
 מיליון שקל אם ובתה הנכה 5- יפצה בהדסה
 הורה לפצות אם שילדה במחלקה פסיכיאטרית שבה אושפזה בלי ש"ביהמ

  השגחה ותינוקה נחבט ברצפה

 החולים הדסה עין כרם בירושלים לשלם לבית) 'ד(בית המשפט המחוזי בירושלים הורה היום 
השופט בדימוס משה רביד קבע בפסיקתו כי  .פיצויים בגובה חמישה מיליון שקל לאם ולבתה

, שאושפזה במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים ,לאחר שהאם, המרכז הרפואי התרשל בתפקידו
וכך נחבטה התינוקת ,  כך ובלא כל השגחה רפואיתבלי שאיש ידע על, ילדה לבדה את בתה הפגה
 . ברצפה ונגרם לה נזק מוחי

 
אשר  - התרשלות הדסה אלמלא"

צריכה היתה להיערך לאפשרות של 
 ,למצער, לידה מוקדמת ולהבטיח

נוכחות איש צוות המחלקה 
הפסיכיאטרית בחדרה של האם 

 במהלך הלידה ולו לצורך השגחה על
שלום העובר עד להגעת צוות 

ניתן היה למנוע  -מיילדות מיומן 
קבע  ,"חבלת ראש שנגרמה לתובעת

 . השופט רביד
 

השופט קבע עוד כי נכותה של 
 מקורה בחבלה, היום בת שש, הילדה

שנגרמה לה כתוצאה מהטחת ראשה 
 . ברצפה במהלך הלידה

 
, דעתי אינה נוחה מכך שאירוע חריג: "" על בית החולים הדסה וצייןרביד מתח בהחלטתו ביקורת

בין . אשר במסגרתו הופקו הלקחים, לא זכה לתחקיר מסודר של הדסה ,מצער וקשה מעין זה
הסתובבה האם חולת סכיזופרניה במשך , בחדר חשוך במחלקה הפסיכיאטרית ,כותלי בית החולים
מבלי שאיש מצוות המחלקה הבחין בדבר במשך זמן ניכר ,  סובלת מצירי לידהכשעה וחצי כשהיא

  .ופנה לטפל בה
 
 שתהא לידה ללא כל הכנה ומבלי, כורעת ללדת בפינת החדר, בעל כורחה, מצאה עצמה האם, כך"

תוצאותיו העגומות של  .לסייע בידה לקבל את התובעת שהגיחה לאוויר העולם, למצער, נפש חיה
 התרשלות הדסה ניתן היה אשר אלמלא, אירוע זה ראינו בנכותה הקשה ביותר של התובעת

 ". למנועה

 מעקב רשלני

וקל וחומר עבור האם ,  בטראומה בלתי נתפסת עבור כל אישהמדובר", לדברי השופט רביד
צריך היה צריך , המתרחש בין כותלי בית החולים,  מעין זהמקרה חמור. הסובלת ממחלת נפש

. להפיק לקחים ולהבטיח שלא ישנה בעתיד,  מקיפה כדי ללמודלהביא את הדסה לעשות בדיקה
 הטיפול המקצועי והמסור של צוות המחלקה הפסיכיאטרית במחלת כי לא נעלם מעיניי, אוסיף

 ". אשר העמידה על רגליה ומאפשר לה לתפקד ביומיום,  האםהסכיזופרניה שממנה סובלת
 

כי , טענו בתביעת הפיצויים, ליאת שחר ודוד שרים ושמואל ילינק ד" ידי עוהשיוצגו על, האם ובתה
  התרשלה בטיפול הרפואי שניתן לאם ובשל הדסה

 האם היתה מאושפזת בהריון במחלקה בנסיבות שבהן, לטענתן. כך נגרמו הנזקים לילדה
  .להדסה האחריות לשלומה, הפסיכיאטרית בבית החולים

 
 מודע לכך שמדובר הצוות הסיעודי לא היה, כי המעקב הרפואי אחר ההיריון היה רשלני, עוד נטען

 ולא בוצעו הבדיקות בהריון בסיכון גבוה ולא היה מוכן לאפשרות של לידה מוקדמת במחלקה
 . והמעקבים הנדרשים
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 הילדה גם לחבלת הראש שנגרמה לה כתוצאה מנפילתה ניתן לייחס את נזקי, לטענת התובעות

,  היה ערוך ומוכן לאפשרות של לידה מוקדמת במחלקההצוות הסיעודי לא. ארצה במהלך הלידה
 .  נפילתה של הפגהובשל כך לא היה בידו למנוע את

 לא התייחסו לתלונות

 האם התלוננה על כאבי בטן החל משעות הצהריים בפני כל מי שנכנס לחדרה וכן כי, בתביעה נטען
האם והבת טענו . אך הצוות לא התייחס לתלונותיה ואף נעל אותה בחדרה,  הצוות הסיעודיבאוזני

 .  מוחיכדי לשלול דימום, מספר שעות לאחר הלידה, סאונד- הדסה גם לא ביצעה צילומי אולטרהכי
 

טען בדיון בתגובה כי  ,הירש-'ד אבי אלרום ואורין בביץ"שיוצג על ידי עוה, בית החולים הדסה
בהתחשב ,  היה אופטימלימעקב ההריון. הטיפול המרכזי שלו היתה זקוקה האם היה פסיכיאטרי"

 וגינליות בהעדר שיתוף בקשיי התקשורת עם האם בשל מצבה הנפשי ובקושי לערוך לה בדיקות
 ". פעולה מצידה

 
ורק , כי האם לא התלוננה בפני הצוות על כאבי בטן ,אשר להתרחשויות ביום הלידה טענה הדסה

חשד האח במקום שמשהו אינו כשורה והזעיק את , בלילה 23:00לאחר חילופי המשמרות בשעה 
.  שהאם רגועה ועל כן התעכב מספר דקות לעיין בתיקה הרפואיזה ראה במוניטור. הרופא התורן
 .  קצר לאחר הלידההיה זה זמן, כשנכנס לחדר

 
לפיה התינוקת נפלה ,  של האםכי אין לסמוך על עדותה, לעניין הנפילה של הפגה טענה הדסה

.  מחלת הסכיזופרניה ממנה סבלהכיוון שיש חשש לסתירות ולעיוות המציאות עקב, במהלך הלידה
 לא תיתכן חבטה מאחר שהתינוקת כי במצב שבו האם ילדה בכריעה, בנוסף נטען בבית החולים

  .היתה עדיין מחוברת לחבל הטבור ולא התגלו אצלה חבלות
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