
החולה הושאר בלי השגחה - ומת
יפרח סלומון בן ה־70 אושפז 
במצב קשה בביה"ח בילינסון. 
בשעת לילה הוחלט להכניסו לבדיקת 

־סי.טי, לא לפני שניתנו לו שתי תרו
פות הרגעה והרדמה. כיוון שהוצא 

־מהמחלקה הוא הושאר ללא כל הש
גחה רפואית, ואז איבד את ההכרה 

־והפסיק לנשום. אפילו רופא אחד שי
גיע לבדוק את המטופל לא נמצא.

־ההפקרה הרפואית לא נפסקה בהת
מוטטות החולה הקשה. סלומון הועבר 

־בחזרה ממכון הרנטגן למחלקה הפני
מית כשהוא מחוסר הכרה, מכחיל ופיו 
מלא נוזלים, רק על ידי סניטר בלבד 
שאין לו, כידוע, כל הסמכה רפואית. 

כך שוב נשאר החולה ללא כל ליווי 
והשגחה רפואית, כפי שהתחייב ממצבו 
הקשה. לאחר שהגיע למחלקה במצב 

קריטי בוצעה בו החייאה, אבל 
־אז היה כבר מאוחר מדי. לס
לומון ז"ל נגרם נזק מוחי 
קשה כתוצאה מתרופות 
לו.  שהוזרקו  ההרגעה 
לאחר שהושאר ללא כל 

השגחה רפואית, הוא נותר 
במצב אנוש ובלתי הפיך. הוא 

מת כעבור ארבעה חודשים לאחר 
שלקה בזיהום קשה.

ממצאים קשים אלה התגלו בחקירה 
פנימית שערכה בשנתיים האחרונות 

הב בדיקה שהוקמה במשרד  ־ועדת 
־ריאות. הוועדה חקרה את תפקוד הרו
־פאים והאחיות במכון הרנטגן ובמחל

קה פנימית ג' בביה"ח בילינסון, מבתי 
החולים הגדולים והחשובים בישראל. 
המקרה עצמו אירע בספטמבר 2007 

־ונחשף כאן לראשונה. לאחרו
־נה הועברו ממצאי החקי

רה לידיעת משפחתו של 
־סלומון ז"ל. רעייתו וש

מונת ילדיו תובעים כעת 
את קופת חולים כללית 

־בבית משפט השלום בי
רושלים באמצעות עו"ד שי 
פויירינג. בכתב ההגנה דוחה 
הקופה את הטענות נגדה ודיוני המשפט 

טרם הסתיימו.
מממצאי החקירה של משרד הבריאות 
עולה כי בטיפול שניתן לסלומון ז"ל 
היתה סידרה קשה של מחדלים, שגיאות 

־וטעויות. כך הבחירה של רופאי המ

חלקה הפנימית בבדיקת הסי.טי היתה 
 .MRI מוטעית ונכון היה לבצע בדיקת
בנוסף, קבעה ועדת החקירה של המשרד 
כי גם אם היה צורך בביצוע הבדיקה, 
לא נכון היה לעשות זאת בלילה, כאשר 
במחלקה הפנימית שבה היה מאושפז 
החולה עבד רק רופא תורן אחד. עוד 
קבעה הוועדה כי היה צריך להשאיר 
את החולה עם ליווי רפואי צמוד מרגע 

־מתן שתי תרופות ההרגעה ועד החז
רתו למחלקה.

־מבדיקת "ישראל היום" עולה כי המ
קרה החמור בבילינסון מאפיין תופעה 
קשה ורחבה בכל בתי החולים בארץ, 

־בעת העברתם של אלפי חולים מהמח
־לקה שבה הם מאושפזים לבדיקות במ

כונים, בעיקר במכון הרנטגן. משיחות 
עם רופאים בכירים עולה כי במקרים 
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 מבצע הסדרת חובות 

שנפתח כנגדם 
תיק הוצאה לפועל

במהלך החודש הקרוב יוכלו חייבים שיגיעו להסדר 
לתשלום חובותיהם, ליהנות ממספר הקלות:

 הפחתה משמעותית של החוב
הקפאה של ההליכים בתיק ההוצאה לפועל

להסדרת החוב ולמידע נוסף הנכם מוזמנים לפנות 
למוקד השירות והמידע של רשות האכיפה והגבייה

לבעלי חוב בחברת סלקום        

מכונות לממכר 
סיגריות ליד בתי"ס 
- מעכשיו אסורות

להציב  אסור  החל מאתמול 
־מכונות למכירת סיגריות בר

ממוסדות  קילומטר  של  דיוס 
החלטה  בעקבות  זאת  חינוך. 
שקיבלה הממשלה בחודש מאי 
האחרון בעניין תוכנית לאומית 
לצמצום העישון ונזקיו. ממשרד 

־הבריאות נמסר כי בכוונתם לפ
עול נגד בעלי מכונות שיציבו 
מכונות שכאלה במרחק של פחות 
מ־1,000 מטרים מבתי ספר. גובה 

־הקנס על עבירה זו עשוי לה
גיע עד 226 אלף שקלים. כמו 
כן, הבהירו במשרד הבריאות כי 
בעוד שנתיים, ב־1 בינואר 2014, 

־ייאסר לחלוטין השימוש במכו
נות אלה.

סגן שר הבריאות, ח"כ יעקב 
־ליצמן, שקבע את התקנה האוס

רת את הצבת המכונות, אמר כי 
"סילוק מכונות לממכר סיגריות, 
כחלק מהתוכנית הלאומית של 

במי יסייע  הבריאות,  ־משרד 
גור התופעה וימנע נגישות בני 
נוער לעישון ולנזקיו". משרד 
הבריאות אף הזמין את הציבור 

בטל המשרד  למוקד  ־לפנות 
פון 5400* ולדווח על מכונות 

־לממכר סיגריות המוצבות בס
מוך לבתי ספר. 

         זיוה מוגרבי־קובני

 מחדלים מקוממים 
בספינת הדגל

בית החולים בילינסון הוא מבתי החולים הגדולים והחשובים בישראל 
והוא נחשב לספינת הדגל של קופ"ח כללית - הקופה הגדולה בישראל 
שבה חברים חלק ניכר מאזרחי המדינה, ושראשיה מתגאים בכך שהם 

־עומדים בראש ארגון הבריאות החשוב בישראל. אולם בחודשים האחרו
נים שוב ושוב עולות שאלות קשות ונוקבות על תפקודה של הנהלת בית 
החולים ועל הפיקוח הרופף של קופ"ח כללית על בתי החולים שנמצאים 

בבעלותה ובאחריותה.
נכון שמקרי רשלנות רפואית קשים מתרחשים בכל בתי החולים, אבל 
פעם אחר פעם עולים ממצאים חמורים ומקוממים שבהנהלות בית החולים 

־בילינסון וקופת חולים כללית לא מבצעים את חובתם הציבורית הבסי
סית, ולא מפיקים באומץ ובמהירות לקחים ממקרי הרשלנות הרפואית 

כדי לצמצם ככל שניתן את הסיכון שמקרים כאלה יישנו.
־כך התגלה גם בחקירת משרד הבריאות את פרשת מותו של יפרח סלו
־מון בעקבות ההשגחה הכושלת במכון הרנטגן בבילינסון. במסגרת הח

קירה הועלתה ביקורת נוקבת על כך שלמרות חומרת המקרה לא נערכה 
במחלקה פנימית ג' ובבית החולים ישיבה להפקת לקחים בקרב הצוות 

־הסיעודי והרפואי, וכי לכל היותר נערכו שיחות בין הרופא התורן בלי
לה שבו קרה המקרה למנהל מחלקה פנימית ג' שבה אושפז ובין האחות 
שעבדה באותו לילה לאחות האחראית על המחלקה. משרד הבריאות קבע 
עוד כי לכשל רב המשתתפים שותפה גם הנהלת בילינסון, שלא קבעה 
הנחיות ברורות לגבי תנאי ההשגחה על חולים שמועברים מהמחלקה שבה 

הם מאושפזים למכוני ההדמיה.
גם משרד הבריאות מצידו לא תמיד ממהר להפיק לקחים שמתחייבים 

־ממקרי הרשלנות הרפואית כדי לצמצם את הישנותם של תאונות ואסו
נות רפואיים. בעקבות חקירת הפרשה במכון הרנטגן בבילינסון הוחלט 
במשרד הבריאות לגבש הנחיות חדשות, שיחייבו את כל בתי החולים 
בהשגחה צמודה לחולים קשים שמועברים למכוני הרנטגן. עכשיו צריך 
לחכות ולראות אם ומתי יעמוד המשרד בחובתו לפרסם בהקדם הנחיות 

מצילות חיים אלה.
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אלפי חולים במצב קשה מקבלים השגחה רפואית צמודה • אבל אז הם 
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־רבים, בעת האשפוז בבית חולים מושא
רים חולים קשים במכון הרנטגן לבדם 
ללא כל השגחה וניטור רפואי, כאשר 
הם מלווים רק על ידי אנשי צוות בלתי 
מוסמכים ובלתי מיומנים. זאת בעוד 
כשאותם חולים מאושפזים במחלקה, הם 

־דווקא כן זוכים להשגחה רפואית צמו

דה. לדברי הבכירים, המקרה בבילינסון 
־מייצג תופעה קשה ביותר שבגללה נפ

געים חולים רבים מדי שנה בישראל, 
וחלקם אף מתים כתוצאה מכך.

מבילינסון נמסר בתגובה כי "ביה"ח 
קיבל רק לאחרונה את מסקנות משרד 

־הבריאות ויפעל בהתאם למסקנות. הצ

וות הרפואי לא חסך בבדיקות במטרה 
להגיע לאבחנה רפואית בעניינו של 
המטופל שסבל ממחלות קשות, חרף 

־התוצאה המצערת ופטירתו. כחלק מה
ליך הפקת הלקחים הוציא ביה"ח לאחר 
האירוע נוהל קבלה, שהייה ושחרור 
מטופל ממכון הדימות והופקו לקחים. 

אנו מוצאים לנכון להדגיש כי מקרה 
זה הוא דוגמה למצוקה האמיתית שבה 

־נתונה הרפואה בישראל, ומשרד הב
־ריאות ציין זאת כשהתייחס לכך שה

תורן במחלקה הפנימית לא יכול היה 
להתלוות לחולה לאורך כל זמן שהותו 

במכון הרנטגן".
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"מכון הרנטגן - המקום 
המסוכן ביותר בבתי החולים"

מכון הרנטגן הוא האתר המסוכן ביותר בבית החולים מאחר שמופנים "
אליו חולים קריטיים לצורכי אבחון". כך קבע נציב קבילות הציבור 
במשרד הבריאות, פרופ' חיים הרשקו. הוא הסביר כי "חולה יכול לשהות 
שם שעה, ויש חולים שמצאו את עצמם במקום ללא כל השגחה רפואית, 
לעיתים לבדם ולעיתים רק עם קרוב משפחה. הפתרון הוא לצמיד למכון 

־הרנטגן אחות עם ציוד החייאה שתפקידה להשגיח על החולים". כך, למ
עשה, הצביע הנציב על התופעה החמורה של הפקרת חולים קשים בזמן 

הבדיקות במכוני הרנטגן.
פרופ' הרשקו אמר את הדברים הקשים בעקבות חקירת פרשת מותו 
של יפרח סלומון ז"ל בבית החולים בילינסון. הוא דיבר בכנס הבריאות 
השנתי של המרכז האוניברסיטאי אריאל שהתקיים בכנסת בשנת 2009, 

בזמן שהחקירה עדיין התקיימה במשרד הבריאות. 
־עו"ד שי פויירינג, המייצג את משפחת החולה, הוא גם רופא בהכשר

תו. לדבריו, ממחקרים שנערכו 
בעולם וממקרים שהתגלו בארץ 
נמצא כי "פעמים רבות מועברים 
חולים בתוך כותלי בית החולים 
כשהם אינם מלווים בצוות מיומן. 

־בהיעדר נהלים המבהירים מפו
־רשות על מי מאנשי הצוות הר

פואי חלה האחריות, קורה פעמים 
רבות שהחולה שהועבר לבדיקה 
במכון הרנטגן נותר ללא השגחה 
רפואית כלשהי". לדבריו, "המצב 

־הנוכחי מעמיד את החולים המו
עברים לרנטגן באופן אבסורדי 
בהשגחה הנחותה אפילו מזו של 
אורח מזדמן בבית החולים שנקלע 

למצוקה רפואית".
רן רזניק

בכיר במשרד הבריאות: 

בילינסון. חקירת משרד הבריאות 
העלתה ממצאים קשים

צילום: יהושע יוסף
ועדת החקירה:

מכון רנטגן. "הפתרון: אחות שתשגיח"

יפרח סלומון ז"ל

 כלל לא היה צריך לבצע 
את הבדיקה

גם אם מבצעים אותה, 
אין לעשות זאת בלילה 
כאשר נמצא רק רופא 

תורן אחד

מהרגע שהחולה קיבל 
תרופות הרדמה, היה 
צריך לדאוג לו לליווי 

רפואי צמוד

החולה הושאר בלי השגחה - ומת

NimrodH
מצולע




