עמוד 1

רכלנות

rr

רפואית

"היינו
פראיירים
והאמנו

לרופאים"
זוג הוריםצעיריםמגיעים עם בנם הבכור בן החודשיים

האוכל.
ומתלוננים שהוא מקיאופולט את כל
לרופא
לכאורה סיפור מוכר ופשוט ,אבל אצל הזוגג׳ ובנםאילאי
רק אחרי יותר משנה,
החל כך סיוט שיימשך כל חייהם
אילאי את
ועשרות ביקורים אצל רופאים ומומחים,קיבל
הטיפול המתאים .אבל זה כבר היה מאוחר מדי .החסכים
התזונתיים החמורים ,התקפי החנק והמצוקה הקשה

שמהם סבל גרמו לכך שהיום הוא מפגרוסיעודי

סיפורבלי

לפני שבע שניםנולד
אילאי ,בציוןלידה
הזוגג׳,
לחלוטין ,״היינו
תקינה

בנם

סוף

הבכור

של

 10ובבריאות

איילון
טוב אריאלה

מאוד

מציקלו״ .רופאילדים של

בדיקה גופנית שהעלתה

מכבי

ערך לו

שבריאותו תקינה .ההורים

נרגעו .״אם רופא בודק את התינוק ואומרלנו
האנשים הכי
בריא ,מי אנחנו שנתווכח איתובכלל?״
בעולם״ ,מתארת האם,
מאושרים
המשפחה הצעירה חזרו לביתם שבקריות .״הג־
$TS1$״הגשתי$TS1$
בני
ראשונה ,תינוק ראשון ,יש אושרגדול מזה?״
$DN2$״הגשתי $DN2$לו בקבוק״,
שתי
חלפו רק חודשייםואילאי הקטנטן התחיל
מתארת האם ,״ומרוב שהוא היה
ואז הכלנפלט החוצה .אחרי
רעב ,הוא שאב ממנו
לסבול מבעיה פשוטהלכאורה :רפלוקס או החזר
שהוא

אומר האב.

תוכן הקיבה והוושט .הוריו הגיעו איתו עשרות

ההקאה התינוק צרח ואי

להרגיעאותו״.
אפשר היה

פעמים למרפאות
לא אובחנה.
בכתב
שמובאים
הרפואיים
בקופת
רופאים
של
שורה
הרשימו
חודשים לא
עולה ,כי בהו־
$TS1$בהורשים$TS1$
התביעה
$DN2$בהורשים $DN2$הראשוניםלחייוהגיעו הוריו שלאילאי למ־
$TS1$למרפאה$TS1$
רשים
החולים ובביתהחולים .בגלל הטיפול השגוי
שכמות הפ־
$TS1$הפליטות$TS1$
$DN2$למרפאה $DN2$עשרות פעמיםבתלונה החוזרת
רפאה
לסיעודי,הסובל
שקיבל הפךאילאי מתינוק בריא
$DN2$הפליטות $DN2$וההקאות היאבלתי סבירה .ההנחיותשקיבלו
ליטות
מפיגור ומבעיות מוטוריות וחברתיות .באמצעות
היו רקלשנות את תזונתו.
ילינק ,ממשרד עו״ד שמואלילי־
$TS1$ילינק$TS1$
עורך הדין צבי
לגיהינום״ ,מתאר האב.
״החיים בבית הפכו
$DN2$ילינק $DN2$ושות׳ ,הגישו הוריו בשבוע שעבר תביעת פי־
$TS1$פיצויים$TS1$
נק
״אילאי
צרח  23שעות ביממה ,עדשבלילות השכנים בקו־
$TS1$בקומה$TS1$
 5.2מיליון
$DN2$פיצויים $DN2$בגיןרשלנות ,על סךלמעלה מ־
צויים
שמעלינו היו דופקיםלנו בתקרה עםמקל .מרוב
מה
$DN2$בקומה$DN2$
שקל נגד קופתהחולים מכבי ,ביתהחולים בני
בושה ,שמתי אותובעגלה ומשתיים לפנות בוקר
ציון בחיפה ומשרד הבריאות.
טיילתי איתו בחוץ .הייתי כל כךמתוסכל ,שבור
צרח
״הוא
נפשית ומיואש ,שחשבתי שאני משתגע״.
שונות,

התסמינים
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אך הבעיה

הקשים

ש /ות

הרפואית

שהפגין לאורך

ביממה״

הרשומון הטרגי מתחיל
׳התינוק פלט את כל מה
רת
$DN2$מתארת $DN2$אמו את מה שמופיע
היה

בחוסר

שלט וניתז

את מצוקתו הקשה ביטא התינוק לא
בלתי פוסק אלא גם בתלישת שיער הקרקפת שלו
אבל לא נמצא הרופא שהתרגש מהסימניםהללו.
להידרדר,
גם מצבההכלכלי של המשפחה התחיל
במשותף קרס
ניהלו בני הזוג
אחרי שהעסק שאותו
בעקבותהטיפול הצמוד שהענילולבנם.
רק בבכי

4002.
בחודשאפריל,

שהוא הכניסלפה״ ,מתא־
$TS1$מתארת$TS1$
בכתב התביעה .״הוא גם

היה לראות בללות

הילדים,
ההורים המודאגים חזרו למחרת לרופא
מהמסמכים
שאמר ״זהיעבור״ ושלח אותםלביתם.

שמשהו

עמוד 2

יכוליםלעזורלו.

הרגשנו

קורסים

שאנחנו

לתהום״.
בהדסה

מצאו

בגיל תשעה
הרפואי רמב״ם עקב

הפתרון

את

חודשים אילאי

בקשת,

במרכז

אושפז

אי־שקט ,בכי רב,

הקאות חוזרות

ואפתיה.

רק

פליטות

שם

אובחן

לראשונה כי הוא סובל
ניכר .הוא לא התהפך ,לא התיישב ,לא הושיט יד
לצעצועים ,לא העביר חפצים מיד אל יד ,לא חייך,
מאיחור

גם

לא הגיב לרעש
גם

אחרי

התפתחותי

ותסמינים נוספים.

מהאשפוז

ששוחרר

המודאגיםלהגיע למרפאות
רק כשמלאו לו שנהושלושה

המשיכו

שונות,

ההורים

ללא
הועיל.

חודשים ,הםהחליטו
לעצור את הסחרחרת .הם פנו לרב אלימלך פירר,
שהמליץ להםלפנות לרופאילדים בביה״ח הדסה
עץ כרם.

רק בשלב הזה חלה
$DN2$התינוק$DN2$הסובל קיבלטיפול
נוק

מפנה מהותית :התי־
$TS1$התינוק$TS1$

נקודת
פשוט

של האכלה

יחסית

צינוריתפלסטיק
באמצעות זונדה
האוכל ישירותלקיבה.לפתע ,כל התופעות שמהן
לחלוטין .״לא ייאמן באיזו
סבל,לרבות הבכי ,נפסקו
מספרת
מהירות כל המצוקה שלו פשוט
נעלמה״,
אמו" .אחרי שהרופאים ראו שהאבלה בזונדה עוקפת
לגסטרוסטום ,צינור
את הבעיהשלו ,הם חיברו אותו
חיצוני שבאמצעות חור לאגדול מתחבר ישירות
אילאי,שבגיל שנה וש־
$TS1$ושלושה$TS1$
לקיבה .תוך זמן קצר בלבד
$DN2$ושלושה $DN2$חודשים שקל חמישהקילובלבד,העלה יפה
לושה
במשקל
ונרגע״.
שמזרימה

״איך
בחוות

אחד לא

אף

דעת מקצועית

שאותה

את

קם?"

צירפולתביעה

כותב בין השאר פרופ׳ אהרוןלרנר ,מנהל
עיכול ותזונתילדים במרכז הרפואיכרמל:
לדרכי
״למרות ההקאות המאסיביות ,קשייההאכלה ,הפי־
$TS1$הפיגור$TS1$
הטיפולים השמר־
$TS1$השמרניים$TS1$
$DN2$הפיגור$DN2$בגדילה וחוסר התגובה לכל
גור
אף רופא במערך מכבי ובביתהחולים בני
ניים
$DN2$השמרניים$DN2$
ציון לאמעלה אפשרותלטיפול בזונדה,בקהילה או
היחידה

הם גם אינםמעלים
כך גם לא
מועלית

באשפוז.

נוספות.

שאנחנו

״הרגשנו

לתהום״

קורסים

האב;
כשהיהבגיל

חמישה

חודשים

אושפזאילאי

בבית

החולים בני ציון ואובחן כסובלמרפלוקס ,תופעה

אילאי
בקומה שמעלינו
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של החזר תוכן הקיבה והוושט ,שמאופיינת
ובפליטות בצורת קשת.הטיפול שהוצע כלל
שלפורמולתהמזון .״אבל הרילאורך כל החודשים
הראשונים רק שינולו את התזונה שוב ושוב״ מתא־
$TS1$מתארת$TS1$
כשהשתחרר מהאשפוז לא הס־
$TS1$הסתמנה$TS1$
$מתארת $DN2$אמו .ואמנם ,גם
רת
להפך .התקפי ההקאה והבכי
$Dהסתמנה $DN2$כל הקלה במצבו.
תמנה
הקשות
הממושכים התגברו ,וכתוצאהמהפליטות
הוא גם סבל מחנק ,תופעה שעל פי כתב התביעה
לבעיות התפתחותיות קשות.
גרמהלו ככל הנראה
״הכי מעצבןומתסכל זה שהיינו כל הזמן עם היד
על הדופק .המשכנו ללכת איתולרופאים שונים .לא
זילזלנוחלילה,להפך .רק בבריאות שלו התעסקנו.
בעלי כבר לא
יכול היהלראות יותר את המצב הקשה
שלו ואתאוזלת היד של הרופאים ,והוא התמוטט
נפשית .עד היום הואמטופל בתרופות
הרגעה".
עשרות פעמים שאלו ההורים הצעירים את הרו־
$TS1$הרופאים$TS1$:
פאים:
$הרופאים $DN2$:״מה ישלו?״ אךלדבריהם ,לא זכולמענה

כשהטיפול

קרה גם כשהם ציינו שהת־
$TS1$שהתפתחותו$TS1$

שם

בהקאות
שינוי

משביע

את הדעת .כך

$שהתפתחותו $DN2$שלהילד
פתחותו
קשרעין ,לא מרים

מעוררת דאגה,
את

ומיואש,

טריים ,חסרי ניסיון ומיואשים עד העצם ,עם תי־
$TS1$תינוק$TS1$

הואסובל,ולכן גם לא

שאני

שחשבתי

את הטיפול

תשיגו

טובותיותר?׳
בהדסה החזיר אתהגלגל אחור־
$TS1$אחורנית$TS1$.

״ולאשהטיפול
$DN2$אחורנית $DN2$.בכלללא.אילאי כיוםסובל
נית.
לטיטולים ומוגדר כסי־
$TS1$כסיעודי$TS1$.
מדבר ,מכה את עצמו ,זקוק
שלנו ,שהרס
$DN2$כסיעודי $DN2$.המסקנה היחידה מהסיפור הכואב
עודי.
לכולנו את החיים ,היא שהיינו פראיירים והאמנו
לרופאים״.
מפיגור קשה,

משתגע״

לא

המיטבי לילדכם
תגובות:

ד״ר ישראל רוזנבאום ,רופאילדים מחוזי במחוז תל אביב־יפו של
כללית ,נותן שורה של כללים שיבטיחו כי ילדכם יזכהבטיפול

שירותי

בריאות

ממשרד

שאותו הוא צריך:

הבריאות

קבלה
$DN2$התקבלה$DN2$
כמקובל״.

במשרד

התעקשו על אבחנה מדויקת.
הקפידו לשאול מהוהטיפול המיטבילבעיה

אם גם

בתינוק אינו מביא תוצאות,

לא חל

שיפור,

שהוא אינו יוצר

הראשועוד.״היינוזוג הורים

$תינוק $DN2$שאנחנו לא יודעים ממה
נוק

בגדילתו ,סובל
קיא
$DN2$שמקיא $DN2$קשות,והולכת ונוצרת פגיעה
מחסרים תזונתיים ,דברשעלוללהיות קריטילג־
$TS1$לגדילה$TS1$
בתקופת החיים החשובה ביותר.
$DN2$לגדילה$DN2$ולהתפתחות
דילה
וכאן נשאלת השאלה העיקרית :למה פעוט עם רפ־
$TS1$רפלוקס$TS1$
לטיפול ,שמקיא ומסרב לא־
$TS1$לאכול$TS1$,
$DN2$רפלוקס $DN2$קשה ,שלא מגיב
לוקס
$DN2$לאכול $DN2$,שלאעולה בכללבמשקל ,אינו נשלחלטיפול
כול,
כירורגי? איך ייתכן שפעוט מגיע עשרות רבות של
לתת־מומחים,
פעמיםלמומחים לרפואתילדים או
ההתפתחותי ואת הפ־
$TS1$הפגיעה$TS1$
והם לא מאבחנים את האיחור
הנוירולוגית שנוצרה ואף אהד לא קם?״
גיעה
$DN2$הפגיעה$DN2$
"החיים בבית הפנולגיהינום.
שואלים״ ,אומר האב השבור.
״זה גם מה שאנחנו
השננים
שעות ביממה ,עד שבלילות
לתינוקשלנו שלפחות רופא אהדיע־
$TS1$יעצור$TS1$
״מה ,לא הגיע
$DN2$יעצור$DN2$לרגעויגיד:׳בואו נעשה חושבים מחדש,אולי
צור
בתקרה עם מקל .מרוב
היו דופקים לנו
טעינו לכל אורך הדרך,אוליכיוון אחר ייתן תוצאות

בושה ,שמתי אותו בעגלה ומשתיים לפנות בוקרטיילתי
איתו בחון .הייתי מי כן מתו מי ,שבור נפשית

אין

אפשרויות

אבחנתיות

האפשרות כי פעוט שמ־
$TS1$שמקיא$TS1$

כשהבעיה אינה
המתאים.

נפתרת,

ומהן

בקשו

האופציותהטיפוליות

מהרופא

הפניהליועץ

אל תהססולפנות לרופא אחר,אפילו

אל

תרימו ידיים.

הנוספות.

מומחה.

באותה קופה.

המשיכולנסות עד שתגיעולטיפול

הבריאות.

מביתהחולים

המטופל
$DN2$החולים$DN2$מלמסור
לים

נמפר :״התביעה טרם
$TS1$התקבלה$TS1$
הת־

לכשתתקבל

בני ציון

תטופל

נממר :״מכוח זכויות

ומנימוקי סודיות רפואית מנוע בית החו־
$TS1$החולים$TS1$

ממבבי

פרטים

שירותי

אורותמטופליה.
בריאות

:ממר :״זהו

מקרה

מצער ,ואנולומדים כעת את מלוא פרטי התביעה.

$TS1$למשפחה$TS1$
למ־
צוות מכבימלווה אתהילד ,מטפל בוומסייע
$DN2$למשפחה $DN2$ככלשניתן״.
שפחה

