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שלחו להדפסה

סורוקה :הגיעה עם דימום באף  יצאה בלי הנחיר הימני
שירותי בריאות כללית ישלמו מעל  300אלף שקלים למטופלת שאיבדה את הנחיר הימני
שלה עקב רשלנות רפואית של בית החולים סורוקה בבאר שבע" .חלק מהאף פשוט
נשר" ,העידה התובעת
אילנה קוריאל

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

בית משפט השלום בירושלים קבע כי בית החולים סורוקה התרשל .לפי כתב התביעה שהוגש
באמצעות עו"ד נמרוד לוי ממשרד עו"ד שי פויירינג ,אל חדר המיון הגיעה מטופלת בת  29בשלהי הריונה
הראשון עם תאומים עם תלונה על דימומים חוזרים ונשנים מאפה.

קראו עוד על רשלנות רפואית:
לא חשה תנועות ,הרופאים המליצו לאכול שוקולד  העובר מת
תביעה :חולה לב קיבל אישור לחדר כושר בלי בדיקה  התמוטט ומת
תביעה :בת  68נפטרה לאחר טיפול שיניים
בחדר המיון ניסו להפסיק את הדימום והכניסו לאפה קטטר פולי .כתוצאה מקיבוע לא נכון של הקטטר נוצר
לחץ על הנחיר הימני שלה שגרם לה לנמק עד שחלק ממנו נשר .למרות שהתלוננה על כאבים עזים לא בדקו
הרופאים את תקינות קיבוע הקטטר.
גם לאחר שהוציאו אותו וגילו כתם כהה באפה ,שבישר על תחילת הנמק בסחוס ,לא ניתן לה כל טיפול כדי
לפחות לצמצמם את הנזק .כשהתלוננה על כאבים נתנו לה אקמול .התוצאה :נשירת הנחיר הימני .האישה
נאלצה לעבור ניתוח פלסטי לשחזור הנחיר אך עד היום סובלת מצלקת והפרעות בנשימה.

ד"ר אהוד דודסון ,מנהל בית החולים סורוקה .גם כשנוצר הנמק ,הרופאים לא עשו דבר
לצמצם את הנזק )צילום :ישראל יוסף(

המטופלת התלוננה ,הרופאים נתנו אקמול
1/2

http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L4696837,00.html

www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L4696837,00.html

3.9.2015

התובעת תיארה את הכאבים העזים שסבלה מהם ,אך למרות שהתלוננה על כך בפני הצוות הרפואי אף רופא
לא בא לבדוק אותה" .היה לי קשה לדבר ותקשרתי עם משפחתי באמצעות פתקים" ,היא מספרת" ,לא
הצלחתי להירדם בשל הכאבים העזים .התהלכתי במסדרונות המחלקה כאובה ובוכייה.
"התלוננתי מספר פעמים במהלך הלילה בפני
הצוות הסיעודי על כאביי העזים באזור הפנים והאף ,אולם לא קיבלתי כל התייחסות מעבר למתן אקמול נוזלי
לשיכוך הכאב .לא נבדקתי ולו פעם אחת על ידי רופא".
גם לאחר שכבר נגרם נזק לנחיר והתפתח נמק שבא לידי ביטוי בכתם כהה ,נתנו לה רק משחה אנטיביוטית.
"הנמק החיצוני שנוצר לי בנחיר נהפך תוך ימים לפצע גדול ,שחור ומכער .הפצע הצטלק באיטיות בתהליך שבו
חלק מהאף פשוט נשר לי" ,היא מתארת.
השופטת מיכל שרביט קבעה כי הרופא המטפל אכן התרשל ,והורה על מתן פיצויים בסך  256,000שקלים
בתוספת שכר טרחת עו"ד בסך  60אלף שקלים.

זו הסיבה שבגללה הגיעה האשה למיון:

תגיות :סורוקה | דימום מהאף | הריון | רשלנות רפואית | בית המשפט
חזרה
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