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ש "ס לרפואה ע"מן המניין לכירורגיה אורתופדית בי' פרופ
אביב-סאקלר באוניברסיטת תל

ועדת ההתמחות בנשיאות ( גוליק' משותף עם פרופ)ר "יו
ההסתדרות הרפואית

לאורתופדיהר"קרפויועץ , . מ במיל"אל

 (נכדה)1+1+, (לאירית)נשוי

כרטיס ביקור-פרופ׳ משה סלעי  



  ספרות

 אישי ניסיון

 ל כולל קורס "השתלמויות  בארץ ובחו/ קורסיםAAOS  
=AMERICAN ACADEMY

ההרצאה מבוססת



 מסלול מכשולים / עובדים בתנאי שדה מוקשים

תבחר מה מהאפשרויות  )צפעונים מאורת / 

(?כולן/ שבא לך לשים 

הקלטות/מצלמות/חיים בעידן מחשבים

 עיוותי המערכת /לא נוכל לתקן עוולות

('שכר וכד/תקנים/שעה/רופא/מספרי חולים)

 מבעברהחולים של היום שונים  ,

זריםי שיקולים "מונעים עחלקם 

נקודת מוצא







 מוחלטים וקבועים ללא תלות בגורם ה /יושר=צדק-אתיים
אני עובד ביושר עבור מי שמשלם שכרי :"גובה השכר /משלם
.........(ד "עו" )ביושר

:גורמים משפיעים נוספים



:גורמים משפיעים נוספים

 שימוש מושכל וישר בספרות  -מקצועיים

,  EBM-EVIDENCE BASED MEDICINE: מקצועית

 בעיקר /רק, מאמריםRCT-RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIALS.



:גורמים משפיעים נוספים

TOP25 ולא עיתונים  )מובילים עיתונים

רכילות או  /או נגזרות מדורי בריאותאזוטריים 

(.גוגלר "מד



(:המשך)נוספיםגורמים משפיעים 

 או כאלו , בבקשה לא מספרים מצהיבים!!!! )עדכנייםמאמרים
,  (שתכנם התיישן עוד בטרם יצאו לדפוס

 עיתוני על"או ="NEJM=NEW ENGLND JOURNAL OF 
MEDICINE , אוJAMA=JOURNAL OF AMERICAN MEDICAL 

ASSOCIATION , , אוBMJ=BRITISH MEDICAL JOURNAL,

LANCET, NATURE ,וכד.



(ד"מלר, דימות, פגים , מיילדות)לא כירורג /כירורג: ח"בי

חולים  6-10: עבודה בתנאי לחץ)עצמאי /שכיר-קהילה
!!!!(מדדי איכות54עמידה ב , שכר תלוי מספר חולים/לשעה

(מקצוע/ותק)לא כירורג /כירורג-פרטי

מקצועיות /פסיכולוגיות/צריך לזכור משמעויות אישיות
(כולל מתמחים)וכלכליות לנתבע על רשלנות 

סוג הרופא-משפיע גורם 



פרטי

(גם מתמחים חשופים לתביעות)אוניברסיטאי /אקדמי

ביה״חסוג -משפיע גורם 



 כמועדים לתביעות  1אורתופדים במקום

במקצועות הכירורגיים

עמוסים, ש "מנתחי ע: מביניהם =

ותיקים, אמפתיה/חסרי עניין/ממהרים



 מקרה יכול להיות פוטנציאל  כל

.תביעה/לרשלנות

מטופלים בחטיבה האורתופדית 



 פוטנציאל  מקרה יכול להיות כל

.תביעה/לרשלנות

מטופלים בחטיבה האורתופדית 



 מקרה יכול להיות פוטנציאל  כל

.תביעה/לרשלנות

מטופלים בחטיבה האורתופדית 



 פוטנציאל  מקרה יכול להיות כל

.תביעה/לרשלנות

מטופלים בחטיבה האורתופדית 



 (6-17%)כשל באבחון שברים

 מוות  /איחור באבחנה מותיר נזק

,        ש"בע" זנב הסוס"תסמונת )

(וותיןמפרצת 

טיפול לקוי בשברים

עצביגרימת נזק /אי אבחון

כשלים אופייניים באורתופדיה 
MORGAN andלפי) MORGAN LAWYERS:)



 (    מלאכותיכולל מפרק )משתל הכנסת

יש זוויות מקובלות  )בעמדה בלתי מתקבלת 

(כולל סטיות תקן מקובלות לרוב המשתלים

חבישה  /השארת מכשיר/טעות בצד הניתוח

באתר הניתוח  

שיהוי באבחון סיבוך שלאחר  /אבחון לקוי

תסמונת מדור  ,לדוגמא :  ניתוחי

=COMPARTMENT SYNDROME

כשלים אופייניים באורתופדיה 
(:המשך)



X % י ספרות  "עפ)ניתוחים בלתי מוצדקים

(איכותית ועדכנית

ניתוחיתכשל באינדיקציה 



כל אלו יכולים לגרום 

!!!כולל למוות נכותיתלשארית 



 בזמן  בחשבון את התנאים יש לקחת

חדר ניתוח  / מיון/פיגוע: האירוע 

החייאה, אלקטיבי/דחוף

STANDARDS AND NATURE OF 
.PRACTICE AT THE TIME OF INCIDENT

 השוטף והזורםבעידן המידע נכון במיוחד  .

? רשלנות רפואיתמהי 

!?הייתה רשלנותהאם 



? רשלנות רפואיתמהי 

!?הייתה רשלנותהאם 



 מאוזנתדעה-BALANCED OPINION

 ספרות  , מבוסס עובדות, אחראי, מדויקמידע

.לא מטעה, עדכנית

 רצון  / הראיה של המטופל  תחושת הפגיעותזווית

,   ד"עו/חברים/משפחהי "לתבוע מושפעת ע

תאוות בצע/יועצים

TO ERR IS HUMAN - INSTITUTE OF MEDICINE

? רשלנות רפואיתמהי 

(המשך)! ?הייתה רשלנותהאם 



מטופל/תשקיע זמן בקשר עם החולה:

יש לכך , קצרצרגם במפגש / : מגע/עיןקשר 

עליונהחשיבות 

 את קיום השיחה על  תעד

סיכונים בטיפול  /חסרונות/יתרונות

 מלשנות רישומיםהמנע

 תוארברור ובשפה ללא שמות כתוב:

'וכד, חזק, מאוד

כמה עצות איך להימנע מתביעות 
(:זמןולחוציקצרים במפגשים גם )



 הניתוח ח "של דומירביפירוט

האחיותאת דיווחי לקרוא , ח "בבי

 לנהליםהצמד

 לממוניםדווח : ח יש תקלה"חואם  ,

דבר עם המטופל ומשפחתו בזמן 

תעד את , אמת ובצורה ישירה וישרה

.הדיווחים והשיחות 

כמה עצות איך להימנע מתביעות 
(:המשך)



  יש לחנך את דור הרופאים הצעירים לעבודה מושכלת

".רפואה מתגוננת"תביעה אך לא לעשות " איום"בתנאי 

 ק נאה  'גם אם צ" )עט להשכיר"לכתוב כ/ לא להתנהג

.מחירומאידך גיסא לא להגן בכל , מחד גיסא ( בסיפא

(:take home message)לסיכום 



 מנוסיםלסמוך על מערכת השפיטה בה יש שופטים יש  ,

.הצדקמתוך הגיון ולאור מאזני הפועלים 

  שיתוף פעולה מקצועי בין מערכת הרפואית והמשפטית

ועשיית צדק עם  , יביא לצמצום תביעות סרק מחד גיסא

תוך שמירה על כללים אתיים ומקצועיים  , הנפגע מאידך 

.ראויים

(:המשך)לסיכום 






