ואין צורך כאן להיזקק לה,
.25
באשר משקבעתי כי נתבעת  1לא התרשלה כלל ,ובהינתן שבמקום שמתקיימים מספר גורמים
פוטנציאליים היכולים לגרום לנזק כי אז יש מקום לבחון את תרומתו של כל אחד מהם ,בין היתר,
על סמך נתונים סטטיסטיים ומכאן לקבוע את שיעור החבות שניתן לייחס למזיק ,וזאת על פי
הלכת העמימות הסיבתית )ע"א  7375/02בית החולים כרמל נ' עדן מלול )אתר נבו( ).((31.3.05

מדובר בפגות קיצונית ודימום תוך מוחי אשר הם מהווים סיבוך שכיח של פגות ,ואף פרופ' להט
מטעם התובעים מסכים לכך .לא הובאה כל ראיה לסתור זאת .לא הוכח קיומו של קשר סיבתי
בין שני גורמי הנזק כנטען על ידי התובעים )תשניק סב לידתי וזיהום( לבין נכותה של התובעת.

אף מיעוט קיצוני של מי שפיר הינו אלמנט נוסף הגורם נזק מוחי טרום לידתי ,ופרופ'
להט ,מסכים אף לכך ,כעולה מעדותו:

"ש .אגב ,יכול להיות שמיעוט של מי שפיר שהיה קיים אצל האמא ,גם כן
תרם לאיזשהו נזק מוחי טרום לידתי שאינו קשור למקרה שלנו? וזה גם
יכול להסביר את הפיגור שאתה מדבר עליו?
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ת .גם מיעוט מי שפיר הוא ממצא לא תקין שיכול להיות בכל מיני מצבים
ויכול גם לתרום לנזק נוירולוגי".

העולה מן המורם ,כי יש לדחות אף טענה זו.
התוצאה היא ,אפוא ,שהתביעה כנגד נתבעת ) 1שע"צ( נדחית בזאת.

התביעה כנגד נתבעים ) 2,3וצד שלישי(
לאור התוצאה אליה מגיע אני להלן ,בקשר עם נתבעות  2-3והצד השלישי ,אינני מוצא
.26
מקום לדון בשאלת היריבות .למעלה מן הצורך אציין כי זאת גם בהינתן שהנתבעת מרכז אלחיאת
התאגדה בשנת .2006
לגופו של עניין ,הגם שאני קובע כי האם עברה בדיקת  p.vאצל מי מנתבעות אלה ,הרי עובדה זו
אכן היתה ידועה לשע"צ עת הגיעה האם לאשפוז שם .ב"כ הנתבעים  2,3מציין בסיכומיו כי
התובעת הופנתה מיד לבית החולים .חלקו של מרכז השלום הרפואי באלראם ,בהנחה שהתיעוד
נכון ,היה מינורי ביותר ביחס לחלק המקיף והכולל של הנתבעת  1בטיפול בתובעת  .2גם אם
בוצעה בדיקה לא מומלצת ,נראה כי התנהלותן של נתבעות  ,3 ,2נבלעת בטיפול שקיבלו התובעת
והאם בשע"צ ,ומכאן שאין לחייבה באחריות כשלעצמה .למעשה ניתק הקשר הסיבתי בין בדיקת
ה p.v-לנזק שנגרם לתובעת ,בין היתר ,לאור האמור לעיל בדבר תרבית הדם השלילית וכן הממצא
לפיו החיידק שנמצא אצל האם לא עבר לעובר שנולד.

התוצאה היא אפוא ,שהתביעה נגד נתבעות  3 ,2נדחית ,ובתוך כך אף ההודעה לצד שלישי
שנשלחה אליהן.
לאור מצבה של התובעת ושל הוריה הקשה מנשוא ,ועל כך יש להצטער ,הרי שבנסיבות אלה אני
מוצא לנכון שכל צד יישא בהוצאותיו.
ניתנה היום) 23.6.10 ,י"א תמוז תש"ע( ,בהיעדר הצדדים.
המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים.

יוסף שפירא ,שופט

