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ממרכז הארץ ,שתינוקם בן הש־
$TS1$השבעה$TS1$

$DN2$השבעה $DN2$חודשים וחצי,אריאל ,נזקקלניתוח
בעה
לתיקון מוםבלב.
לכאורה ,לא הייתה להם סיבהלחשוש:אריאל
שגרתי

הופקר בידי צוות רופאים בכירים ומנוסים ,באחר

המוסדות הרפואיים המכובדיםוהמוערכים ביותר

בישראל :ביתהחולים הרסה עץ־כרם.

חמישה ימי

והתינוק שלכם

אשפוז קצרים בך הובטח להם
חוזר הביתה בריאושלם.
אחרת:
התרחשו
אבל במציאות ,הדברים
בפעולת חלק מאנשי הצוות גרמה
תקלה חמורה
לכךשאריאלטופל במהלך הניתוח במשך דקות
במקום התינוק
ארוכות ללא אספקת חמצן .וכך
החולים ,החזירי ההודים
המפותח שהביאולבית
הביתה תינוקשסובל מנזק מוחי בלתי הפיך :לא
רואה ,לא שומע ,משותק בכלגופו.ילד חי־מת.
כיום ,בן שנה ועשרה חודשים,גיל שבו כבר
היה אמורלהגות אתהמילים הראשונותשלו,
אריאליודע רקלבכות .במקוםלרוץ ,הואמוטל
במיטה אובעגלת נכים מיוחדת .במקוםלאכול
הוא מוזן באמצעות צינורית ישר
לבד בכפית
לקיבה .כל נשימה שלו כרוכה במאמץ .שגרת
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תינוק חייכן

חודשים ,לידי
עין־כרם ,לניתוח
התרחשה
סדרה בלתי
צוות

שגרתי .אבל
התינוק
נתפסת של תקלות,
שבשיאן חובר
במקום
002
דו־חמצני
פחמן
לברז של
) ,נחנק והפך לצמח" .לא ניתן
לחמצן 02
מודיעים הוריו בראיון
לטייח את האסון",
מאוחר
בלעדי ל" ימים"" .בשבילנו זה כבר
תינוקות
מדי ,אבל אולי נצליח להציל
בתגובה:
הדסה
של הורים אחרים".
הוקמה
"התקלה
חמורה והאירוע מצער.
אז

ועדת

בדיקה,

ניישם

מסקנותיה"
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עמוד 3

ומעידות על כשל

על פ־ המלצות שקיבלו ,בחרו
והשתנקו־ות.
יומו כוללת אינספור ה־חנקויות
לבצע את הניתוח בהדסה אצל ר״ר אלדד
תינוקסיעודי.
ההרדמה בני־
$TS1$בניתוח$TS1$,
ארז ,מנתח לב בכיר ומנהל היחידהלניתוח־
$TS1$לניתוחלב$TS1$
למנוע .סיפור המ־
$TS1$המקרה$TS1$
אפשר היה
את האסון הזה
סוארזלופז סור־ והאחראי על
$DN2$בניתוח $DN2$,פרופ׳ גיוראלנדסברג,הצליחו להחדיר
תוח,
בילדים ,שחזר  tup .rקורם לכן משהייה
לב
$DN2$לניתוחלב$DN2$
$DN2$המקרה $DN2$מעלה שאלות קשות על התנהלות הנהלת
קרה
בארצות־הברית .״רצינו להביא מרדים
לגרונו רק לאחר כמה ני־
$TS1$ניסיונות$TS1$
ההנשמה
את צינור
ארוכה
ביתהחוליםהירושלמי וחלק מצוות הרופאים
$DN2$ניסיונות$DN2$כושלים .זמן קצר לאחר החיבורלצינור
סיונות
פרטי" ,אומר דן ,״אבל נאמרלנו שמי שירד־ם
שמקצתם ידעו כנראה על פוטנציאל
שלו,
את אריאל יהיה האחראי על ההרדמותלניתו־
$TS1$לניתוחי$TS1$
הסכנה ולא מנעו אותה מבעוד מועד; שהכניסו
ההנשמה עבר אריאל אירוע חריף ביותר של
$DN2$לניתוחי$DN2$לב ,פרופ׳ גיוראלנדסברג .אמרולנו ,׳אם
חי
הכחלה עם אובדן תפוקת לב והיה בסכנת חיים
תינוקלניתוח בתנאים שאינם מתאימים; שלא
במשך רקות ארוכות ,קרי־
$TS1$קריטיות$TS1$,
תבחרו מרדים פרטי ,ממילא תביאו אותו .הוא
מיידית .הרופאיםהחלולהחיות אותו .תוך כרי
במתרחש
הבחינו
מנשם
הכיטוב׳״.
$DN2$קריטיות $DN2$,שבהן מוחו וגופו של התינוק הזה ניזוקו
טיות,
כך הגשימו אותו ,בטעות ,באמצעות
שחובר לברז שהיה קבוע בקיר והכיל פחמן
הניתוח נקבעליום ראשון 23 ,בינואר 2011
באופןבלתי הפיך.
דרחמצנ־
בשבע בבוקר .בתמונות שצולמו ערב הניתוח
) ,במקום לברז החמצן .בכך
CO2
ההורים

ביותר

הרופאים

המרדימים,

מערכתי מסוכן.
בהם

המתמחה ר״ר

למעשה חנקו אותו.
נראהאריאל ,אז בן שבעה חודשים וחצי ,כפי
תוך כדי שהוא מונשם בגז הלא
שהם זוכרים אותו :ילד יפה ,עם ע־נ״ם גדו־
$TS1$גדולות$TS1$
$DN2$גדולות $DN2$ומאירות וחיוך שובב על שפתיו" .היו לי
אריאל ואיבד את הדופק ואת לחץ הדם .למ־
$TS1$למרות$TS1$
לות
שמכשירי הניטור המחובריםלגופו הראו
רות
$DN2$למרות$DN2$
כל כך הרבה חררות לפני היום הזה" ,נזכרת
שמשהו לא תקין ,לאגילו המרדימים בשלב זה
בש־
$TS1$בשבילנו$TS1$
ליאת" .גם ניתוח שנעשה באופן שגרתי
יפהפה
תינוק
שאריאל מונשם בפחמן דו־חמצני וכי גופו ומו־
$TS1$ומוחו$TS1$
בילנו
ומלואו .ה־ו ל־חלומות רעים
$DN2$בשבילנו $DN2$הואעולם
חו
$DN2$ומוחו $DN2$אינםמקבלים את החמצן הדרושלהם.
וסיוטים ,אבל בסוף שיכנעת־ את עצמי שהכל
נפגשו לפני  11שנה.
ליאת  31ודן 34
המאמצים להציל את חייו פתח
במסגרת
״היה בסדר״.
היא עורכת דין ,הוא קצין קרבי לשעבר ואיש
המנתח ,ד״ר ארז ,את בית החזה של אריאל
אריאל ,שינק עד אז ,היה בצום משלוש לפ־
$TS1$לפנות$TS1$
התחתנו
שנה
היכרות בת
תקשורת .אחרי
וחיבר אותו למכונתלב־ריאה ,המחליפה את
כשהמוצץ שלו עדיין בפיו,
נות
ילדים.לפני כשנתיים וחצי
והביאולעולם שני
$DN2$לפנות $DN2$בוקר .בשבע,
פעילות הלב והריאות ומזרימה אליהם חמצן
הוכנס לחדר הניתוח עם אמו .״ביקשת־ מהרו־
$TS1$מהרופאים$TS1$
הרתה ליאת בפעםהשלישית .במהלך ההיריון
עליו ,אמרת־ להם בחיוך שישלי
נקי .באותו רגע שב מצבו והתייצב.
$DN2$מהרופאים $DN2$לשמור
פאים
גילו שהעוברסובל ממוםבלב .הם התייעצו עם
הזדמנות אחרונה לברוח איתו הביתה״ ,נזכרת
טובי המומחים ,שהבטיחו להם כ־ ניתן לתקן
משלב זה התנהל הניתוח ,על פי העדויות,
באופן תקין .המום בלב תוקן ובית החזה של
ליאת .״הם ענו לי שהוא בידיים טובות".
את המום הזה בניתוח.
אריאל נסגר .עם תום הניתוח יצא ד״ר ארז
השתנו
אבל רגע לפני שאריאל הוררם,
שהדבר היחידשיגביל אותו הוא
״אמרולנו
לשיחת עדכון עם בנ־ המשפחה ,אולם בשלב
האחראי על ההרר־
$TS1$ההררמה$TS1$
התוכניות .״פתאום נכנס
שיצטרך להתנדב לשירות צבאי ,אחרת לא
הזה חזרה הטעות המזעזעת על עצמה :אריאל
$DN2$ההררמה $DN2$בחדרי הניתוח ואמר שיש מקרה דחוף והם
מה
יגייסו אותו״ ,נזכרת ליאת .״אמרתילעצמי,
במנשם
נותק ממכונתהלב־ריאה והונשם שוב
להיניק את
צריכים את החדר .שאלתי אם צריך
שלי׳״.
׳שאלה יהיו הצרות
שחוברלברז של פחמן דו־חמצני ,במקום לחמ־
$TS1$לחמצן$TS1$.
אריאל ,הוא היה בצום שעות ,אבל אמרולי,
אריאלנולד בניתוח קיסרי .תינוק יפהפה,
$DN2$לחמצן $DN2$.גופו הקטן קרס שוב.
צן.
׳תעזבי ,נכניס אותו ברגע שיתפנה החדר״.
המשפחה.
שהתפתח באופן תקין .הנסיך של
שכאמור היה מחוץ לחרד הניתוח
ר״ר ארז,
בעשר וחצי
אריאל נימנם בזרועות אמו.
הוא חייך ,זחל ומילמל הברות ראשונות".ילד
בשלב זה ,נקראבבהילות בחזרה לחדר ופתח
הוכנס שוב לחדר ניתוח" .הנחתי אותו על המי־
$TS1$המיטה״$TS1$,
מגנט״ ,נזכרת אמו,״בעל קסם איש־ יוצא דופן.
שוב את בית החזה ,תוך ביצוע החייאה נוספת.
מתארת ליאת את הפרידה מבנה התינוק.
טה״,
$DN2$המיטה״$DN2$,
כל מ־ שראה אותו התאהבבו״.
כל אותו זמן לא הבחין הצוות בכך
הרדמה על פניו ,היד
שהמנשם
מסכת
"הרופאים הניחו
משום
למרות המוםבלבו ,אריאל לא סבל
מחובר לברז הלא נכון .כל הסימנים לקיומה
שלו נשמטה ממני ואז הוציאו אותי החוצה״.
אירוע שהעיד על בעיה גופנית .זמן קצר לאחר
של בעיה חמורה לא פורשו כהלכה ,ואיש לא
המרדימים
זמן קצר לאחר מכן החל צוות
הניתוח י.
הלידה התייעצו הוריו באשר למועד
ההנשמה המסוכנת .הטעות הנוראה
הפסיק את
המומלץ .״אמרולנו שהזמן הטוב ביותר לנתח
במאמצים להרדים את אריאל .מאותו רגע
התגלתה רק לקראת סיום הניתוח ,על ־ר־
$TS1$רמרדימה$TS1$
שרשרת תקלות ובעיות בלתי
ואילך החלה
מום כזה הואבגיל שמונה חודשים ,כשהוא לא
שנכנסה לחדר .רק אז נותק
$DN2$רמרדימה $DN2$בכירה
מרדימה
צפויות ,שההורים לא היו מודעים לה .חלקן
קטן מדי ולאגדול מדי״ ,מספר דן .״הצפי היה
לחדר ניתוח ושאלתי איפה הוא .אמרולי שהוא
הפחמן הדו־חמצני וחובר שוב
אריאל מברז
עלולות להתרחש במהלך ניתוח מורכב שכזה
שאריאל ישהה בביתהחולים חמישה ימים אחרי
עבר עודהחייאה״.
לחמצן.
באשמת הצוות המטפל .אחרות חמורות
ואינן
הניתוח ,ואז ייצא הביתה".
אז כבר הבינו דן וליאת
איש אינו יורע כמה זמן בדיוק הונשםאריאל
שמשהו משמעותי
השתבש בניתוח.ליאת ,שעד אותו רגע נמ־
$TS1$נמנעה$TS1$
בגז הלא נכון וכמה זמן לא הגיע חמצןלמוחו.
שהיניקה את
$DN2$נמנעה $DN2$משימוש בתרופות בגלל
בהיעדר חמצן ,הנזק לרקמותעלול להתרחש
נעה
אריאל ,לקחה כדור הרגעה ,כרילעבור את
הקשה
בתוך דקות ספורות .על משך האירוע
השלב המייסר של חוסר הוודאות לגביגורלו
הזה מעידה רק התוצאה העגומהשלו.
של בנה.
החולים ,ד״ריובל
בדוח שהעביר מנהל בית
רק
בשש וחצי בערב ,שמונה שעות אחרי
וייס ,למשרד הבריאות עשרה ימים אחרי האסון,
שהתחיל הניתוח ,הגיעאריאלליחידהלטיפול
נכתב:״החולה עבר החייאה מאסיבית ,שבמה־
$TS1$שבמהלכה$TS1$
ילדים ,כשבית החזה שלו פתוחכולו ומ־
$TS1$ומכוסה$TS1$
נמרץ
$DN2$שבמהלכה $DN2$הונשם במשך כמה דקות באמצעות אמבו
לכה
ניילון ,שנועד לספק סגירה זמנית
$DN2$ומכוסה $DN2$טלאי
כוסה
לחמצן .מיד
שחובר בשוגגלברז של CO2ולא
של האיברים המצויים בו ,למקרה שיזדקק לה־
$TS1$להחייאה$TS1$
כשאותר החיבור השגויהוחלף מקור הגזל־ 100
$DN2$להחייאה $DN2$נוספת .מצבו הוגדר״קריטי״.
חייאה
בהמשך אשפוזו ,עדותלנזק מוחי
אחוז חמצן.
״כשראינו את בית החזה של אריאל פתוח
שעדיין לא ניתןלהעריך אתהיקפו״.
גלויים ,היינו
הפנימיים
האיברים
ואת כל
מחוץ
המשפחה כולה
המתינה
בינתיים
בשוק״ ,ממשיך דן .״הוא הגיע מורדם ומונשם,
לחדר הניתוח ,מצפה לבשורות טובות .״אחרי
עם המון אנשי צוות סביבו .זה לא היה אותוילד
שעה וחצי ניגשהאלינו אחות שתפקידה לקשר
שהבאנו לשם בבוקר.
שנמצאים בחדר ניתוח
ליק־ריהן
המשפחות
בין
לנו,יתנולנו חמש דקותלהכין אותו,
״אמרו
ולספר להן על מצבם״ ,מספר רן .״היא אמרה
ואזתוכלו לראותאותו׳ .אחרי שתי רקות שמ־
$TS1$שמענו$TS1$
שהייתה בעיה באינדוקציה ,שרק עכשיו הת־
$TS1$התחילו$TS1$
בהמשך.
$DN2$התחילו $DN2$את הניתוח ושהיא תדווח לנו
חילו
$DN2$שמענו $DN2$קריאהלהורים לצאת החוצה ,וצוות ענק־
$TS1$ענקשל$TS1$
ענו
$DN2$ענקשל $DN2$רופאים רץ פנימה .כששאלנו מה קרה,
של
שאלנו מה זה אינדוקציה ,והיא אמרה שהיא
אמרולנו שעושים לילד החדשהחייאה״.
לא יכולה לפרט .הסתכלנו בגוגל וראינו
אריאל עבר החייאה שלישית בתוך פחות
שאינרוקציה זו הרדמה.
מ־  12שעות .הגורם להחמרה הפעם היה ניתוק
״כמה שעות לאחר מכן יצא ד״ר ארז וסיפר
העירוי המרכזי שהוכנס ללבו בניתוח ,ונשלף
לנו שאריאל עבר החייאה .הוא סיפרלנו שנא־
$TS1$שנאלץ$TS1$
בטעות במהלך ההעברהלטיפול נמרץ או בזמן
$DN2$שנאלץ $DN2$לפתוח את בית החזהשלו ,וברגע שחיברו
לץ
ליחידה.
לב־ריאה ,אריאל התייצב והוא
אותו למכונת
הסידור לאחר הגעתו
בניתוח,
הראשי
המרדים
פרופ' גיורא לנדסברג,
שאיבדנו
״בשלב הזה כבר היינו בטוחים
ערך את הניתוח כסדרו .הוא ביקש שנחכהליד
מספרתליאת .״רק בתשע בלילה יצא
אותו״,
טיפול נמרץ
ילדים ,כי בתוך כמה דקות הם ער
הרופאים
" c02אחד
הבדיקה על ברז
כתב לוועדת
אלינו ד״ר ארז ואמר שאריאל בחיים ,אבל
ליםלמעלה .באותו רגע הואקיבלטלפוןבהול,
המפגע ,אחרי שחווה אירוע של ׳כמעט
התריע על
מצבו קשה מאור ,והם לא בטוחים שישרוד את
ורץ חזרה אל תוך חדר הניתוח״ .בשלב הזה,
כאמור ,קרס אריאל שוב ,לאחר שחובר לברז
הלילה .הוא גם אמר שלאור ההחייאות שעבר,
שגרמה לאירוע הטרגי לא התחילה
אסוף .התקלה
הם לא יודעים אם יש נזק מוחי ואם הוא קיים
הגז הלא נכון בפעם השנייה.
קרתה כי חצינו קווים אדומים"
בבוקר הניתוח ...היא
מה היקפו,ושבלילה ינסולהוריד את חומרי
ילדים״ ,מתאר
לטיפול נמרץ
״חיכינו ביחידה
ההרדמהולראות את התגובותשלו״.
דן,״ואריאל לא הגיע .אחרי שעה ירדתי שוב
מתאים ,קרס
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״פרופ׳ וייסמן

הציע שנכניס לחדר לצו־
$TS1$לצורך$TS1$

$DN2$לצורך $DN2$ניתוח התינוק ,את מכונת ההרדמה 'סימ־
'$TS1$סימנס$TS1$
רך
נס
'$DN2$סימנס$DN2$
רק

׳...לאחרונה
900

מכונת

הרדמה זו

משמשת

מתאימהלתינוקות

כמכונת גיבוי .המכונה

ומאפשרת לבחור בין
אבל הבעיה העיקרית שלה
קל) .בעיה נו־
$TS1$נוספת$TS1$
להנשמה ידנית (אפשרי ,אבל לא

שיטות

הנשמה

שונות,

היא שהיא אינה נוחה

שמרבית

$DN2$נוספת $DN2$עם מכונה זו היא
ספת

המתמחים אינם

מכירים אותה כללולא עברו איתה
מעולם.

״למרות
זו ,לא רצינוליצור
$DN2$בתחילת $DN2$עבודתו בהדסהולא רצינו לבטל את הני־
$TS1$הניתוח$TS1$,
חילת
תוח,
$DN2$הניתוח $DN2$,למרות שכפי שכבר ציינתי,מעולם בעבר
לא ניתחנו תינוקבגיל כזה בחדר ניתוח ״.
הקשיים הידועים

בשימוש

במכונה

קשייםלד״ר ארז כבר בת־
$TS1$בתחילת$TS1$

עד כמה חריג היה

השימוש במכונת

ההנשמה

הישנה ,ניתןללמוד מדברילנדסברג
להעביר למתמחה שהייתי
המכתב:״הייתי צריך
ובהפעלת מכו־
$TS1$מכונת$TS1$
איתה השתלמות קצרה בהבנת
נת
$DN2$מכונת $DN2$ההרדמה ,שאותה היא לא הכירהכלל".
ההתאמה של מכונת
אבל חוסר
ההרדמה
לניתוח שבוצע בחדר לא היה הבעיה היחידה.
לוועדת הבדיקה
מהמכתב של פרופ'לנדסברג
עולה כי ברז ה־  002שהותקן בחדר הניתוח
לצורך שימוש בניתוחי לב פתוחים היה ״דומה
מאוד
בגורלו ובצורתולברז החמצן״.
לנדסברג ,אחר הרופאים במ־
$TS1$במחלקתו$TS1$,
לדברי פרופ׳
$DN2$במחלקתו$DN2$,״התריע לא אחת על המפגע הבטיחותי
חלקתו,
אסון׳ ,כאשר
הזה,לאחר שחווה אירוע של׳כמעט
חולה שלו כמעט חובר בטעותלברז הזה .אירוע
חילופי דברים
זה גרר
ואי־מיילים של הרופא עם
מנהל המחלקה ועם האחראי על חדרי הניתוח
כתשעה חורשיםלפני האירוע שלאריאל ,אך
דבר לא השתנה״ ,כותבלנרסברגוקובע" :הת־
"$TS1$התקלה$TS1$
לאירוע הטרגי לא התחילה בבוקר
"$DN2$התקלה $DN2$שגרמה
קלה
הניתוח ,אלא חודשים רבים ,אם לא שנים,
קודם ...הטעות קרתה כי סטינו כמעט בכל דבר
מהרוטינותשלנו וחצינו קווים אדומים רבים של
שלנו״.
עבודה מחוץ לשגרה התקינה והבטוחה
במכתבו כותב לנרסברג
לוועדה עוד ,כי
בשל הנסיבות המיוחדות ,חדר הניתוח היה
״עמוסלעייפה בציוד ,הרבה מעברלרגיל״.
העומס הזה ,כך הואטוען ,מנע ממנו לראות את
החיבור השגוילברז הלאנכון.
בהמשך

סיפרתם מיד מה קרה?'
דן ,אבי התינוק :״שאלתי' ,למה לא
שתיישמו את כל הלקחים ושלא
המומים .שאלתי' :מי אחראי לכך
תפגעו בעוד ילדים? אמרולנו' :אנחנו מוכנים להתחייב לתת לכם

הם ענו 7¥היו

רופא

בתוך

בכיר

מתחום

$DN2$השבוע $DN2$לשמועבאילו
בוע

שלושה

ההרדמה הזדעזע הש־
$TS1$השבוע$TS1$

תנאים

התבצעה

ההרדמה

בהדסה" .צריך מאודלהיזהר עם CO2
ניתוח" ,אמר" .החומר
משמש למטרות שונות,
חודשים דוח מסזדר' .מאז חלפו  14חודשים ,שום דוח לא הגיע״
שמתבצעים בא־
$TS1$באמצעות$TS1$
כמולניפוחחללים בניתוחים
$DN2$באמצעות $DN2$חתכים קטנים,ולכן הוא נדרש בחלק
מצעות
מהניתוחים .בגלל החשש מתאונה כזו ,בחלק
גדול מבתיהחולים נוהגים להביא אותולני־
$TS1$לניתוחים$TS1$
שאריות של ההרדמה׳ .הימיםחלפו ,קיווינו
״יצאנו החוצה,ולא
עיכלנו את מהששמענו״,
תוחים
$DN2$לניתוחים $DN2$שבהם הוא נדרש בתוךבלון נפרד,ולא
התקשרתי
מספרתליאת .״אני זוכרת שמיר
והתפללנו ,אבל שום דבר לא השתנה״.
להתקין אותו באופןאינטגרלי בקיר .במקרים
לאמאשלי ,לספר מה היה ,ולא הבנתי מה אני
רק בשלב הזה ,כמעט שבוע אחרי הניתוח,
שכן מותקן ברז כזה בקיר ,הוא צריך להיות
בעצם מספרתלה .הכל היה תלושולא אמיתי.
החלו ההוריםלהבין את חומרת הפגיעה בבנם.
מראש ובנפרד
מסוים,
במיקום
ממוקם
רק
אלה
ומקריאת
ייתכן
איך
בסרטים.
שרואים
דברים
ידוע
את המעט שידעוגילו משמועות
טעות איומה"
"קרתה
מברז החמצן ,כרילהקטין את הסכנה
שהסרט הזה קרה
הדוחות הרפואיים .״כל השבועקלטנו רמזים
לנו?״
לטעות".
רק בדיעבד ,כשהחלו לחקור את מה שקרה
מספרים ההורים ,אכן
בלילה הראשון,
שמשהו לא התנהלכצפוי״ ,מספר דן .״שמענו
גילו דןוליאת את האמת הקשה
הקרדיולוגשליווה
בחדר הניתוח,
את האחיות מדברותביניהן.
ההרדמה
הרופאים את מינון חומרי
הורידו
לפגיעה בבנם.
אותנו בא לבקר אותנו ,וכשראה את אריאל
שהובילו
על שרשרתהמחדלים
במעט וראו תזוזה של הגפיים" .רק אזהצלחתי
בין השאר,גילו כיאריאל נותח בחדר שלא
לנו,׳אני לא מאמין שזה קרה
פרץ בבכי ואמר
איכשהולהירדם קצת" ,מספרתליאת".הייתי
שימש עד אזלניתוחי לב בתינוקות ,משום
גילינו
באפיסתכוחות״.
לו׳ .תיחקרנו את הצוות ,וממה ששמענו
שבחדר
הסמוך נותחבמקבילילד אחר.
לדוחות .רק אז התח־
$TS1$התחלנו$TS1$
שהסיפורים לא מתאימים
החליטו הרופאים
שלושה ימים אחרי הניתוח
שיקומי
לבית חולים
לנדסברג,מנהל
$DN2$התחלנו $DN2$לחשוד שמסתירים מאיתנו משהו״.
במכתב שהעבירפרופ׳ גיורא
לנו
להפסיק את מתן חומרי ההרדמה .״אמרולנו
וכלי דם ,שהיה
לניתוחילב־חזה
היחידהלהרדמה
ביום ראשון ,שבוע לאחר הניתוח ,הוזמנו
שאחרי הפגיעה עור התנדנדו
שבתוך  24שעות הגוף מתנקהלגמרי ,ובתוך
בשבועות
ההורים בין תקווה
לייאוש .״בשבוע הראשון
לוועדת הבדיקה
אחראי על ההרדמה שלאריאל,
ההוריםלישיבה עם הצוות הרפואי שטיפל בא־
$TS1$באריאל$TS1$.
כמה שעות הם מקווים להתחיל לראות תגו־
$TS1$תגובה״$TS1$,
לגירויים׳״ ,נזכר דן.
לנו ,׳תחשפו אותו
אמרו
שהתקיימה אצל מנהל היחידה
$DN2$באריאל $DN2$.בישיבה,
ריאל.
בה״ $DN2$,אומרתליאת.
בה״,
של משרד הבריאות ,החוקרת את הנושא ,נטען
שבו נותחאריאל,מעולם לא
לטיפול נמרץ דאז ,ד״ר עירו יציבז״ל ,שנ־
$TS1$שנפטר$TS1$
והקלטנו את
״הבאנולאריאל צעצועים שאהב
כי בחדר ניתוח
עם הפסקת מתן חומרי ההרדמה הגיע רגע
האחים שלו שריםלו .למרות שאנחנו טיפוסים
ההרדמה שהייתה
הורדמו תינוקות וכי מכונת
השתתפו גם המנתח ,ד״ר ארז,
$DN2$שנפטר $DN2$בינתיים,
פטר
האמת .עד אז לא ניתן היהלהעריך בוודאות
לנו״.
המרדים פרופ׳לנרסברג והעובדתהסוציאלית
פרגמטיים מאור ,ניסינו כל קמע שמכרו
לדבריו ,טכנאית
בו לא התאימה לשימוש כזה.
באריאל .״זה היה היום הכי
מה חומרת הפגיעה
אריאל לא הוציא הגה מפיו במשך שלושה
ההנשמה חיברה את המנשם הידנילברז ה״חמ־
$TS1$ה״חמצן״$TS1$
שלביה״ח .״לא
קשהשלי״ ,אומר רן" -עי אז לא הבנו בכלל
העלינו ברעתנו מה הם עומדים
$DN2$ה״חמצן״( $DN2$שהיהלמעשה ברז ה־
שבועות .אז החל פתאוםלבכות .״התקשרנו
לפני הניתוח,
צן״
לנו״ ,נזכרתליאת.
להגיד
החששהגדול שלנו היה
20€
את משמעות הפגיעה.
לכלהעולם וסיפרנו שאריאלהתעורר״ ,מספ־
$TS1$מספרת$TS1$
בגלל שמכונת ההנשמה שהובאה למקום לא
אמר ר״ר ארז
״בפגישה
שהוא ימות .רק אז הבנו פתאום שמדובר בפגי־
$TS1$בפגיעת$TS1$
שקרתה טעות
אלינו״.
רת
הייתה נוחה להנשמה ידנית של תינוקות.
איומה״ ,מספר דן ,״שהוא לא מוכןלטייח רב־
$TS1$רבדים$TS1$
וחיכינו״.
יעת $DN2$מוח .ספרנו את הדקות
$DN2$מספרת$DN2$ליאת.״היינו בטוחים שהוא חזר
עת
״ביום חמישי שלפני הניתוח קיימתי שיחה
זזנו״,
אבל אריאל לא התעורר .לא אז ,וגם לא
$DN2$רבדים $DN2$כאלהולוקח אחריות מלאה על מה שקרה.
דים
מתארת
״ישבנוליד המיטה שלוולא
והסתכלנו רק
בחודשים הבאים .הפגיעה המוחית הקשה הותי־
$TS1$הותירה$TS1$
עם פרופ׳ וייסמן(מנהל אגף הרדמהוטיפול
בשלב הזה עוד היינו אופטימיים
ליאת .״כל דקה נמשכה נצח .את מחכה ,מנסה
רה
קדימה .אמרנו להם שאנחנו במלחמה על החיים
$DN2$הותירה $DN2$אותו במצב של חוסר תקווה ,מתנדנד בין
ש״ח כיצד ניערךלניתוח של
נמרץ בהדסה
לראות,אולי יש תזוזה ,מצמוץ .אבל השעות
של אריאל ושייתנולנו את הרופאים הכי טו־
$TS1$טובים$TS1$,
חיים
אליו״ ,כתב
דבר שאיננורגילים
תינוק בחדר
למוות .לא שם ,אבל גם לא פה.
נקפו ,והוא לאזז .ככה זה נמשך כמה ימים .כל
$DN2$טובים $DN2$,כדישנוכללנצח בה״.
למרות הצער הנורא על מה שקרה והתחו־
פרופ׳לנדסברג
בים,
לוועדה.
פעם אמרולנו ,׳חכו עוד קצת,אולי יש עוד
בחדר
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"שאלתי,׳למה לא

הקשות שלהםלגבי הנהלת בית החו־
$TS1$החולים$TS1$

שות

לניתוח ,לא
מהשותפים

$DN2$החולים $DN2$וחלק
לים
דן וליאת

מאנשי

שבחים

הם ענו שהיו המומים ,אמרו שעשו

חוסכים

הצוות

אבל

הרפואי

וות
$DN2$״הצוות$DN2$

$DN2$עובדות $DN2$מסביבלשעון כדילסייעלמטופלים,
דות
וגם הרופאים שם הםמלאכים .הם טיפלו
באריאל במסירות נפש״.
אחר־ חודש בהדסה הועבר אריאל לבית
החולים הש־קומ־ אלץ .בבדיקה שנערכה
לו בעת קבלתו למוסר תיארו הרופאים
את מצבו:״עיני בובה ...פנים ללא מימי־
$TS1$מימיקה$TS1$...
קה...
$DN2$מימיקה $DN2$...שוכב

עין .אין מיקוד ראייה ואין עקיבה
ואחרי אנשים״.
״בהתחלה לא ידענו עד
של אריאל חמורה״,
בטוחים

שאחרי

מחזירים

אותו

לנו על

קשר

אחרי אור

כמה הפגיעה

אנחנו
סיפרו

לקראת
השנייה:

בקומה והתעוררו אפי־
$TS1$אפילו$TS1$

לו
$DN2אפילו$DN2$
"כשהגענולפגישה אצל מנהלהמחלקה,
האופטימית ביותר
שהתחזית
הוא אמרלנו
היא שהילד שלנו יחייך .אמרנו,׳אין מצב/
שאלנו אם יהיה עצמאי ,אםיוכל ללכת לבר
למכולת .הם ניסו בעדינותלהסבירלנו מה
המצב ,אבל אנחנו לאהבנו".
אריאל היה
מאושפז באלין חצי שנה.
אחרי שנה.

״לא

אומרתליאת.״היינו

כמה חורשי
טיפולים
הביתה בריאושלם.

אנשים שהיו

אחראי

לכך

שתיישמו

ילדים?'
את כלהלקחים ושלא תפגעו בעוד
וייס ענה ל־ שכל אחר יהיה אחראי על
$DN2$הפקת $DN2$הלקחים בתחוםשלו .אמרולנו:׳אנ־
הפקת
חנו מוכניםלהתחייב לתת לכם בתוךשלו־
$TS1$שלושה$TS1$
$DN2$שלושה $DN2$חורשים רוח מסודר של כל התיקונים
שה
שביצענו׳ .מאז חלפו  14חורשים ,שום רוח
עור לאהגיע״.

אומר דן .״האחיות
$TS1$עובדות$TS1$
עוב־

במיטה על גבו ,אינו יוצר

הודו בפה

תחקיר,

מלא שלאהעלו כלום על

הכתב".שאלתי :ימי

$TS1$ילדים$TS1$,
יל־
והסיעודי של היהירה לטיפול נמרץ
$DN2$ילדים $DN2$,שטיפלו באריאל אחרי הניתוח .״הצ־
$TS1$״הצוות$TS1$
דים,
שם מדהים״,

סיפרתם מ־ד מהקרה?׳

תום

הניתוח

אריאל

נותק

חדרה

ממכונת

הטעות

בפעם

בינתיים ,טחנות הצדק טוחנות לאט.
החורש התקיימה הפגישה הראשונה של
ועדת הבדיקה שהקים משרד הבריאות לב־
$TS1$לבחינת$TS1$

הלב־ריאה
במקום לחמצן.
חינת
$DN2$לבחינת$DN2$
וחובר

שוב לברז של
שפחה
$DN2$המשפחה$DN2$
מרדימה
בכירה
רק לקראת הסיום גילתה
תמחה
$DN2$המתמחה$DN2$
הטעות ואריאל נותק מברן
שנכנסה לחדר את
נזיקין
פחמן

הפחמן

הדו־חמצני

דו־חמצני,

וחובר שוב לחמצן

ניתן

לטייח"

המקרה.

בימים

$TS1$המשפחה$TS1$
המ־
הקרובים תגיש
ילינק ,המ־
$TS1$המתמחה$TS1$
צביקה

באמצעות עו״ד
בתביעות רשלנות רפואית ,תביעת
נגד ביתהחולים ונגד כל אנשי הצ־
$TS1$הצוות$TS1$
וות
$DN2$הצוות $DN2$הרפואי וחברי ההנהלה שהיו מעורבים,
בקשה
לטענתם ,במחדל .התביעה תכלול

חסרת תקדיםלקביעת
בשל הרשלנות
החריגה שהייתה,
$TS1$לטענת$TS1$
לטע־
פיצויים עונשיים

נת
לעובדה שהאירוע החמור של החיבורלברז
$DN2$הפרשות $DN2$,וימשיךלהיותתלוי בעזרה כזו כל ימי
רשות,
באוגוסט האחרון חזר הביתה .בהדסה היה מי
$DN2$לטענת $DN2$המשפחה ,במקרה זה .במקביל הודיעו
ההורים על כוונתם להגיש השבוע תלונה
 c02לא דווח להם מיד לאחר הניתוח.
חייו.בלית ברירה ,הכניסו דןוליאת הביתה
שהמליץ להם לשקוללהעביר אותולמו־
$TS1$למוסד$TS1$,
נגד הרסה גם במשטרה.
שבוע שלם עבר עד שהצוות הרפואי כינס
עובדת זרה ,שמסייעת להםבטיפול בו.
לשמוע .״לא הייתה שום
$DN2$למוסד $DN2$,אבל הם סירבו
סד,
״בשבילנו זה כבר מאוחר מדי ,אבלאולי
שנה ורבע אחרי האסון שקרה להם,
למוסד״ ,פוסק
התלבטות אםלהעביר אותו
את ההורים ודיווח להם בפעם הראשונה על
נצליח להציל תינוקות של הורים אחרים״,
שאירע .גם הדיווחלהנהלת משרד הבריאות
שמטרידות אותם רבות וקשות:
השאלות
רן .״לא היה ספקאפילולשנייה אחת שהוא
אומר דן.
התרחש רק עשרה ימים לאחרהאירוע .שום
חוזר איתנו הביתה״.
מדוע החליט מנהל המחלקה לאשר ביצוע
במכתב ששלח בפברואר השנהלמנכ״ל
ציוןלאירוע החריג הזה לא מופיע ,לא
שני ניתוחי לב בילדים במקביל? מרוע
משרד הבריאות ,פרופ׳ רוני גמזו,ולחברי
בדוחות הסיכום של הניתוח וגם לא בדוח
נותח אריאל בחדר שלא ה־ה מתאיםלני־
$TS1$לניתוחי$TS1$
ועדת הבריקה ,כתב דן :לא ניתן לטייח
$DN2$לניתוחי $DN2$תינוקות? מדוע יישרו
ההרדמה" .ער היום לא ניתן למצוא בתיק
המרדימים קו
תוחי
הרפואי שלאריאל שום עדות למחדלהזה״,
הרדמה
את האסון ,שבוצע תוךהתעלמות מוחלטת
מתאימה,
עם היעדרה של מכונת
מחובת הזהירות של כל רופא ...אנו מצפים
אומרים ההורים.
ומדוע בחרו להשתמש
שהב־
$TS1$שהבעייתיות$TS1$
במכונה
לבדיקה מקצועיתובלתיתלויה ,על מנת
לוועדת הבדיקה ,מאשים
במכתב שכתב
$DN2$שהבעייתיות $DN2$בה הייתה ידועה להם? מדוע לא
עייתיות
הפיך
במצב בלתי
שרשרת המחדליםשהובילה
פרופ׳ גיורא לנדסברג את הנהלת הרסה
פונה החדר מהציוד הרפואי העודף שהיה
לרדתלעומק
באחריותלמקרה.״אין כמעט יום שבו המ־
$TS1$המקרה$TS1$
בו? איך קרה
בית המשפחה ,ערב פסח ,נראה כמו כל
לאסון של בננו ,וכן להפקתלקחים ,על
שהמנשם הידני חובר פעמיים
מנתלמנוע את האסון הבא״.
קרה
לברז  CO271במקוםלחמצן ,וכיצד יית־
$TS1$ייתכן$TS1$
גדולה ,כלב מטופח ,הורים
ביתרגיל .גינה
$DN2$המקרה $DN2$הזה אינועולה בתודעתי,
לרוב ,עשרות
האסון של אריאל פגע בכל בני המ־
$TS1$המשפחה$TS1$.
לנדסברג" .הוא מכה בי
פעמיםביום" ,כותב
$DN2$ייתכן $DN2$שאיש לא הבחין בטעות הזו? מרוע היה
כן
נאים ,שניילדים
שמחים מתרוצצים בבית,
השנה
שפחה.
התראות
הברז הזה כשירלשימוש ,למרות
בתחושות קשות ...המערכת שבה אני עובד
$DN2$המשפחה $DN2$.איש לא יצא שלם מאירועי
פעוט יפהפה שחור שיער ישןבשלווה עם
הסבים
אחד
האחרונה.
מרצי
כל
את
קודמות על הסכנה הטמונה בו?
בובת ארנב לבנה במיטה הצמודה למיטת
עבר אירוע
המקצועי
ומשקיע
במקרה טרגי זה,
שמה לנו רגל
הוריו .המולה של ערב חג.
מוחי קשה וסבתא אחרת עברה
האב ,דן ,אסף במשך חודשים עדויות על
הניחה לפתחנו מוקש בחדר הני־
$TS1$הניתוח$TS1$,
המשפחה
אירועלב .כל יום בבית
האירועים שקדמולניתוחוהקל־ט את בכירי
שמשהו
רק במבט מקרוב אפשר להרגיש
החמהוהמלוכדת הזו הוא יום של
תוח,
ההנהלה והרופאים בהדסה ,כשהם מודים בפה
בתמונה הביתית הזו לא בסדר .הפעוט ישן
$DN2$הניתוח $DN2$,שטכנאית ההרדמה עלתה
עליו בטעות ,וכתוצאה מכך
כולנו
מלא בבעיות שגרמו
מלחמה .על חייו שלאריאל ,על
לפגיעה בבנו .הוא טוען
בעיניים חצי פקוחות ,נשימתו מופרעת על
הזוגיות ,על הפרנסה ,על שלומה
נפגענו ...לא קרה לי מקרה דומה,
התנהגות ב־ת החולים הייתה בבחינת
כי
ידי חרחורים תכופים .הרעש החזק בחדר לא
של המשפחהכולה.
או קרובלזה ,לאלפני ולא אחרי
״רשלנות חמורהבמיוחד"" .האסון שקרהלנו
מעיר אותו.
את
״אנחנו נלחמים לאסוף
אותויום״.
ובשל
כמה
אמור
ה־ה
שבדקו
רופאים
של
אותו,
חוות
על פי
פעמים,
התע־
$TS1$התעלמות$TS1$
להימנע
דעת
באי־מיילגלוי לב ששלחלבני
השברים" ,אומר דן ,״להמשיך
למות
אריאל נמצא במצב וגטטיבי בלתי הפיך.
$DN2$התעלמות $DN2$מקוממת מהתרעות במקרים שכמעט
המשפחה כמה חודשים לאחר
בחייםשלנו ,כי ישלנו אחריות
לפגיעהבחולים אחרים אירעה הטרג־
$TS1$הטרגדיה$TS1$
גרמו
נכה בשיעור של  100אחוז .הואתלוי באופן
על עוד שני ילדים בריאים .היולנו חיים
האסון הוסיף פרופ׳לנדסברג וכתב:״לולא
חיינו" ,הוא אומר.
שטרפה את
דיה
$DN2$הטרגדיה$DN2$
פעולות בסיסיות,
מלא בעזרתהזולתלצורך
טובים ,עבודות טובות ,כסף ,דירה.בחלו־
$TS1$בחלומות$TS1$
אחת הטענות של בני
בהן הלבשה ,הפשטה ,רחצה ,הזנהוניקוי הפ־
$TS1$הפרשות$TS1$,
אותו ברז שנמצא שם שלא לצורך והטעה
המשפחה נוגעת
$DN2$בחלומות $DN2$הרעים ביותר אתה לא מדמיין שדבר
מות
את הטכנאית ,אריאל בוודאות מלאה היה
כזה יקרהלך״.
לחלוטין".
היום בריא
ממתינים בני המ־
$TS1$המשפחה$TS1$
שהתקיימה אצל מנהל בית
בשיחה
בסתר לבם עדיין
הופקו
:nuin
תגובת
$DN2$המשפחה $DN2$לנס ,שיחזיר אליהם את התינוק
שפחה
החולים ,ר״ר וייס ,שבועיים לאחר הניתוח,
היפה ומלא החיים שאבד להם בהדסה .״לא
בנוכחות כל הרופאים הבכירים שהיו מעו־
$TS1$מעורבים$TS1$
עברנו תהליך מסודר של אבל ,כי אריאל
$DN2$מעורבים $DN2$בטיפול באריאל ,אמר פרופ׳ יורם
רבים
״בנוסף לכך התקיימה בהדסה בדיקה מקי־
$TS1$מקיפה$TS1$,
מביתהחולים הדמה גממר בתגובה :״במר־
$TS1$״במרכז$TS1$
עדייןחי״ ,אומרת ליאת בעצב .״מצר אחד
הרדמה באגף ההד־
$TS1$ההדדמה$TS1$
וייס ,מנהל מחלקת
$DN2$מקיפה $DN2$,הופקוהלקחים הנדרשים ושונו
פה,
מרכז $DN2$הרפואי הדסה מבוצעים מרי שנה יותר מ־ 50
נוהלי עבודה
כז
איברנו בן .מצד שני ,צריך להמשיךלאהוב
$DN2$ההדדמה$DN2$וטיפול נמרץ בהדסה :״כשמדברים
דמה
בחדר הניתוח.
בילדים.
ניתוחי לב מורכבים
במקביל ,הדסה דיווחה עלהאירוע
אותו ולטפל בו .עד יום ההולדת הראשון
על טעויות רפואיות,
מדברים על חורים
למשרד הבריאות ,אשר הקים ועדת בדיקה .הח־
$TS1$החלטותיה$TS1$
״האירוע המצער קרה לפני יותר משנה,
במקרה הזה ,כל החורים בגבינה
בגבינה.
$DN2$החלטותיה $DN2$של ועדת הבדיקה יפורסמו בתוך כמה
כאשר במהלך הרדמה בניתוח לב חלה תקלה לטותיה
שלו עור קיוויתי שיקרה נס .כל תנועה
לא מכוונת שלו ,כל רפלקס ,הייתי בטו־
$TS1$בטוחה$TS1$
הסתדרויחד״.
במלואן.
שבועות והרסה מתחייבתליישם אותן
השתתפו רופאים
לציין ,כי בניתוח
חמורה .יש
$DN2$בטוחה $DN2$שמשהו ישתנה .שאקום בבוקרוחלום
חה
לנו,׳אנחנו מאוד מצ־
$TS1$מצטערים$TS1$
"בפגישה הזו אמרו
צערה ותפ־
$TS1$ותפעל$TS1$
את
״הרסה
מומחיםבעלי ניסיון רב .לאחר הניתוח נפגשו
שבה ומביעה
הבלהות הזה ,שמענה אותנו ,יהיה סוף־סוף
עלינו את כל האחריות׳״,
$DN2$מצטערים$DN2$ולוקחים
$DN2$ותפעל $DN2$ככליכולתהלמניעת הישנות של מקרים
טערים
רופא־ הדסה עם ההוריםועידכנו אותםבמלוא על
מאחורינו .זה לא קרה״.
מספר דן .״ביקשנולדעת מה בדיוק קרה שם.
הפרטים על אשר התרחש.
רומיםבעתיד״.
הם שיחזרו את האירועים רקה אחרי דקה.
sarit_r@netvision.net.il
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