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לדןקרהההרסניות,תוצאותיואתלעכלמסרב

בדויים(,בכתבההמשפחהבנישמות)כלוליאת

הש־בןשתינוקםהארץ,ממרכזלשלושההורים

בעה

$TS1$השבעה$TS1$

$DN2$השבעה$DN2$שגרתילניתוחנזקקאריאל,וחצי,חודשים

בלב.מוםלתיקון

אריאללחשוש:סיבהלהםהייתהלאלכאורה,

באחרומנוסים,בכיריםרופאיםצוותבידיהופקר

ביותרוהמוערכיםהמכובדיםהרפואייםהמוסדות

ימיחמישהעץ־כרם.הרסההחוליםביתבישראל:

שלכםוהתינוקלהםהובטחבךקצריםאשפוז

ושלם.בריאהביתהחוזר

אחרת:התרחשוהדבריםבמציאות,אבל

גרמההצוותמאנשיחלקבפעולתחמורהתקלה

דקותבמשךהניתוחבמהלךטופלשאריאללכך

התינוקבמקוםוכךחמצן.אספקתללאארוכות

ההודיםהחזיריהחולים,לביתשהביאוהמפותח

לאהפיך:בלתימוחימנזקשסובלתינוקהביתה

חי־מת.ילדגופו.בכלמשותקשומע,לארואה,

כברשבוגילחודשים,ועשרהשנהבןכיום,

שלו,הראשונותהמיליםאתלהגותאמורהיה

מוטלהואלרוץ,במקוםלבכות.רקיודעאריאל

לאכולבמקוםמיוחדת.נכיםבעגלתאובמיטה

ישרצינוריתבאמצעותמוזןהואבכפיתלבד

שגרתבמאמץ.כרוכהשלונשימהכללקיבה.

11חייכןתינוקאריאל,אתמסרוהם
צוותלידיחודשים,שמונהבןומפותח

לניתוחעין־כרם,בהדסהבכיררפואי

בלתיסדרההתרחשהאזאבלשגרתי.

התינוקחוברשבשיאןתקלות,שלנתפסת

במקום002דו־חמצניפחמןשללברז

ניתן"לאלצמח.והפךנחנק(,02לחמצן

בראיוןהוריומודיעיםהאסון",אתלטייח

מאוחרכברזה"בשבילנוימים".ל"בלעדי

תינוקותלהצילנצליחאוליאבלמדי,

בתגובה:הדסהאחרים".הוריםשל

הוקמהמצער.והאירועחמורה"התקלה

מסקנותיה"ניישםבדיקה,ועדת
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והשתנקו־ות.ה־חנקויותאינספורכוללתיומו

סיעודי.תינוק

המ־סיפורלמנוע.היהאפשרהזההאסוןאת

קרה

$TS1$המקרה$TS1$

$DN2$המקרה$DN2$הנהלתהתנהלותעלקשותשאלותמעלה

הרופאיםמצוותוחלקהירושלמיהחוליםבית

פוטנציאלעלכנראהידעושמקצתםשלו,

שהכניסומועד;מבעודאותהמנעוולאהסכנה

שלאמתאימים;שאינםבתנאיםלניתוחתינוק

קרי־ארוכות,רקותבמשךבמתרחשהבחינו

טיות,

$TS1$,קריטיות$TS1$

$DN2$,קריטיות$DN2$ניזוקוהזההתינוקשלוגופומוחושבהן

הפיך.בלתיבאופן

יפהפהתינוק

שנה.11לפנינפגשו34ודן31ליאת

ואישלשעברקרביקציןהואדין,עורכתהיא

התחתנושנהבתהיכרותאחריתקשורת.

וחציכשנתייםלפניילדים.שנילעולםוהביאו

ההיריוןבמהלךהשלישית.בפעםליאתהרתה

עםהתייעצוהםבלב.ממוםסובלשהעוברגילו

לתקןניתןכ־להםשהבטיחוהמומחים,טובי

בניתוח.הזההמוםאת

הואאותושיגבילהיחידשהדברלנו״אמרו

לאאחרתצבאי,לשירותלהתנדבשיצטרך

לעצמי,״אמרתיליאת.נזכרתאותו״,יגייסו

שלי׳״.הצרותיהיו׳שאלה

יפהפה,תינוקקיסרי.בניתוחנולדאריאל

המשפחה.שלהנסיךתקין.באופןשהתפתח

"ילדראשונות.הברותומילמלזחלחייך,הוא

דופן.יוצאאיש־קסם״בעלאמו,נזכרתמגנט״,

בו״.התאהבאותושראהמ־כל

משוםסבללאאריאלבלבו,המוםלמרות

לאחרקצרזמןגופנית.בעיהעלשהעידאירוע

י.הניתוחלמועדבאשרהוריוהתייעצוהלידה

לנתחביותרהטובשהזמןלנו״אמרוהמומלץ.

לאכשהואחודשים,שמונהבגילהואכזהמום

היה״הצפידן.מספרמדי״,גדולולאמדיקטן

אחריימיםחמישההחוליםבביתישההשאריאל

הביתה".ייצאואזהניתוח,

ההוריםבחרושקיבלו,המלצותפ־על

אלדדר״ראצלבהדסההניתוחאתלבצע

לניתוח־היחידהומנהלבכירלבמנתחארז,

לב

$TS1$לניתוחלב$TS1$

$DN2$לניתוחלב$DN2$,שחזרבילדיםtup .rמשהייהלכןקורם

מרדיםלהביא״רצינובארצות־הברית.ארוכה

שירד־םשמילנונאמר״אבלדן,אומרפרטי",

לניתו־ההרדמותעלהאחראייהיהאריאלאת

חי

$TS1$לניתוחי$TS1$

$DN2$לניתוחי$DN2$,׳אםלנו,אמרולנדסברג.גיוראפרופ׳לב

הואאותו.תביאוממילאפרטי,מרדיםתבחרו

טוב׳״.הכי

2011בינואר23ראשון,ליוםנקבעהניתוח

הניתוחערבשצולמובתמונותבבוקר.בשבע

כפיוחצי,חודשיםשבעהבןאזאריאל,נראה

גדו־ע־נ״םעםיפה,ילדאותו:זוכריםשהם

לות

$TS1$גדולות$TS1$

$DN2$גדולות$DN2$לי"היושפתיו.עלשובבוחיוךומאירות

נזכרתהזה",היוםלפניחררותהרבהכךכל

בש־שגרתיבאופןשנעשהניתוח"גםליאת.

בילנו

$TS1$בשבילנו$TS1$

$DN2$בשבילנו$DN2$רעיםחלומותל־ה־וומלואו.עולםהוא

שהכלעצמיאתשיכנעת־בסוףאבלוסיוטים,

בסדר״.״היה

לפ־משלושבצוםהיהאז,עדשינקאריאל,

נות

$TS1$לפנות$TS1$

$DN2$לפנות$DN2$.בפיו,עדייןשלוכשהמוצץבשבע,בוקר

מהרו־״ביקשת־אמו.עםהניתוחלחדרהוכנס

פאים

$TS1$מהרופאים$TS1$

$DN2$מהרופאים$DN2$לישישבחיוךלהםאמרת־עליו,לשמור

נזכרתהביתה״,איתולברוחאחרונההזדמנות

טובות".בידייםשהואליענו״הםליאת.

השתנוהוררם,שאריאללפנירגעאבל

ההרר־עלהאחראינכנס״פתאוםהתוכניות.

מה

$TS1$ההררמה$TS1$

$DN2$ההררמה$DN2$והםדחוףמקרהשישואמרהניתוחבחדרי

אתלהיניקצריךאםשאלתיהחדר.אתצריכים

לי,אמרואבלשעות,בצוםהיההואאריאל,

החדר״.שיתפנהברגעאותונכניס׳תעזבי,

וחציבעשראמו.בזרועותנימנםאריאל

המי־עלאותו"הנחתיניתוח.לחדרשובהוכנס

טה״,

$TS1$,המיטה״$TS1$

$DN2$,המיטה״$DN2$התינוק.מבנההפרידהאתליאתמתארת

הידפניו,עלהרדמהמסכתהניחו"הרופאים

החוצה״.אותיהוציאוואזממנינשמטהשלו

המרדימיםצוותהחלמכןלאחרקצרזמן

רגעמאותואריאל.אתלהרדיםבמאמצים

בלתיובעיותתקלותשרשרתהחלהואילך

חלקןלה.מודעיםהיולאשההוריםצפויות,

שכזהמורכבניתוחבמהלךלהתרחשעלולות

חמורותאחרותהמטפל.הצוותבאשמתואינן

מסוכן.מערכתיכשלעלומעידותביותר

ר״רהמתמחהבהםהמרדימים,הרופאים

בני־ההרדמהעלוהאחראיסור־לופזסוארז

תוח,

$TS1$,בניתוח$TS1$

$DN2$,בניתוח$DN2$להחדירהצליחולנדסברג,גיוראפרופ׳

ני־כמהלאחררקלגרונוההנשמהצינוראת

סיונות

$TS1$ניסיונות$TS1$

$DN2$ניסיונות$DN2$.לצינורהחיבורלאחרקצרזמןכושלים

שלביותרחריףאירועאריאלעברההנשמה

חייםבסכנתוהיהלבתפוקתאובדןעםהכחלה

כריתוךאותו.להחיותהחלוהרופאיםמיידית.

מנשםבאמצעותבטעות,אותו,הגשימוכך

פחמןוהכילבקירקבועשהיהלברזשחובר

בכךהחמצן.לברזבמקום(,CO2דרחמצנ־

אותו.חנקולמעשה

קרסמתאים,הלאבגזמונשםשהואכדיתוך

למ־הדם.לחץואתהדופקאתואיבדאריאל

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$הראולגופוהמחובריםהניטורשמכשירי

זהבשלבהמרדימיםגילולאתקין,לאשמשהו

ומו־גופווכידו־חמצניבפחמןמונשםשאריאל

חו

$TS1$ומוחו$TS1$

$DN2$ומוחו$DN2$להם.הדרושהחמצןאתמקבליםאינם

פתחחייואתלהצילהמאמציםבמסגרת

אריאלשלהחזהביתאתארז,ד״רהמנתח,

אתהמחליפהלב־ריאה,למכונתאותווחיבר

חמצןאליהםומזרימהוהריאותהלבפעילות

והתייצב.מצבושברגעבאותונקי.

העדויות,פיעלהניתוח,התנהלזהמשלב

שלהחזהוביתתוקןבלבהמוםתקין.באופן

ארזד״ריצאהניתוחתוםעםנסגר.אריאל

בשלבאולםהמשפחה,בנ־עםעדכוןלשיחת

אריאלעצמה:עלהמזעזעתהטעותחזרההזה

במנשםשובוהונשםהלב־ריאהממכונתנותק

לחמ־במקוםדו־חמצני,פחמןשללברזשחובר

צן.

$TS1$.לחמצן$TS1$

$DN2$.לחמצן$DN2$שוב.קרסהקטןגופו

הניתוחלחרדמחוץהיהשכאמורארז,ר״ר

ופתחלחדרבחזרהבבהילותנקראזה,בשלב

נוספת.החייאהביצועתוךהחזה,ביתאתשוב

שהמנשםבכךהצוותהבחיןלאזמןאותוכל

לקיומההסימניםכלנכון.הלאלברזמחובר

לאואישכהלכה,פורשולאחמורהבעיהשל

הנוראההטעותהמסוכנת.ההנשמהאתהפסיק

־ר־עלהניתוח,סיוםלקראתרקהתגלתה

מרדימה

$TS1$רמרדימה$TS1$

$DN2$רמרדימה$DN2$נותקאזרקלחדר.שנכנסהבכירה

שובוחוברהדו־חמצניהפחמןמברזאריאל

לחמצן.

אריאלהונשםבדיוקזמןכמהיורעאינואיש

למוחו.חמצןהגיעלאזמןוכמהנכוןהלאבגז

להתרחשעלוללרקמותהנזקחמצן,בהיעדר

הקשההאירועמשךעלספורות.דקותבתוך

שלו.העגומההתוצאהרקמעידההזה

יובלד״רהחולים,ביתמנהלשהעבירבדוח

האסון,אחריימיםעשרההבריאותלמשרדוייס,

שבמה־מאסיבית,החייאהעבר״החולהנכתב:

לכה

$TS1$שבמהלכה$TS1$

$DN2$שבמהלכה$DN2$אמבובאמצעותדקותכמהבמשךהונשם

מידלחמצן.ולאCO2שללברזבשוגגשחובר

100ל־הגזמקורהוחלףהשגויהחיבורכשאותר

מוחילנזקעדותאשפוזו,בהמשךחמצן.אחוז

היקפו״.אתלהעריךניתןלאשעדיין

מחוץכולההמשפחההמתינהבינתיים

״אחריטובות.לבשורותמצפההניתוח,לחדר

לקשרשתפקידהאחותאלינוניגשהוחצישעה

ניתוחבחדרשנמצאיםליק־ריהןהמשפחותבין

אמרה״היארן.מספרמצבם״,עללהןולספר

הת־עכשיושרקבאינדוקציה,בעיהשהייתה

חילו

$TS1$התחילו$TS1$

$DN2$התחילו$DN2$בהמשך.לנותדווחושהיאהניתוחאת

שהיאאמרהוהיאאינדוקציה,זהמהשאלנו

וראינובגוגלהסתכלנולפרט.יכולהלא

הרדמה.זושאינרוקציה

וסיפרארזד״ריצאמכןלאחרשעות״כמה

שנא־לנוסיפרהואהחייאה.עברשאריאללנו

לץ

$TS1$שנאלץ$TS1$

$DN2$שנאלץ$DN2$שחיברווברגעשלו,החזהביתאתלפתוח

והואהתייצבאריאללב־ריאה,למכונתאותו

לידשנחכהביקשהואכסדרו.הניתוחאתערך

ערהםדקותכמהבתוךכיילדים,נמרץטיפול

בהול,טלפוןקיבלהוארגעבאותולמעלה.לים

הזה,בשלבהניתוח״.חדרתוךאלחזרהורץ

לברזשחוברלאחרשוב,אריאלקרסכאמור,

השנייה.בפעםנכוןהלאהגז

מתארילדים״,נמרץלטיפולביחידה״חיכינו

שובירדתישעהאחריהגיע.לא״ואריאלדן,

שהואליאמרוהוא.איפהושאלתיניתוחלחדר

החייאה״.עודעבר

משמעותישמשהווליאתדןהבינוכבראז

נמ־רגעאותושעדליאת,בניתוח.השתבש

נעה

$TS1$נמנעה$TS1$

$DN2$נמנעה$DN2$אתשהיניקהבגללבתרופותמשימוש

אתלעבורכריהרגעה,כדורלקחהאריאל,

גורלולגביהוודאותחוסרשלהמייסרהשלב

בנה.של

אחרישעותשמונהבערב,וחציבששרק

לטיפולליחידהאריאלהגיעהניתוח,שהתחיל

ומ־כולופתוחשלוהחזהכשביתילדים,נמרץ

כוסה

$TS1$ומכוסה$TS1$

$DN2$ומכוסה$DN2$זמניתסגירהלספקשנועדניילון,טלאי

לה־שיזדקקלמקרהבו,המצוייםהאיבריםשל

חייאה

$TS1$להחייאה$TS1$

$DN2$להחייאה$DN2$.״קריטי״.הוגדרמצבונוספת

פתוחאריאלשלהחזהביתאת״כשראינו

היינוגלויים,הפנימייםהאיבריםכלואת

ומונשם,מורדםהגיע״הואדן.ממשיךבשוק״,

ילדאותוהיהלאזהסביבו.צוותאנשיהמוןעם

בבוקר.לשםשהבאנו

אותו,להכיןדקותחמשלנויתנולנו,״אמרו

שמ־רקותשתיאחריאותו׳.לראותתוכלוואז

ענו

$TS1$שמענו$TS1$

$DN2$שמענו$DN2$ענק־וצוותהחוצה,לצאתלהוריםקריאה

של

$TS1$ענקשל$TS1$

$DN2$ענקשל$DN2$קרה,מהכששאלנופנימה.רץרופאים

החייאה״.החדשלילדשעושיםלנואמרו

פחותבתוךשלישיתהחייאהעבראריאל

ניתוקהיההפעםלהחמרההגורםשעות.12מ־

ונשלףבניתוח,ללבושהוכנסהמרכזיהעירוי

בזמןאונמרץלטיפולההעברהבמהלךבטעות

ליחידה.הגעתולאחרהסידור

שאיבדנובטוחיםהיינוכברהזה״בשלב

יצאבלילהבתשע״רקליאת.מספרתאותו״,

אבלבחיים,שאריאלואמרארזד״ראלינו

אתשישרודבטוחיםלאוהםמאור,קשהמצבו

שעבר,ההחייאותשלאוראמרגםהואהלילה.

קייםהואואםמוחינזקישאםיודעיםלאהם

חומריאתלהורידינסוושבלילההיקפו,מה

שלו״.התגובותאתולראותההרדמה

בניתוח,הראשיהמרדיםלנדסברג,גיוראפרופ'

הרופאים"אחדc02ברזעלהבדיקהלוועדתכתב

׳כמעטשלאירועשחווהאחריהמפגע,עלהתריע

התחילהלאהטרגילאירועשגרמההתקלהאסוף.

אדומים"קוויםחצינוכיקרתההיאהניתוח...בבוקר
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היו7¥ענוהםקרה?'מהמידסיפרתםלא'למה״שאלתי,התינוק:אבידן,

ושלאהלקחיםכלאתשתיישמולכךאחראי'מישאלתי:המומים.

שלושהבתוךלכםלתתלהתחייבמוכנים'אנחנולנו:אמרוילדים?בעודתפגעו

הגיע״לאדוחשוםחודשים,14חלפומאזמסזדר'.דוחחודשים

איומה"טעות"קרתה

אכןההורים,מספריםהראשון,בלילה

ההרדמהחומרימינוןאתהרופאיםהורידו

הצלחתיאז"רקהגפיים.שלתזוזהוראובמעט

"הייתיליאת.מספרתקצת",להירדםאיכשהו

כוחות״.באפיסת

הרופאיםהחליטוהניתוחאחריימיםשלושה

לנו״אמרוההרדמה.חומרימתןאתלהפסיק

ובתוךלגמרי,מתנקההגוףשעות24שבתוך

תגו־לראותלהתחילמקוויםהםשעותכמה

בה״,

$TS1$,תגובה״$TS1$

$DN2$,תגובה״$DN2$ליאת.אומרת

רגעהגיעההרדמהחומרימתןהפסקתעם

בוודאותלהעריךהיהניתןלאאזעדהאמת.

הכיהיוםהיה״זהבאריאל.הפגיעהחומרתמה

בכללהבנולאאז"עירן-אומרשלי״,קשה

היהשלנוהגדולהחששהפגיעה.משמעותאת

בפגי־שמדוברפתאוםהבנואזרקימות.שהוא

עת

$TS1$בפגיעת$TS1$

$DN2$בפגיעת$DN2$.וחיכינו״.הדקותאתספרנומוח

מתארתזזנו״,ולאשלוהמיטהליד״ישבנו

מנסהמחכה,אתנצח.נמשכהדקה״כלליאת.

השעותאבלמצמוץ.תזוזה,ישאולילראות,

כלימים.כמהנמשךזהככהזז.לאוהואנקפו,

עודישאוליקצת,עוד׳חכולנו,אמרופעם

קיווינוחלפו,הימיםההרדמה׳.שלשאריות

השתנה״.לאדברשוםאבלוהתפללנו,

הניתוח,אחרישבועכמעטהזה,בשלברק

בבנם.הפגיעהחומרתאתלהביןההוריםהחלו

ומקריאתמשמועותגילושידעוהמעטאת

רמזיםקלטנוהשבוע״כלהרפואיים.הדוחות

״שמענודן.מספרכצפוי״,התנהללאשמשהו

שליווההקרדיולוגביניהן.מדברותהאחיותאת

אריאלאתוכשראהאותנו,לבקרבאאותנו

קרהשזהמאמיןלא׳אנילנו,ואמרבבכיפרץ

גילינוששמענווממההצוות,אתתיחקרנולו׳.

התח־אזרקלדוחות.מתאימיםלאשהסיפורים

לנו

$TS1$התחלנו$TS1$

$DN2$התחלנו$DN2$משהו״.מאיתנושמסתיריםלחשוד

הוזמנוהניתוח,לאחרשבועראשון,ביום

בא־שטיפלהרפואיהצוותעםלישיבהההורים

ריאל.

$TS1$.באריאל$TS1$

$DN2$.באריאל$DN2$,היחידהמנהלאצלשהתקיימהבישיבה

שנ־ז״ל,יציבעירוד״רדאז,נמרץלטיפול

פטר

$TS1$שנפטר$TS1$

$DN2$שנפטר$DN2$,ארז,ד״רהמנתח,גםהשתתפובינתיים

הסוציאליתוהעובדתלנרסברגפרופ׳המרדים

עומדיםהםמהברעתנוהעלינו״לאביה״ח.של

ליאת.נזכרתלנו״,להגיד

טעותשקרתהארזר״ראמר״בפגישה

רב־לטייחמוכןלא״שהואדן,מספראיומה״,

דים

$TS1$רבדים$TS1$

$DN2$רבדים$DN2$שקרה.מהעלמלאהאחריותולוקחכאלה

רקוהסתכלנואופטימייםהיינועודהזהבשלב

החייםעלבמלחמהשאנחנולהםאמרנוקדימה.

טו־הכיהרופאיםאתלנוושייתנואריאלשל

בים,

$TS1$,טובים$TS1$

$DN2$,טובים$DN2$בה״.לנצחשנוכלכדי

ששמענו״,מהאתעיכלנוולאהחוצה,״יצאנו

התקשרתישמירזוכרת״אניליאת.מספרת

אנימההבנתיולאהיה,מהלספרשלי,לאמא

אמיתי.ולאתלושהיההכללה.מספרתבעצם

ייתכןאיךבסרטים.רקשרואיםדבריםאלה

לנו?״קרההזהשהסרט

שקרהמהאתלחקורכשהחלובדיעבד,רק

הקשההאמתאתוליאתדןגילוהניתוח,בחדר

בבנם.לפגיעהשהובילוהמחדליםשרשרתעל

שלאבחדרנותחאריאלכיגילוהשאר,בין

משוםבתינוקות,לבלניתוחיאזעדשימש

אחר.ילדבמקבילנותחהסמוךשבחדר

מנהללנדסברג,גיוראפרופ׳שהעבירבמכתב

שהיהדם,וכלילב־חזהלניתוחילהרדמההיחידה

הבדיקהלוועדתאריאל,שלההרדמהעלאחראי

נטעןהנושא,אתהחוקרתהבריאות,משרדשל

לאמעולםאריאל,נותחשבוניתוחבחדרכי

שהייתהההרדמהמכונתוכיתינוקותהורדמו

טכנאיתלדבריו,כזה.לשימושהתאימהלאבו

ה״חמ־לברזהידניהמנשםאתחיברהההנשמה

צן״

$TS1$ה״חמצן״$TS1$

$DN2$ה״חמצן״$DN2$הניתוח,לפני20€ה־ברזלמעשה)שהיה

לאלמקוםשהובאהההנשמהשמכונתבגלל

תינוקות.שלידניתלהנשמהנוחההייתה

שיחהקיימתיהניתוחשלפניחמישי״ביום

וטיפולהרדמהאגף)מנהלוייסמןפרופ׳עם

שללניתוחניערךכיצדש״חבהדסהנמרץ

כתבאליו״,רגיליםשאיננודברבחדרתינוק

לוועדה.לנדסברגפרופ׳

לצו־לחדרשנכניסהציעוייסמן״פרופ׳

רך

$TS1$לצורך$TS1$

$DN2$לצורך$DN2$סימ־ההרדמהמכונתאתהתינוק,ניתוח'

נס

$TS1$סימנס'$TS1$

$DN2$סימנס'$DN2$900...משמשתזוהרדמהמכונתלאחרונה׳

לתינוקותמתאימההמכונהגיבוי.כמכונתרק

שונות,הנשמהשיטותביןלבחורומאפשרת

נוחהאינהשהיאהיאשלההעיקריתהבעיהאבל

נו־בעיהקל(.לאאבל)אפשרי,ידניתלהנשמה

ספת

$TS1$נוספת$TS1$

$DN2$נוספת$DN2$אינםהמתמחיםשמרביתהיאזומכונהעם

מעולם.איתהעברוולאכללאותהמכירים

במכונהבשימושהידועיםהקשיים״למרות

בת־כברארזלד״רקשייםליצוררצינולאזו,

חילת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$הני־אתלבטלרצינוולאבהדסהעבודתו

תוח,

$TS1$,הניתוח$TS1$

$DN2$,הניתוח$DN2$בעברמעולםציינתי,שכברשכפילמרות

״.ניתוחבחדרכזהבגילתינוקניתחנולא

ההנשמהבמכונתהשימושהיהחריגכמהעד

בהמשךלנדסברגמדבריללמודניתןהישנה,

שהייתילמתמחהלהעבירצריך״הייתיהמכתב:

מכו־ובהפעלתבהבנתקצרההשתלמותאיתה

נת

$TS1$מכונת$TS1$

$DN2$מכונת$DN2$,כלל".הכירהלאהיאשאותהההרדמה

ההרדמהמכונתשלההתאמהחוסראבל

היחידה.הבעיההיהלאבחדרשבוצעלניתוח

הבדיקהלוועדתלנדסברגפרופ'שלמהמכתב

הניתוחבחדרשהותקן002ה־ברזכיעולה

״דומההיהפתוחיםלבבניתוחישימושלצורך

החמצן״.לברזובצורתובגורלומאוד

במ־הרופאיםאחרלנדסברג,פרופ׳לדברי

חלקתו,

$TS1$,במחלקתו$TS1$

$DN2$,במחלקתו$DN2$הבטיחותיהמפגעעלאחתלא״התריע

כאשראסון׳,׳כמעטשלאירועשחווהלאחרהזה,

אירועהזה.לברזבטעותחוברכמעטשלוחולה

עםהרופאשלואי־מייליםדבריםחילופיגררזה

הניתוחחדריעלהאחראיועםהמחלקהמנהל

אךאריאל,שלהאירועלפניחורשיםכתשעה

"הת־וקובע:לנרסברגכותבהשתנה״,לאדבר

קלה

$TS1$התקלה"$TS1$

$DN2$התקלה"$DN2$בבוקרהתחילהלאהטרגילאירועשגרמה

שנים,לאאםרבים,חודשיםאלאהניתוח,

דברבכלכמעטסטינוכיקרתההטעותקודם...

שלרביםאדומיםקוויםוחצינושלנומהרוטינות

שלנו״.והבטוחההתקינהלשגרהמחוץעבודה

כיעוד,לוועדהלנרסברגכותבבמכתבו

היההניתוחחדרהמיוחדות,הנסיבותבשל

לרגיל״.מעברהרבהבציוד,לעייפה״עמוס

אתלראותממנומנעטוען,הואכךהזה,העומס

נכון.הלאלברזהשגויהחיבור

הש־הזדעזעההרדמהמתחוםבכיררופא

בוע

$TS1$השבוע$TS1$

$DN2$השבוע$DN2$ההרדמההתבצעהתנאיםבאילולשמוע

בחדרCO2עםלהיזהרמאוד"צריךבהדסה.

שונות,למטרותמשמש"החומראמר.ניתוח",

בא־שמתבצעיםבניתוחיםחלליםלניפוחכמו

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$בחלקנדרשהואולכןקטנים,חתכים

בחלקכזו,מתאונההחששבגללמהניתוחים.

לני־אותולהביאנוהגיםהחוליםמבתיגדול

תוחים

$TS1$לניתוחים$TS1$

$DN2$לניתוחים$DN2$ולאנפרד,בלוןבתוךנדרשהואשבהם

במקריםבקיר.אינטגרליבאופןאותולהתקין

להיותצריךהואבקיר,כזהברזמותקןשכן

ובנפרדמראשידועמסוים,במיקוםממוקם

לטעות".הסכנהאתלהקטיןכריהחמצן,מברז

שיקומיחוליםלבית

התנדנדועורהפגיעהשאחריבשבועות

הראשון״בשבועלייאוש.תקווהביןההורים

דן.נזכרלגירויים׳״,אותו׳תחשפולנו,אמרו

אתוהקלטנושאהבצעצועיםלאריאל״הבאנו

טיפוסיםשאנחנולמרותלו.שריםשלוהאחים

לנו״.שמכרוקמעכלניסינומאור,פרגמטיים

שלושהבמשךמפיוהגההוציאלאאריאל

״התקשרנולבכות.פתאוםהחלאזשבועות.

מספ־התעורר״,שאריאלוסיפרנוהעולםלכל

רת

$TS1$מספרת$TS1$

$DN2$מספרת$DN2$.אלינו״.חזרשהואבטוחים״היינוליאת

לאוגםאז,לאהתעורר.לאאריאלאבל

הותי־הקשההמוחיתהפגיעההבאים.בחודשים

רה

$TS1$הותירה$TS1$

$DN2$הותירה$DN2$ביןמתנדנדתקווה,חוסרשלבמצבאותו

פה.לאגםאבלשם,לאלמוות.חיים

והתחו־שקרהמהעלהנוראהצערלמרות
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החו־ביתהנהלתלגבישלהםהקשותשות

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$חוסכיםלאלניתוח,מהשותפיםוחלק

הרפואיהצוותמאנשישבחיםוליאתדן

יל־נמרץלטיפולהיהירהשלוהסיעודי

דים,

$TS1$,ילדים$TS1$

$DN2$,ילדים$DN2$״הצ־הניתוח.אחריבאריאלשטיפלו

וות

$TS1$״הצוות$TS1$

$DN2$״הצוות$DN2$עוב־״האחיותדן.אומרמדהים״,שם

דות

$TS1$עובדות$TS1$

$DN2$עובדות$DN2$למטופלים,לסייעכדילשעוןמסביב

טיפלוהםמלאכים.הםשםהרופאיםוגם

נפש״.במסירותבאריאל

לביתאריאלהועברבהדסהחודשאחר־

שנערכהבבדיקהאלץ.הש־קומ־החולים

הרופאיםתיארולמוסרקבלתובעתלו

מימי־ללאפניםבובה...״עינימצבו:את

קה...

$TS1$...מימיקה$TS1$

$DN2$...מימיקה$DN2$קשריוצראינוגבו,עלבמיטהשוכב

אוראחריעקיבהואיןראייהמיקודאיןעין.

אנשים״.ואחרי

הפגיעהכמהעדידענולא״בהתחלה

״היינוליאת.אומרתחמורה״,אריאלשל

אנחנוטיפוליםחורשיכמהשאחריבטוחים

סיפרוושלם.בריאהביתהאותומחזירים

אפי־והתעוררובקומהשהיואנשיםעללנו

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$שנה.אחרי

המחלקה,מנהלאצללפגישה"כשהגענו

ביותרהאופטימיתשהתחזיתלנואמרהוא

מצב/׳איןאמרנו,יחייך.שלנושהילדהיא

לברללכתיוכלאםעצמאי,יהיהאםשאלנו

מהלנולהסבירבעדינותניסוהםלמכולת.

הבנו".לאאנחנואבלהמצב,

שנה.חציבאליןמאושפזהיהאריאל

מיהיהבהדסההביתה.חזרהאחרוןבאוגוסט

למו־אותולהעבירלשקוללהםשהמליץ

סד,

$TS1$,למוסד$TS1$

$DN2$,למוסד$DN2$שוםהייתה״לאלשמוע.סירבוהםאבל

פוסקלמוסד״,אותולהעביראםהתלבטות

שהואאחתלשנייהאפילוספקהיה״לארן.

הביתה״.איתנוחוזר

הפיךבלתיבמצב

כלכמונראהפסח,ערבהמשפחה,בית

הוריםמטופח,כלבגדולה,גינהרגיל.בית

בבית,מתרוצציםשמחיםילדיםשנינאים,

עםבשלווהישןשיערשחוריפהפהפעוט

למיטתהצמודהבמיטהלבנהארנבבובת

חג.ערבשלהמולההוריו.

שמשהולהרגישאפשרמקרובבמבטרק

ישןהפעוטבסדר.לאהזוהביתיתבתמונה

עלמופרעתנשימתופקוחות,חציבעיניים

לאבחדרהחזקהרעשתכופים.חרחוריםידי

אותו.מעיר

אותו,שבדקורופאיםשלדעתחוותפיעל

הפיך.בלתיוגטטיביבמצבנמצאאריאל

באופןתלויהואאחוז.100שלבשיעורנכה

בסיסיות,פעולותלצורךהזולתבעזרתמלא

הפ־וניקויהזנהרחצה,הפשטה,הלבשה,בהן

רשות,

$TS1$,הפרשות$TS1$

$DN2$,הפרשות$DN2$ימיכלכזובעזרהתלוילהיותוימשיך

הביתהוליאתדןהכניסוברירה,בליתחייו.

בו.בטיפוללהםשמסייעתזרה,עובדת

להם,שקרההאסוןאחריורבעשנה

וקשות:רבותאותםשמטרידותהשאלות

ביצועלאשרהמחלקהמנהלהחליטמדוע

מרועבמקביל?בילדיםלבניתוחישני

לני־מתאיםה־השלאבחדראריאלנותח

תוחי

$TS1$לניתוחי$TS1$

$DN2$לניתוחי$DN2$?קוהמרדימיםיישרומדועתינוקות

מתאימה,הרדמהמכונתשלהיעדרהעם

שהב־במכונהלהשתמשבחרוומדוע

עייתיות

$TS1$שהבעייתיות$TS1$

$DN2$שהבעייתיות$DN2$לאמדועלהם?ידועההייתהבה

שהיההעודףהרפואימהציודהחדרפונה

פעמייםחוברהידנישהמנשםקרהאיךבו?

יית־וכיצדלחמצן,במקוםCO271לברז

כן

$TS1$ייתכן$TS1$

$DN2$ייתכן$DN2$היהמרועהזו?בטעותהבחיןלאשאיש

התראותלמרותלשימוש,כשירהזההברז

בו?הטמונההסכנהעלקודמות

עלעדויותחודשיםבמשךאסףדן,האב,

בכיריאתוהקל־טלניתוחשקדמוהאירועים

בפהמודיםכשהםבהדסה,והרופאיםההנהלה

טועןהואבבנו.לפגיעהשגרמובבעיותמלא

בבחינתהייתההחוליםב־תהתנהגותכי

לנושקרה"האסוןבמיוחד".חמורה״רשלנות

התע־ובשלפעמים,כמהלהימנעאמורה־ה

למות

$TS1$התעלמות$TS1$

$DN2$התעלמות$DN2$שכמעטבמקריםמהתרעותמקוממת

הטרג־אירעהאחריםבחוליםלפגיעהגרמו

דיה

$TS1$הטרגדיה$TS1$

$DN2$הטרגדיה$DN2$אומר.הואחיינו",אתשטרפה

נוגעתהמשפחהבנישלהטענותאחת

לברזהחיבורשלהחמורשהאירועלעובדה

c02הניתוח.לאחרמידלהםדווחלא

כינסהרפואישהצוותעדעברשלםשבוע

עלהראשונהבפעםלהםודיווחההוריםאת

הבריאותמשרדלהנהלתהדיווחגםשאירע.

שוםהאירוע.לאחרימיםעשרהרקהתרחש

לאמופיע,לאהזההחריגלאירועציון

בדוחלאוגםהניתוחשלהסיכוםבדוחות

בתיקלמצואניתןלאהיום"ערההרדמה.

הזה״,למחדלעדותשוםאריאלשלהרפואי

ההורים.אומרים

מאשיםהבדיקה,לוועדתשכתבבמכתב

הרסההנהלתאתלנדסברגגיוראפרופ׳

המ־שבויוםכמעט״איןלמקרה.באחריות

קרה

$TS1$המקרה$TS1$

$DN2$המקרה$DN2$עשרותלרוב,בתודעתי,עולהאינוהזה

בימכה"הואלנדסברג.כותבביום",פעמים

עובדאנישבההמערכתקשות...בתחושות

המקצועימרציכלאתומשקיע

זה,טרגיבמקרהרגללנושמה

הני־בחדרמוקשלפתחנוהניחה

תוח,

$TS1$,הניתוח$TS1$

$DN2$,הניתוח$DN2$עלתהההרדמהשטכנאית

כולנומכךוכתוצאהבטעות,עליו

דומה,מקרהליקרהלאנפגענו...

אחריולאלפנילאלזה,קרובאו

יום״.אותו

לבניששלחלבגלויבאי־מייל

לאחרחודשיםכמההמשפחה

״לולאוכתב:לנדסברגפרופ׳הוסיףהאסון

והטעהלצורךשלאשםשנמצאברזאותו

היהמלאהבוודאותאריאלהטכנאית,את

לחלוטין".בריאהיום

ביתמנהלאצלשהתקיימהבשיחה

הניתוח,לאחרשבועייםוייס,ר״רהחולים,

מעו־שהיוהבכיריםהרופאיםכלבנוכחות

רבים

$TS1$מעורבים$TS1$

$DN2$מעורבים$DN2$יורםפרופ׳אמרבאריאל,בטיפול

ההד־באגףהרדמהמחלקתמנהלוייס,

דמה

$TS1$ההדדמה$TS1$

$DN2$ההדדמה$DN2$״כשמדבריםבהדסה:נמרץוטיפול

חוריםעלמדבריםרפואיות,טעויותעל

בגבינההחוריםכלהזה,במקרהבגבינה.

יחד״.הסתדרו

מצ־מאוד׳אנחנולנו,אמרוהזו"בפגישה

טערים

$TS1$מצטערים$TS1$

$DN2$מצטערים$DN2$האחריות׳״,כלאתעלינוולוקחים

שם.קרהבדיוקמהלדעת״ביקשנודן.מספר

דקה.אחרירקההאירועיםאתשיחזרוהם

קרה?׳מהמ־דסיפרתםלא׳למה"שאלתי,

תחקיר,שעשואמרוהמומים,שהיוענוהם

עלכלוםהעלושלאמלאבפההודואבל

שתיישמולכךאחראיימי"שאלתי:הכתב.
י,

ילדים?'בעודתפגעוושלאהלקחיםכלאת

עלאחראייהיהאחרשכלל־ענהוייס

הפקת

$TS1$הפקת$TS1$

$DN2$הפקת$DN2$׳אנ־לנו:אמרושלו.בתחוםהלקחיםm4

שלו־בתוךלכםלתתלהתחייבמוכניםחנו

שה

$TS1$שלושה$TS1$

$DN2$שלושה$DN2$התיקוניםכלשלמסודררוחחורשים

רוחשוםחורשים,14חלפומאזשביצענו׳.

הגיע״.לאעור

לטייח"ניתן״לא

לאט.טוחנותהצדקטחנותבינתיים,

שלהראשונההפגישההתקיימההחורש

לב־הבריאותמשרדשהקיםהבדיקהועדת

חינת

$TS1$לבחינת$TS1$

$DN2$לבחינת$DN2$.המ־תגישהקרוביםבימיםהמקרה

שפחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$המ־ילינק,צביקהעו״דבאמצעות

תמחה

$TS1$המתמחה$TS1$

$DN2$המתמחה$DN2$תביעתרפואית,רשלנותבתביעות

הצ־אנשיכלונגדהחוליםביתנגדנזיקין

וות

$TS1$הצוות$TS1$

$DN2$הצוות$DN2$מעורבים,שהיוההנהלהוחבריהרפואי

בקשהתכלולהתביעהבמחדל.לטענתם,

עונשייםפיצוייםלקביעתתקדיםחסרת

לטע־שהייתה,החריגההרשלנותבשל

נת

$TS1$לטענת$TS1$

$DN2$לטענת$DN2$,הודיעובמקבילזה.במקרההמשפחה

תלונההשבועלהגישכוונתםעלההורים

במשטרה.גםהרסהנגד

אוליאבלמדי,מאוחרכברזה״בשבילנו

אחרים״,הוריםשלתינוקותלהצילנצליח

דן.אומר

למנכ״להשנהבפברוארששלחבמכתב

ולחבריגמזו,רוניפרופ׳הבריאות,משרד

לטייחניתןלאדן:כתבהבריקה,ועדת

מוחלטתהתעלמותתוךשבוצעהאסון,את

מצפיםאנורופא...כלשלהזהירותמחובת

מנתעלתלויה,ובלתימקצועיתלבדיקה

שהובילההמחדליםשרשרתלעומקלרדת

עללקחים,להפקתוכןבננו,שללאסון

הבא״.האסוןאתלמנועמנת

המ־בניבכלפגעאריאלשלהאסון

שפחה.

$TS1$.המשפחה$TS1$

$DN2$.המשפחה$DN2$השנהמאירועישלםיצאלאאיש

אירועעברהסביםאחדהאחרונה.

עברהאחרתוסבתאקשהמוחי

המשפחהבביתיוםכללב.אירוע

שליוםהואהזווהמלוכדתהחמה

עלאריאל,שלחייועלמלחמה.

שלומהעלהפרנסה,עלהזוגיות,

כולה.המשפחהשל

אתלאסוףנלחמים״אנחנו

״להמשיךדן,אומרהשברים",

אחריותלנוישכישלנו,בחיים

חייםלנוהיובריאים.ילדיםשניעודעל

בחלו־דירה.כסף,טובות,עבודותטובים,

מות

$TS1$בחלומות$TS1$

$DN2$בחלומות$DN2$שדברמדמייןלאאתהביותרהרעים

לך״.יקרהכזה

המ־בניממתיניםעדייןלבםבסתר

שפחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$,התינוקאתאליהםשיחזירלנס

״לאבהדסה.להםשאבדהחייםומלאהיפה

אריאלכיאבל,שלמסודרתהליךעברנו

אחד״מצרבעצב.ליאתאומרתחי״,עדיין

לאהובלהמשיךצריךשני,מצדבן.איברנו

הראשוןההולדתיוםעדבו.ולטפלאותו

תנועהכלנס.שיקרהקיוויתיעורשלו

בטו־הייתירפלקס,כלשלו,מכוונתלא

חה

$TS1$בטוחה$TS1$

$DN2$בטוחה$DN2$וחלוםבבוקרשאקוםישתנה.שמשהו

סוף־סוףיהיהאותנו,שמענההזה,הבלהות

קרה״.לאזהמאחורינו.

sarit_r@netvision.net.il

בפעםהטעותחדרההניתוחתוםלקראת

וחוברהלב־ריאהממכונתנותקאריאלהשנייה:

לחמצן.במקוםדו־חמצני,פחמןשללברזשוב

בכירהמרדימהגילתההסיוםלקראתרק

מברןנותקואריאלהטעותאתלחדרשנכנסה

לחמצןשובוחוברהדו־חמצניהפחמן

Trnpynתגובת :nuinהופקו

״במר־בתגובה:גממרהדמההחוליםמבית

כז

$TS1$״במרכז$TS1$

$DN2$״במרכז$DN2$50מ־יותרשנהמרימבוצעיםהדסההרפואי

בילדים.מורכביםלבניתוחי

משנה,יותרלפניקרההמצער״האירוע

תקלהחלהלבבניתוחהרדמהבמהלךכאשר

רופאיםהשתתפובניתוחכילציין,ישחמורה.

נפגשוהניתוחלאחררב.ניסיוןבעלימומחים

במלואאותםועידכנוההוריםעםהדסהרופא־

התרחש.אשרעלהפרטים

מקי־בדיקהבהדסההתקיימהלכך״בנוסף

פה,

$TS1$,מקיפה$TS1$

$DN2$,מקיפה$DN2$עבודהנוהליושונוהנדרשיםהלקחיםהופקו

האירועעלדיווחההדסהבמקביל,הניתוח.בחדר

הח־בדיקה.ועדתהקיםאשרהבריאות,למשרד

לטותיה

$TS1$החלטותיה$TS1$

$DN2$החלטותיה$DN2$כמהבתוךיפורסמוהבדיקהועדתשל

במלואן.אותןליישםמתחייבתוהרסהשבועות

ותפ־צערהאתומביעהשבה״הרסה

על

$TS1$ותפעל$TS1$

$DN2$ותפעל$DN2$מקריםשלהישנותלמניעתיכולתהככל

בעתיד״.רומים
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