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"הקרדיולוגים הם 
היחידים שיכולים 
לתת מענה למחסור 

בצנתורי מוח"
ב"ישראל  אתמול  החשיפה 
היום" - על כך שאיגוד הרופאים 
מצנתרי המוח מתריע בפני משרד 
הבריאות כי ההנחיות החדשות 
גם  לראשונה  שלו, שמתירות 
לרופאים קרדיולוגים ולכירור�
גים של כלי דם לבצע צנתורי 
מוח, הן בגדר "הפקרת החולים 
וסיכון חייהם" - עוררה סערה 
גדולה בקרב ראשי משרד הב�
הרפואית.  וההסתדרות  ריאות 
ראשי האיגוד הקרדיולוגי מסרו 
כי המכתב הוא של "קבוצה קטנה 
מאוד של מצנתרי מוח. הכוונה 
היא שמצנתרי לב וכלי דם שיב�
חרו בכך יעברו תהליך של התמ�
חות מסודרת". פרופ' מיכאל גלי�
קסון, נשיא האיגוד הקרדיולוגי, 
אמר עוד כי "כל מי שמוכן ללמוד 
ברצינות תחום מקצועי ולעזור 
לחולים יבורך. כיום הקרדיולוגים 
וחדרי הצנתורים הקרדיולוגיים 
הם היחידים שיכולים לתת פת�
רון לבעיה בטווח הנראה לעין". 
רן רזניק

היה אפשר לצפות שכאשר צוות 
אדום  דוד  מגן  של  חובשים 
(מד"א), ארגון ההצלה הרפואית הח
שוב בארץ, מוזעק באמבולנס לטפל 
בבחור צעיר שנמצא במצב קריטי - 
הוא יפעל בדחיפות הגדולה ביותר 
ויעשה את כל הפעולות הרפואיות 
ואולם,  המתבקשות כדי לטפל בו. 
משרד הבריאות מצא שלא כך היה 
כשהוזעקו שני חובשים של מד"א בא
מבולנס כדי לטפל בדחיפות בעומר 
יקותיאלי ז"ל בן ה22 לאחר שהתמוטט 
ב21 באוקטובר 2014 לקראת חצות 

בזמן בילוי בפאב בבאר שבע. 
לפי ממצאי החקירה, עומר טופל על 
ידי החובשים באופן כושל מאוד, מוטעה 
ביותר ובלתי סביר, והוא הועבר לבית 
החולים סורוקה בבאר שבע ושם כבר 
נקבע מותו לאחר שהרופאים בסורו�
קה לא הצליחו במשך כשעתיים לה�

חיותו. החקירה התנהלה בשנה האחרונה 
וממצאיה הועברו למשפחה, ומהם עולה 
שורה ארוכה של מחדלים קשים ובל�

תי נתפסים. 
על פי ממצאי החקירה, הנחשפים כאן 
בראשונה, הגילוי הקשה ביותר הוא העו�
בדה שהחובשים התייחסו בטעות ליקו�
תיאלי כאילו הוא היה שיכור ולא נש�
קפת סכנה לחייו, ו"לכן היחס והגישה 
הטיפולית היו בהתאם... והם החליטו 
להעבירו לבית החולים ללא כל ביצוע 
אומדן בסיסי של מצבו". משרד הב�
ריאות קבע עוד בחקירתו כי לפי מצבו 
של עומר לאחר התמוטטותו בפאב, היה 
נכון להגיע למסקנה שהוא במצב חירום 

רפואי קריטי יותר. עוד נקבע כי "במד"א 
לא הפיקו את הלקחים מהמקרה הטרגי". 
לאירוע  עד  בריא  היה  יקותיאלי 
והתאמן דרך קבע במכון כושר. הוא 
שירת בצה"ל במערך ההגנה האווירית 
ונבחר לחייל מצטיין. לאחר השירות 
הצבאי הוא למד במכינה ללימודי הנ�
דסה, וביום האירוע התבשר כי התקבל 
ללימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל, 
ויצא עם חברו לחגוג את האירוע בפאב. 
בסביבות השעה 23:30 הוא התמוטט 

באופן פתאומי ואיבד את ההכרה. 

הנוכחים בפאב הזעיקו את מד"א 
והאמבולנס עם שני החובשים כעבור 
כ�6 דקות לפאב, ואולם במשך 16 דקות 
מהגעת האמבולנס לפאב ועד לפינוי 
לסורוקה עומר "לא זכה לשום ניטור, 
טיפול, עזרה, סעד, אומדן רציני של 
מצבו. צוות מד"א כשל בזיהוי המצב הח�
ריף שבו היה המנוח ובנקיטת הפעולות 
המתבקשות בפרק זמן סביר מהגעתו. 
היה צפוי שהחובשים יבצעו אומדן בסיסי 
של לחץ דם, דופק וריווי רמת החמצן 
ויעשו לפי הצורך החייאה לבבית, אבל 

אף פעולה כזו לא בוצעה..." עוד קובעת 
חקירת משרד הבריאות כי למרות שהיה 
נכון לעשות זאת, החובשים לא חיברו 
את עומר לחמצן ולמכשיר דפיברילטור 
(מכשיר המחזיר את קצב הלב לפעולה 
סדירה על ידי מתן שוק חשמלי ללב). 
ממד"א נמסר: "במהלך הבדיקה הרא�

שונית של החולה בזירת האירוע החליט 
הצוות לפנותו בדחיפות לביה"ח - וכך 
אכן בוצע. אנשי הצוות שוללים מכל וכל 
את הטענה שהתייחסותם למקרה נבעה 
מהעובדה שחשבו שמדובר בשיכור. 
לראיה, הטיפול המהיר והפינוי המהיר 
מלמדים על ההפך מהנטען כנגדם. לד�

בריהם, וכך גם עולה מדו"ח הבדיקה, הם 
סברו שהוא מצוי במצב של שוק ומכיוון 
שכך היה נכון לפנותו במהירות לבית 
החולים שנמצא דקות ספורות מהמקום".

ממשרד הבריאות נמסר: "דו"ח הוועדה 
התקבל ביחידת נציב קבילות הציבור. 
אנו נמצאים בשלב הבירור מול מד"א, 
ולכשיסתיים הבירור נעביר הממצאים 
לגבי הפקת הלקחים ויישום ההמלצות".
עו״ד שי פויירינג ייצג את המשפחה 
בחקירה והוא מתכוון להגיש תביעה נגד 

מד"א בשם המשפחה.

רן רזניק

מחדל: חובשי מד"א חשבו שעומר 
שיכור - ולא טיפלו במצבו הקריטי

עומר יקותיאלי ז"ל  

חשיפה

ממצאי החקירה של משרד הבריאות בעקבות מותו של עומר יקותיאלי בן ה	22 בבאר שבע: החובשים 
לא סיפקו טיפול רפואי בסיסי √ פונה לביה"ח סורוקה - ושם נקבע מותו √ "במד"א לא הפיקו את 

הלקחים מהמקרה הטרגי" √ מד"א: "החובשים סברו שהוא בשוק ופינו במהירות לביה"ח"

מיטל יסעור בית�אור, 
כתבתנו לענייני בריאות

מאות אנשים תורמים בכל שנה 
אונת כבד או כליה לטובת קרוב 
משפחה חולה או אפילו אדם זר, אבל 
אמא אחת שתרמה להצלת חיי בתה 
החולה אונת כבד נותנת עוד מגופה, 
ובשבוע הבא תיכנס לניתוח לתרומה 

של כליה. 
מהא חאג' מצילה את חייה של בתה 
נור בת ה�8, המאושפזת במרכז שניידר 
לרפואת ילדים. מדובר באחת ההשתלות 
הבודדות מסוג זה שנעשו בארץ. נור, 
פלשתינית מרצועת עזה, סובלת ממחלה 

מולדת ששמה אוקסלוזיס. מדובר בלי�
קוי בתפקוד הכבד שגורם ליצירה של 
אבנים בכליות ועלול לגרום לפגיעות 
נוספות כמו עיוורון, פגיעה באוזניים 

ופגיעה בלב.
נור נמצאת בטיפולי דיאליזה מתי�
שים לאחר שכליותיה נפגעו. גם הלב 
שלה נפגע, דבר שהוסיף על הסכנה שלא 
תעמוד בהשתלה. לאחר טיפול רפואי 
ששיפר את מצב הלב, היא עברה הש�
תלת כבד. "לא חששתי לתרום לבתי 
אונת כבד וכליה", אומרת מהא, "אמא זו 
אמא. אין ברירה. בקוראן כתוב שמי שמ�
חיה אדם כאילו מחיה את כל האנושות".
האב איברהים סיפר: "כבר שנתיים 

היא לא הלכה לבית הספר. היא מתגע�
געת לאחים שלה, לבית הספר ולאוכל". 
העיניים של ההורים נוצצות כשהם חו�

שבים איך יכינו לנור כשתחלים ותחזור 
לעזה מנת בשר עם מרק ואורז שהיא 

אוהבת במיוחד.
כבר שנה מאז עזבו את עזה והשאירו 
שם את שלושת אחיה של נור, בני שנה 
ו�5 ובת 11. תחילה אושפזה נור במשך 
שמונה חודשים ברמב"ם, ואז הועברה 
לשניידר. אתמול הגיעו מהא ואיברהים 
למרכז הלאומי להשתלות לדיון נוסף, 
שבו נבחן מצבה הרפואי של נור לאחר 
השתלת הכבד ומצבה הרפואי של מהא 

והוחלט לאשר לה את ההשתלה.

"ההורים סיפרו לנו עד כמה נור מחכה 
כבר לסיים את טיפולי הדיאליזה בע�
קבות ההשתלה, ואנחנו ביקשנו שהם 
יקפידו על המעקב ועל נטילת התרופות 
נגד דחייה. האמא מסורה מאוד לבת, 
הבינה לקראת מה היא הולכת בלי לחץ 
של המשפחה ומרצון חופשי. היא מוד�
עת לסכנה שבניתוח אך מוכנה ללכת 
על זה. היא ריגשה את כולנו כשאמרה 
שאם חלילה יקרה לה עצמה משהו בני�
תוח היא מעוניינת שאיבריה ייתרמו", 
אמרה ד"ר תמר אשכנזי, מנהלת המרכז 

הלאומי להשתלות.
לחתימה על כרטיס אדי לתרומת 

איברים התקשרו 6262*

דם מדמה: אמא 
תורמת לבתה 

אונת כבד וכליה
נור חאג' בת ה	8 סובלת מליקוי בתפקוד בכבד, שגרר 

הרעה בתפקוד הכליה √ אמה מהא כבר תרמה לה אונת 
צילום: באדיבות המשפחהכבד √ עתה מתכוננת האם לתרומת כליה: "אמא זו אמא" נור ומהא 

"החליטו להעבירו לבית החולים ללא ביצוע כל אומדן בסיסי של מצבו" 
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