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התייחסות המערכת הרפואית לתביעות רשלנות רפואית  

שימת דגש על הסוגיות הרפואיות ומתן משקל מועט לסוגיות המשפטיות•

הטיפול והליווי של התביעות נעשה על ידי מנהלי סיכונים בעלי הכשרה רפואית•

במנגנון מורכב, או אנשי הכספים/י הנהלת בית החולים ו"הליכי קבלת החלטות ע•

את השופטים" לחנך"תסכול מהמערכת המשפטית ורצון •

(?המומחה? הרופא)הקורבן המשני •



אבחנה משפטית≠אבחנה רפואית 

האמת המשפטיתלא תמיד האמת הרפואית 



נגד כללית. ת.נ(  השופטת וולפסון)שלום באר שבע 2452-07א "ת: #1מקרה 

5בןאצלמעיהתפשלותבאבחוןלאיחורטענה

בטןכאביעלתלונהעקבלמיוןפונה•

תקינות-(בריוםחוקן,רקטליתבדיקה,כירורג,ילדיםרופא)הבדיקותכלתוצאות•

משוחרר.תנגודתאוצפקיגירויללא.בכלכלההוחללמחרת.לוורידנוזליםוהזלפתלהשגחהאושפז•

קלהרגישות.צפקילגירויברוריםסימניםללא,רכהבטן-בקופהילדיםרופא.בטןכאבישובלמחרת•

תחתונהמרכזיתבבטןגושנמוש.תפוחהבטן-אחרלמיוןפונים.דיפוזית

המעישלהתפשלותמאובחנתUS-ב•

ביןוהשקהמעיכריתתבוצעה.נמקימעיעם(מקלש"עסעיף)חריגאנטומימבנהנמצאבניתוח•

הקצוות



המשך: #1מקרה 

5מעי אצל בן התפשלותטענה לאיחור באבחון 

USנעשהאילוההתפשלותלאבחןהיהניתן:התביעהמומחה•

הסיבתיהקשרבשאלתוהןהאחריותבשאלתהןהגנהברהתיק:ההגנהמומחה•

העובדתיתוברמההרפואיתברמהחלוקותדעות:המטפלהצוותעמדת•

נדחתההתביעה:הדיןפסקתוצאת•



כללית  ' נבראלבן עטיה ( השופט שנהב)שלום הרצליה 2886-04-08. א.ת:#2מקרה 

אשך ורשלנות בביצוע הניתוח אצל תינוק בן מספר חודשים  תסביבטענה לאיחור באבחון 

למיוןמפנההילדיםרופא,משמאלהאשכיםבשקואודםנפיחותבשל•

ולאהשקבתוךחופשי,מוגדלמעטאשך.אודםאובצקתללא,האשכיםבשקנוזלהצטברות-במיון•

למחרתלביקורתזומןחריפהכירורגיתבעיהבהעדר.מעובהזרעחבל,רגיש

דחוףלניתוחמועבר.מוגברתדםלזרימתחשד-US.יותרובצקתייותרמוגדללאשךרושם-למחרת•

SCROTUMACUTEשלאבחנהעםאשךלתסביבבחשד

פגיעה.מוגדלתאשךיותרת.תקיןונראהבמפשעההחתךדרךהוצאאשך.בקענמצאלאבניתוח•

האשךשלהדםמכליבחלקקלה

ISCHEMICשלבתהליךהתנווןהשמאליהאשך-בהמשך• ORCHITIS



המשך:#2מקרה 

אשך ורשלנות בביצוע הניתוח אצל תינוק בן מספר חודשים  תסביבטענה לאיחור באבחון 

בגישההניתוחיההליךבביצועוהתרשלותהאשךתסביבבאבחוןאיחור:התביעהמומחה•

לאשךהנזקנגרםבגינם,מתאימהלא

.משמעיתחדאבחנהאפשרוולאוסותריםשוניםממצאיםעלהצביעוהבדיקות:ההגנהמומחה•

הגישה.אשךתסביבאוכלואלבקעחשדבשלכירורגיהליךשהצריךחריףבתהליךמדובר

בכלימהפגיעהולאהאשךביותרתמדלקתנובעתהאשךהתנוונות.בדיעבדנכונההיתההניתוחית

הדם

הניתוחיתהגישהגםכולל,והסבירותהנדרשותהפעולותכלבוצעו:המשפטביתמטעםמומחה•

התביעהקבלת:הדיןפסקתוצאת•

=



ההיבט המשפטי–תביעות רשלנות רפואית 

שופטים חסרי ניסיון•

סוגיית התרשמות מעדים ומומחים ולחצי החקירה הנגדית•

שימוש גובר והולך בכללים משפטיים כבסיס לפסיקת פיצוי•

ריבוי תביעות ועומס על המערכת•

שיקולי תקציב/התמקדות במקרה הפרטני והתעלמות מהשלכות רוחב•



אבחנה משפטית≠אבחנה רפואית 

האמת המשפטיתלא תמיד האמת הרפואית 



ח כרמל  "בי' נ' בית משפט המחוזי ירושלים פלונית ואח36833-09-14א .ת: #3מקרה 

טענה לנזקים שנגרמו לילוד עקב איחור בביצוע ניתוח קיסרי

מקרוזומייםמיועדת לניתוח קיסרי לאחר שני ניתוחים קיסריים עקב עוברים , יולדת בהריון שלישי•

ציריםעקבהחוליםלביתהגיעההמיועדהתאריךלפניכשבוע•

לביתהמשוחררת.תקינותהבדיקותשאר.סדיריםלאצירים.US-ומוניטורבוצעו•

ניתוחמבוצע.העובריבדופקחדהירידה:במוניטור.החוליםלביתהגיעהלניתוחהמועדלפניבלילה•

דחוףקיסרי

קשיםנוירולוגיםמנזקיםסובלתהילודה•



המשך: #3מקרה 

טענה לנזקים שנגרמו לילוד עקב איחור בביצוע ניתוח קיסרי  

בקשות חוזרות ונשנות של השופט להגיע לפשרה לא נענות•

שחרור  )הנתבעים לא העלו לפני התובעת אפשרויות שונות לגבי האופן שבו ינהגו באותו מועד "•

בהתנהלות זו מנעה הנתבעת מהתובעת לתת  (. הקדמת הניתוח או המשך אשפוז למעקב, הביתה

"לעניין אופן הפעולה שעמד על הפרק" הסכמה מדעת"

"נשארת בבית החולים והנזק היה נמנעהיתההתובעת -אילו היה נמסר המידע "•

(13' ס–אי מתן הסכמה מדעת )פגיעה באוטונומיה והפרת חובה חקוקה : התוצאה•



המשך: #3מקרה 

טענה לנזקים שנגרמו לילוד עקב איחור בביצוע ניתוח קיסרי  

"הנתבעת מודה בסיכומיה כי קיימים ליקויים ברשומות הרפואיות שלה"•

"להתגבר על אותם ליקוייםבנסיונותהעדים העובדתיים מטעם הנתבעת הסתבכו קשות "•

,  (והנזקהתשניקלגבי מועד קרות )ככל שלא ניתן להגיע להכרעה ברורה לגבי האפשרויות השונות "•

"התובעים-הרי שבמכלול הנסיבות הדבר פועל לחובת הנתבעת ובאופן המיטיב עם הניזוקים 

הותירו  ... המקשות לתת משקל רב לעמדותיהם, אצל מומחי הנתבעת התגלו חולשות של ממש"•

"וזאת גם באופנים מלאכותיים למדי , רושם של מי שמנסים בכל מחיר להגן על הנתבעת

"אינה עולה בקנה אחד עם פסיקתו של בית המשפט העליון ( של מומחה הנתבעים)עמדתו "•



המשך: #3מקרה 

טענה לנזקים שנגרמו לילוד עקב איחור בביצוע ניתוח קיסרי  

אין...ושלמהבריאהתינוקתבלידתיסתייםההיריוןכיגבוההבהסתברותעולה,הרשלנותאלמלא"

מיטבילסיוםהסיכויכיברור...החלמהסיכוייאבדןשלאועמומהסיבתיותשללשאלהלהיכנסצורך

"חלקיולאמלאפיצויייפסקלכן.50%-מגבוההיהההיריוןשל



חישוב מסלול מחדש



ההליך הרפואי מול ההליך המשפטי 

התוצאה  אי וודאות לגבי •

"טובה"שאיפה לתוצאה •

ביצוע בדיקות מקדימות•

"מומחים"התייעצות עם •



עת לניהול סיכונים משפטיים

המשפטיתהמערכתאת"לחנך"אפשרותכלהרפואיתלמערכתאין•

ולהיפךתביעהדחייתמבטיחלא"טובתיק"•

התביעהקבלתמונעאינוהתביעהמטעם"גרוע"מומחה•

המתאימיםהיועציםהםהמערכתאתהמיצגיםהדיןעורכי•

"מדעתהסכמה"קבלתלאחר,דיןפסקעדתיקניהול•

"בעייתי"דיןפסקקבלתלאחרלקחיםהפקתהליך•




