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שרות
$DN2$האפשרות $DN2$להפסקת היריון בשוםשלב.
״הפיגור של העובר אובחן בסופו של
במעקב ההיריון של האם ,אולם לדברי
ההורים מצבו של העובר והסיכונים והטיבו־
$TS1$והטיבוכים$TS1$
$DN2$והטיבוכים $DN2$הכרוכים בו לא נדונו עימםכלל ,כמת־
$TS1$כמתחייב$TS1$.
כים

דבר
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 5.2מיליון שקל
סר

שהלאחרונה לבית
$2N
^^ בירושלים נגד בית החולים שיבא
רפואית
בתל השומר ,בטענה כי רשלנות
הובילהלפיגור שכלי קשה של תינוק.
בתביעה נטען כי אמו שלהילד ,כיום בן
 11טופלה על ידי קופתחולים וביתהחולים
שיבא ,ובמהלך תקופת ההיריון היא עברה
אולטרה־סאונד.
שמונה בדיקות
על פי התביעה ,בשבוע השביעילהריונה
האם סבלה מבחילות והקאות קשות ,ופנתה
פנתה
הבאים היא
למיון שיבא .בשבועות
שההקאות
פעמים נוספות לביתהחולים כיוון
הממושכות לא פסקו ,והיא החלה לסבול גם
מחוסר תיאבון וירידה במשקל .האם הופנ־
$TS1$הופנתה$TS1$
הועלה חשש על ידי
לייעוץ גנטי ,אך לא
תה
$DN2$
הרופאים כי התינוקעלול לסבול מפיגור.
בתביעה נטען כי בשבוע ה־ 35להריונה
הופנתה האםלמיון בשל דימום רחמי חזק,
אשפוזה אובחן לראשונה על ירי
ובמהלך
אחר הרופאים כי עוברהסובל מעיכוב צמיחה
לפיגור ,אך למ־
$TS1$למרות$TS1$
תוך רחמית,שעלול לגרום
הנדרשות,
ת $DN2$זאת לא בוצעו לה הבדיקות
רות
וההורים לא נשאלו אם ברצונם להפסיק את
המשפט המחוזי

ההיריון.
בהיותה

בשבוע ה־  39נולד העובר במשקל

$DN2$כמתחייב $DN2$.בנוסף ,הפיגור אובחן רק
חייב.

באיחור

באחד

האשפוזים בתל השומר ,למרות
היהלאבחנו קודםלכן ,כבר בשלבים הרבה
יותר מוקדמים שלההיריון".
לאחר הלידה ההורים התגרשו והאב מגדל
את בנולבדו .בתביעה הוא טוען כי לפני
הלידה הוא היה אדם צעיר,פעיל ונמרץ ולא
סבל מבעיות נפשיות או בריאותיות,ואילו
וממצוקה נפשית.
מחרדות
כיום הוא סובל
בני הזוג ,כךנטען ,תכננולפני הולדתהילד
להקים משפחה מרובתילדים ,אולם לאחר
הקשה
המשבר
הלידה השניים לא שרדו את
בגידולוולכן התגרשו,וחייו של האב
הכרוך
לרסיסים״.
״התנפצו
מסר:
עו״ד צביילינק ,פרקליט האב,
״מדובר במקרה עצוב מאוד שבו תשומת לב
ראויה וסבירה של הגורמים העוסקים במעקב
ההיריון הייתהיכולהלמנוע לידה של ילד
לניאדו ,הסובל מחיים מלאי קשיים יומיומייםוסבל.
מנהל מחלקת נשים במרכז הרפואי
נמוך ולאחר הלירה אובחן כסובל מפיגור.
מטרת התביעה היאלהעניקלקטין
פרופ׳ אמנון דוד ,נכתב :״לא הוסברלהורים
התברר כי הוא סובל מנזק
בחודשים הבאים
ולהוריו
כלים נאותיםלטיפול שלו הוא ראויכיום״.
לא במרפאת קופתהחוליםולא בביתהחולים
שמתבטא בפיגור שכלי ומאה אחוז
מוחי
מביתהחולים שיבא נמסר :״נלמד את הנו־
$TS1$הנושא$TS1$
נכות.
על כך שהקאות ממושכות מהוות סיכוןלה־
$TS1$להתפתחות$TS1$
$DN2$הנושא $DN2$ונגיב,כמקובל ,בבית המשפט״.
שא
$DN2$להתפתחות $DN2$העובר ,לאהעלו בפניהם את האפ־
$TS1$האפשרות$TS1$
תפתחות
בחוות דעת שצורפה לכתב התביעה ,של
שניתן וצריך

