עמוד 1

על הפנים
טיפולי
והפילינג הותירובפניינפיחות,צלקות
הסיליקון
וכתמים...סבלתי מזאנת ומחרדות ,כך טוענתמטופלת
היופי :היא הודתהלנו נענו
שתנעה אתרונית רפאל מכון
תביעת ענק נגר מכון היופ־

של

רונית

משפט הש־
$TS1$השלום$TS1$
הגישה לבית

רפאל :מטופלת
$DN2$השלום $DN2$בתל
לום
$DN2$מיליון $DN2$שקל ,בטענה לרשלנות רפואית ונזקי
ליון
גוף שנגרמו לה בעקבות סדרתטיפולים
אביב תביעה לפצותה ברבע מי־
$TS1$מיליון$TS1$

לדבריה ,בעקבות הטיפולים החלו
לוואי קשות .היא
להופיע כגופה תופעות
החלה לסבול ממחלתהלופוס (זאבת),
מכאבי שרירים ומפרקים ומדלקת ריאות,
מעייפות

מרובה,

הזעה

שעברה.

תמידית,

לשמש,

סחרחורות,

מיגרנות,

מפרקים,

כאבי

רגישות

האישה  54טוענת בתביעתה כי רפאל
$DN2$לחצים $DN2$בחזה ,מצב רוח ירוד ,מתח נפשי וחר־
$TS1$וחרדה$TS1$
צים
"ניצלה את מצבי הנפשי לאחר
פטירת
דה
$DN2$וחרדה$DN2$
והפילי־
$TS1$והפילינג$TS1$,
לבריאותה.טיפוליהסיליקון
בעל־והצליחהלהכניס אותי לסדרת טי־
$TS1$טיפולים$TS1$
נג,
$DN2$והפילינג $DN2$,נטען ,הותירו בעורה ובפניה נפיחות,
$DN2$טיפולים $DN2$שבכלל לא רציתי .עכשיו בריאותי
פולים
לחלוטין״.
צלקות וכתמים.
ועור הפנים שלי הרוסים
מומחהלרפואה פנימית קבע לה נכות
ב־  2001בהיותה במשבר נפשי עמוק
בשיעור  20אחוז בשל פגיעה ניוונית המ־
$TS1$המקשה$TS1$
בעקבות פטירתו הפתאומית שלבעלה,
תפקודה ונכות בשיעור  50אחוז
קשה
פנתה האישה לקבל ייעוץ קוסמטי במר־
$TS1$במרכז$TS1$
$DN2$המקשה $DN2$על
בגין מראה פניה המצולק וההרוס.
$DN2$במרכז $DN2$מדע היופי .רפאל עצמה ,טוענת התו־
$TS1$התובעת$TS1$,
כז
ממשרד
באמצעותעו׳׳ר צבי ילינק
$DN2$התובעת$DN2$,ומנהלת המכון שכנעו אותהלעבור
בעת,
אסתט״ם ,שכללה
סדרתטיפולים
עורכי הדין שמואלילינק ,ה־א תובעת
לפצותה בסר  265אלףשקל.
לוף
(פילינג) ,הלבנת שיניים,העלמת
$DN2$קילוף $DN2$עור
שטרם הגי־
$TS1$הגישה$TS1$
ממשרדה של רפאל,
סיליקון והדגשת תווי
קמטים באמצעות
$DN2$הגישה $DN2$כתב הגנה ,נמסר :״טרםקיבלנו את
שה
פנים (איפורקבוע) ,וכןטיפול לחידוש
נשירת

שיער ,קשיי נשימה ,לח־
$TS1$לחצים$TS1$

קי־
$TS1$קילוף$TS1$

עור הפנים

כתמים.

והבהרת

מהתביעה עולה

״לא ניתןלתובעת

כתב התביעה ומיד

כי

לפניהטיפולים

בשנת 2002

כלשהן במהלך

$TS1$כזכור$TS1$
כז־
יתרה מזאת,

$DN2$כזכור$DN2$לנו,
כור
סיליקון ,וככללם
בהזרקת

הסיליקוןלמקומות
הסיכוןלנדידת
בגוף ,הסיכוןלהתפתחות תגובות חיסוניות
אחרים

קשותולהתפתחותדלקותשונות״.

$TS1$שבוצע$TS1$
שבו־
בתובענה בגיןטיפול

שבגינו לא הוגשותלונות

הסבר מפורט על מרכ־
$TS1$מרכבי$TS1$
צע
$DN2$שבוצע$DN2$

$DN2$מרכבי$DN2$הטיפולומאפייניו .לא הוסברו לה הסי־
$TS1$הסיכונים$TS1$
בי
$DN2$הסיכונים $DN2$הכרוכים
כונים

פניו

מדובר

עםקבלתו נתייחס .על

בשנת

השנים.
2003

לנציגי החברה על

התובעת

אף

היחס המקצועי

הודתה

והחם

שקיבלה".

חנטל
בלומננול
איתי בל

