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החברה הישראלית לרפואת האם והעובר  

 " מעקב הריון"בנושא 
1.5.15 



 היבטים כלליים –רשלנות רפואית 

   ?מה מרגיז את הרופאים 
הופך , מדמות מקצועית וברת סמכא בעולם הרפואה

הרופא לסובייקט שנאלץ להגן על פעולות רפואיות  
שנעשו וכל זאת קורה בטריטוריה זרה של משפטנים  

 .שאין להם הבנה וניסיון ברפואה

 

 ?מה מרגיז את החולים
הגורמים לנזק , אירועים חריגים הקורים בעבודת הרופא 

ועשויים להיות בשל טעות או שגיאה של  , היאטרוגני
 .מי מאנשי הצוות הרפואי שניתנת הייתה למניעה

 

 

 



To Err is Human 

ב  ”בשנה בארהמתים אנשים  100000-עד כ•
 .מטעויות שניתנות למניעה

מטופלים בשנה נפטרים בישראל עקב  2,000 •

 טעויות רפואיות שניתנות היו למניעה 

 

ממקרי   15%-10%מחקרים מראים כי רק •

 הרשלנות הרפואית מגיעים לכלל תביעה משפטית

 

 

 

 



 ?מה מרגיז את הרופאים בישראל

החלטות קשות בתנאי אי  –" לא אנושי"מקצוע •
 .וודאות

 .בתי המשפט מעלים את הרף המקצועי•

  .לשופט אין ניסיון והבנה קלינית ברפואה•

 טיפול רפואי נאות: לחוק זכויות החולה 5סעיף •

הרופאים מתנגדים בכל תוקף לתביעות רשלנות  •
 .רפואית

הרופאים בישראל מעדיפים שהחוק ביחס לנפגעי •
 Noאחריות מוחלטת רשלנות רפואית יהיה עם 
Fault. 

 .דחו אפשרות שכזו שפניץוועדת  קלינגועדת •





 ?מהי –רשלנות רפואית 

 הבסיס הוא, כל מה שקשור לרשלנות רפואית 
  .הנזיקין לפקודת  35סעיף

 

רשלנות רפואית אינה אותה עוולה המוכרת  
מתיקי נזיקין אחרים בכל הקשור להוכחת  

הזהירות בין   ובעיקר לקיום חובת, הרשלנות 
היחסים בין המזיק לניזוק . הרופא לחולה

ידע  , ידע תיאורטי)שוויון  אי, תלות; מיוחדים
 (למקרה מיוחד



  –תביעות רשלנות רפואית 

 על בסיס אשמה ורשלנות

, אין מנוס בתקופתנו כשהרופא מנתח“: דנינגהלורד •

ובעין שנייה הוא  , בעין אחת הוא מסתכל על הניתוח

ד מתגנב עם ”לראות את עוה, פוזל לעבר הדלת

  ” .הגלימה השחורה ופגיון הרשלנות הרפואית בידו

 

יש לו הגנה  –הפועל על פי הפרקטיקה המקובלת רופא  

 !חזקה מאוד

 

 

 



 –ההדיוטות ברפואה  –האם השופטים 

 ?מתערבים בשיקול הדעת הרפואי

השופטים מקבלים את הקביעות הרפואיות של  , ככלל•
 .מהי הפרקטיקה הרפואית הנוהגת לעניןהרופאים 

 

 :בנסיבות נוספותהשופטים מתחשבים , עם זאת•

 קיומם או היעדרם של נהלים פנימיים 

 (חובת הגילוי של הרופא)קיומה או היעדרה של הסכמת המטופל  

 קיומם או היעדרם של רישומים רפואיים 

 כספיותעלויות  

 הראיות שהוכחו במשפט 

 שיקולי מדיניות משפטית 

 ...ועוד 

  



 הפרקטיקה המקובלת

בדיקה לחוד וחובת  /טיפול
 הגילוי לחוד



הוא  , מי שמחליט אם הייתה רשלנות אם לאו: הכלל המקובל•
 .השופט בלבד

 

 :ויתקון בפסק הדין צור 'הש•

לא פעם קורה שכל העוסקים במלאכה אומרים   
ואנו אומרים להם  … שכך נהוג וכך צריך לעשות 

 .רשלנות  הינו כי נוהג זה
 

 :קופר' פאר נפסק הדין •

עניין הוא  , כבר נפסק שהשאלה אם הייתה רשלנות רפואית" 
שאלה מדעית לחוות דעתם של   ולאלבית המשפט לענות בו 

 ".הרופאים

 

 

 

? הגנה הרמטית= פרקטיקה מקובלת 

התגלגלות המושג וההתייחסות לו  
 בפסיקה



ד  "פס –סטנדרט רפואי וסטנדרט משפטי 

 1980 –קופר ' פאר נ

הניתוח בשל נמק קטעו  לאחר.בשוק אסטתית בליטה לא•
שלא , הקטיעה שסבל ממום של כלי דם לאחרהתברר . הרגל

אלא בבדיקת דופלר של , יכלו לגלותו בבדיקה גופנית רגילה
 .העורקים

במום שמדובר -התביעהמומחה גם -העידו כל הרופאים •
ולא נהוג לבדוק מצב העורקים קודם לניתוח  , נדיר ביותר

 .שכזה
 .ולא היו מנתחים, מאבחנת היתה -לו ביצעו-הבדיקה•
 :  ש העליון ”ביהמ •
מבחינה חייבים היו הרופאים , האם בנסיבות המקרה"•

לוודא לפני הניתוח אם סבל המערער ממום  משפטית 
שהתשובה היא  , סבור אני? של הצרת העורקים מלידה

 ". חיובית
 



 ?מיהו הרופא הסביר

 : 1991 -מדינת ישראל ' נ קוהריפסק דין •

אמת המידה לבחינת הרשלנות תהיה זו של " 

החלטותיו  . הרופא הסביר בנסיבות המקרה

ופעולותיו של הרופא צריכות להיות מבוססות על 

היינו על , שיקולים סבירים וברמה המקובלת

הנתמך הרופא לבסס החלטותיו על הידע העדכני 

בהתאם  והכול , בניסיון קודםבספרות מקצועית 

   ".אותה עת בעולם הרפואהלנורמות מקובלות 



מהי אותה פרקטיקה מקובלת ומיהו אותו רופא  •

 ? מה הוא צריך לדעת ומתי? סביר

 ? מאמרים חשובים 2-3או  טקסטבוק•

בעל המקצוע הספציפי חייב להפנים   -הכרעה•

כבר לאחר שהתפרסמו מספר מאמרים  
 .בעניין" חשובים"

 מודעות, התעדכנות –ערך מוסף •

ד "פס –חובת התעדכנות של הרופא 

  1996 -פלד 



' ד רביד נ"פס –פרקטיקה מקובלת 

 2003 -ר קליפורד "ד

 ?! הגנה= פרקטיקה 

אין ספק כי קיומה של פרקטיקה מקובלת מהווה  "

במכלול , ואפילו פרמטר חשוב, פרמטר

השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו  

אולם אין , לקבוע את סטנדרט ההתנהגות הראוי
  ".היא הפרמטר היחיד  שבית המשפט יתחשב בו



אותנו במעקב  על מה תובעים  –אז 

 ?הריון
 ???על מה לא נדבר

 ..ולא על אולטרסאונד מיילדותי... לא/הערכת משקל בלידה קיסרי כן, תביעות על מהלך לידה

 ???מה נשאר

מעקב ואבחון סכרת  , חומצה פולית קודם להריוןמתן 
איתור מחלות משפחתיות או אבחון  -אי, בהריון

יעוץ  IUGR, (טלסמיה )בהריון אמהיותמחלות 
מרובי עוברים   הריונות,ומומיםגנטי ואבחון מחלות 

הפניות  , (תפירה)צוואר אי ספיקת , (דילול )
אי הצעת , MRI עוברלבדיקות כגון אקו לב 

 ..הפסקת הריון בפגות צפויה

 

 



 המשפטפרקטיקה מקובלת בפסיקת בתי 

 



ש  "תה' שטרן נ 3056/99א "ע
- 2002 

נולד עם פגיעה  נשלף בלידה וגינלית /חולץ/לאחר שנולד. מצג עכוז
 .עצבית שגרמה לשיתוק בשתי הגפיים העליונות

 .  קיסרי= עכוז  -הנחיה פנימית של בית החולים  היתה

 

יילוד התובע בלידה וגינלית ולא :  ש המחוזי"ביהמ

לא חרגה מקריטריון הרופא בניתוח קיסרי 
הסביר בנסיבות המקרה ולא היוותה  

סטייה מנורמות רפואיות שהיו מקובלות 
כן נדחתה הטענה בדבר רשלנות בביצוע . אז

 .  הלידה
 

 



פרקטיקה רפואית של בית חולים  ספציפי   –השאלה העיקרית •
 ?מה דינה –שעדיין לא עוגנה בספרות מקצועית 

רף  מעלות את –אמות מידה שונות שהונהגו בבית החולים •
הזהירות הנדרש ממנו ומכל בית חולים שהיה מאמץ 

   .את אותה פרקטיקה

 

משהונהגה בבית החולים הפרקטיקה החדשה  •
, היה הרופא יכול ,(הנוהל הפנימי של המחלקה)

.  פיה-להכיר פרקטיקה זו ולנהוג על, והיה צריך
הפר הוא את חובת הזהירות  , משלא עשה כן

 . והתרשל
•    

 

' שטרן נ 3056/99א "ע
 2002 -ש "תה



'  פולר נ 1918/08א "ע
 2010 -ח העמק "ביה

 היתההיולדת לא  - פיטוציןמעקב אחר יולדת שמקבלת 
 (1980 .)דקות 30הדופק נוטר כל . מחוברת למוניטור

 בואקוםקשה הוצא הילוד  ברדיקרדיהעקב. 

נכה  החייאה נותרעבר , התובע נולד ללא סימני חיים. 

 שהוביל לכריתת   קרע  ברחםלאחר הלידה אובחן
 .הרחם



 הנוגעת  הספרות הרפואיתהתובעים סמכו ידם על
 .השלכותיו והמעקב הנדרש , פיטוציןלמתן 

 על אף הספרות  :המחוזי דחה את התביעה
בפרקטיקה המקובלת הרפואית לא היה נהוג וסביר 

 .בתקופה הרלבנטית

 הפרקטיקה המקובלת  –העליון דחה את הערעור
לא הצביעה על ובבית החולים בפרט במדינת ישראל 

 .כך שהיו צריכים לנהוג אחרת משנהגו
 

' פולר נ 1918/08א "ע
 2010 -ח העמק "ביה



 ( 1996)ד פלד "נוגד קביעת בית המשפט בפס•

ח הנוקט בגישה מחמירה ומציב סטנדרט "או בי\רופא ו•

רפואי גבוה יותר מן הרף המוצב על ידי הספרות הרפואית 

 .  מובן שמדובר ברפואה נכונה, (2002)כמו בשטרן )

מוביל לרפואה , נמוך יותר סטנדרדאימוץ •

פחות טובה שעשויה להזיק לחולה כפי  
 .שקרה בפולר

ח "ביה' פולר נ 1918/08א "ע

 ביקורת - 2010 –העמק 



, (ICP)של היריון  כולסטזיס. 31+ שבוע,ראשוןהריון •
באשפוז התלוננה  כי אינה חשה תנועות עובר והיו 
הגבירו מוניטורים שהדגימו האטות ולכן במהלך האשפוז 

 . פעמים ביממה 3-ל הניטוריםתכיפות 

בשחרור הונחתה להגיע לביקורת במרפאת היריון בסיכון •
 . פעם בשבועלניטור 

העובר ללא ,כיומיים לאחר שחרורה ירידה בתנועות  •
 .דופק

הצוות הרפואי יכול היה לצפות כי שחרורה מאשפוז  : בית המשפט•
  ניטוריםתוך ירידה משלושה )ללא מעקב תכוף אחר מצב העובר 

חרג ממתחם הסבירות ועלול להוביל לכך  ( ביום לאחד בשבוע
 .  שתתרחש מצוקה עוברית אשר תוביל למות העובר

 

 -  י"מ' נ' פלונית ואח  3590-02-11א "ת

 2013 -חיפה ' ש



  –התייחסות בפסק הדין לפרקטיקה מקובלת 

הפרקטיקה המקובלת תואמת ניטור של  כי  היתהטענת הנתבעים 
ד שטרן  "בית המשפט ציין לעניין זה את פס. פעם אחת בשבוע

 :וקבע

אימץ סטנדרט   --אף אם אצא מתוך הנחה שבית החולים ..." •
הרי , מעבר לנהוג בפרקטיקה, הניטוריםמחמיר באשר לתכיפות 

שבחינת ההתרשלות תיעשה על פי הסטנדרט המחמיר שאימץ  
התנהגות הצוות הרפואי נבחנת על פי  , בענייננו...בית החולים 

 ..."הסטנדרט שאומץ במחלקת היריון בסיכון גבוה בבית החולים

פעמים ביממה   3תכופים  מניטוריםמעבר , במצב דברים זה"•
למעקב אחת לשבוע במרפאה אינה נמצאת במתחם הסבירות של  

 ".---הרפואי אותו אימץ בית החולים  הטנדרט

'  נ' פלונית ואח  3590-02-11א "ת
 2013 -שלום חיפה  -  מדינת ישראל



 חובת הגילוי



האיגוד   –גילוי דעת  –חובת יידוע בהריון 

מרץ  –הישראלי למיילדות וגניקולוגיה 

2015 

  ...השביר X-ה -ד פלונית "בעקבות פס•

 תחושות ציבור הגניקולוגים•

 שהובילו לגלגול אחריות•

שמירה   –התקפה לצורכי הגנה או רפואה מתגוננת •

 ???על סטנדרט רפואי גבוה או הנמכתו

 



If" \גישה אלטרנטיבית    you can’t 

beat them, join them” –  

 The medical malpractice myth 

tom baker • האיגוד האמריקאי  –עולם ההרדמה  –דוגמא אמריקאית
 80 -סוף שנות ה –( ASA)של המרדימים 

• As the anesthesiologists learned, 
malpractice claiments (and their 
lawyers) are not the bad news; they are 
messengers bearing the bad news. As 
we all know, shooting the messenger is 
no way to solve a problem”. 

 



 ...לא רק באמריקה

המרכז ' נ..  עיזבון המנוח( ם-מחוזי י)3169/01א .ת•

 'ואח...הרפואי

בעקבות התביעה שונו   -מחלקת התאוששות •
באופן מהותי דפי המעקב הטיפול וההשגחה  

כך שרופא או אחות שניגשים  , לאחר ניתוח
ראשונה לחולה יקבלו מידע ראוי על מצבו גם 

 .בשעות שחלפו
 

 



ר האיגוד הישראלי למיילדות  "יו, אריה הרמן' פרופ
 :וגניקולוגיה

 

אנו חייבים להודות , ברוב המקרים"
הבטיחות עלתה גם , על האמת

אם . בעקבות התביעות ופסקי הדין
אנחנו נגיד שזה לא נכון נעשה שקר  

 ."בנפשנו

 



 רפואי לטיפול מדעת הסכמה – החולה זכויות חוק•

 .הרופאים עמדת ולא הסביר החולה של הכלל חל בישראל•

  הנוהג אינו למטופל למסור שחובה למידע המבחן •

 למידע המטופל של צרכיו אלא הרופאים בקרב המקובל

 אלה צרכים .רופאו הצעת את לקבל אם להחליט כדי

  למסור הרופא על .אובייקטיבי מידה קנה פי-על נקבעים

  נדרש היה סביר שאדם האינפורמציה כל את למטופל
  .המוצע לטיפול להסכים אם החלטה לגבש כדי לה

 
 (רייבי ד”פס, קוהרי ד”פס, ד ברמן”פס)

 

בהתאם למבחן   –היקף המידע הרפואי 

 ?החולה הסביר או מבחן הרופא הסביר





 חובת הגילוי בפסיקת בתי המשפט

  

וחובת הגילוי ( בדיקה לחוד/טיפול)

 לחוד



 -ח כללית "קופ' סידי נ 4960/04א "ע
2005 

 להם הוסבר שלא טענו ההורים .ימין יד כף חסר עם (86 ) נולד
 לא האם וכי לאם שבוצעו שמע-העל סריקות של המגבלות מהן

  לגלות היה ניתן באמצעותה מורחבת סריקה לביצוע הופנתה
 .התביעה דחה המחוזי .העובר של מצבו את

 

  הסביר המטופל צורכי שעניינו המבחן :התקבל הערעור בעליון
 לטיפול בנוגע גם אלא ,שנעשה לטיפול בנוגע רק לא לחול צריך

 .אחרת במסגרת לעשותו ושניתן , נעשה שאינו

 



 -ח כללית "קופ' סידי נ 4960/04א "ע
2005 

עשוי להיווצר צורך ליידע את  בנסיבות מתאימות  •
המטופל בנוגע לאפשרויות טיפול הזמינות רק 

אולי אף במסגרת –במסגרת הרפואה הפרטית 
וזאת אם אכן מדובר  – שירותי רפואה מעבר לים

בטיפול או בתרופה שעשויים לסייע למצבו ושאינם  
 .זמינים ברפואה הציבורית בארץ

י הרופא המטפל "האישה טופלה ע)בנסיבות אלה "
נראה לי כי החובה למסור לה  ( גם באופן פרטי

מידע על מגבלות הבדיקה השגרתית ועל יתרונות 
 .המקבלת משנה תוקף" פרטית"הבדיקה ה



 

רופא  , על פי הגישה שנתקבלה במשפט הישראלי"
לא יצא ידי חובתו אם מסר למטופל מידע על 
הסטנדרט הנוהג על פי הפרקטיקה הרפואית  

צרכיו של ומילוי החובה ייבחן על פי , המקובלת
 (.  שטנדל, רייבי) החולה הסביר

 

אין בפסיקה מבחן אחיד בסוגית היקף חובת  .. 
הפסיקה מרחיבה את החובה , ברצותה. הגילוי

הכול על פי נסיבות  , וברצותה מצמצמת
 ".המקרה

 
 

ביקור חולים ' קדוש נ 1303/09א "ע
- 2012 



  2010 -דן ' גרסטל נ 7756/07א "ע

 :העובדות •

התובע נולד כשהוא סובל מנזק מוחי קשה אשר 
 CMV נגרם ככל הנראה כתוצאה מהידבקותו בנגיף 

להידבקות לא היה סימנים  . עת היה עובר ברחם אמו
 .קליניים בעת ההריון

 :השאלה •

חובת יידוע על רופא כלפי , האם קיימת דרך שגרה
מטופלת בהריון בדבר קיומה של בדיקת אפשרות 

 ?במהלך ההריון CMV-הידבקות של עובר בנגיף ה

 

 



 2010 -דן ' גרסטל נ 7756/07א "ע

במקרה דנן המידע בדבר הבדיקה הוא : המחוזי
, הרה ולאו דווקא לתובעת אשהרלבנטי לכל , כללי

 .אין לגביו חובת יידועוכי ככזה 

 :העליון

  ליתןאין חולק כי על רופאים המטפלים בנשים הרות 
להן מידע בדבר מצבן הרפואי ואודות הבדיקות  

החובה אינה מתפרסת עד , ואולם. המומלצות להן
של סיכונים רחוקים ובלתי  " עוקצי תאנים"כדי 

,  עד תום מדוייקיםגבולות החובה אינם . רלבנטיים לו
 .והם נתונים לבחינה בכל מקרה לגופו



 יזומהלא קמה חובת יידוע  קונקרטיתבהיעדר אינדיקציה  •
 .בדבר הנגיף

מדובר בבדיקה שתוצאותיה לא מדויקות ונתונות   •
 ... ;לפרשנויות

ערכה הנמוך של הבדיקה ללא בצירוף הקביעה בדבר , זאת •
לא חלה בנסיבות חובת מביאים למסקנה כי , רפואית התויה
 .יזומהיידוע 

 2010 -דן ' גרסטל נ 7756/07א "ע



 2014פלוני ' ח מאוחדת נ"קופ 7416/12א "ע

  על בהסתמכם בהריון להמשיך החליטו ההורים .IUD עם הריון•
  סובל כשהוא נולד והילד הגניקולוג להמלצת ובניגוד ,הרב עצת

   .קשות מנכויות

 

  להסביר היה הרופא על כי וקבע התביעה את קיבל המחוזי •
 הסיכונים ומהם ההריון להפסיק המליץ מדוע להורים

 .מוקדמת בלידה הכרוכים

  

 להורים הסביר המטפל הרופא" :ההחלטה הפך העליון•
 על להשליך עשויות ופגות מוקדמת לידה כי

 לשטחו הכדור עובר מכאן וכי היילוד של מצבו
 ." ..המטופל של



היה נהוג להפנות  ( 1994)האם במועד האירועים  -  המחלוקת •

, השביר X -נשים בסיכון נמוך לבדיקת סקר לגילוי תסמונת ה

האם היה על הרופא להסביר לאם את האפשרות  ובשאלה 

 .לבצע באופן פרטי את הבדיקה
 

  אף שבמועד הרלבנטי" :בית המשפט התייחס להלכת סידי וקבע  

לא היה  , השביר  X-להריונה של  אמּה של ילדה שנולדה עם תסמונת ה

,  נהוג להפנות נשים בהריון בסיכון נמוך לבדיקת סקר לגילוי התסמונת

ונוכח חשיבותה ניתן היה לצפות כי  , הרי שהבדיקה הייתה ידועה וזמינה

יסביר לה את  , הרופא אליו פנתה המשיבה במיוחד לשם מעקב הריון

 ".  האפשרות לבצעה באופן פרטי

שירותי בריאות כללית   2124/12א "ע

 2014 –פלונית ' נ



בית המשפט מתייחס לפער בין מקומה של הפרקטיקה בסוגיית  •
לבין מקומה של הפרקטיקה בסוגיית חובת  , ההתרשלות בטיפול

משקלה של הפרקטיקה לצורך חובת הגילוי בבדיקות  ...": הגלוי
..  הריון הוא אך אחד מני מספר פקטורים שיש לקחת בחשבון

 ".אין מדובר בחובה מוחלטת: ודוק

  במקרה..." :המשפט בית קובע שפירט אלה לעקרונות בהתאם•
  אחת פעם שנעשית ,נמוכה שעלותה ,זמינה בבדיקה מדובר ,דנן

  ברמת להתריע עשויה והיא מדויקות תוצאותיה ,האשה בחיי
  השלכותיה על ,שכיחה גנטית מוטציה אודות גבוהה ודאות

 ."החמורות

  של בקיומם גם בהתחשב נקבע היידוע חובת היקף ואולם..•
 ונבדלים שונים לגביהם הרלוונטיים שהשיקולים מטופלים

שירותי בריאות כללית   2124/12א "ע

 2014 –פלונית ' נ



• 

  עד שנים לחלוף עשויות :כמקובלת פרקטיקה של להתגבשותה באשר

  מקובלת לפרקטיקה או לאסכולה ,הנחיהל הופך מסוים טיפולש

 ,נפוצה ונעשית שהולכת בפרקטיקה שמדובר ככל...

 .לגביה הגילוי חובת מתגבשת בה זמן נקודת קיימת

 במועד דנן במקרה" כי וקובע הפרט אל הוא יורד הכלל ומן•

 ליידע היה צריך בה הזמן נקודת נתגבשה כבר הרלבנטי

  הריון מעקב לצורך לרופא במיוחד שפנו ,ההורים את

 האפשרות בדבר ,הורה עליה בדיקה כל וביצעו ודקדקו
 ."התסמונת לאיתור בדיקה פרטי באופן לבצע

שירותי בריאות כללית   2124/12א "ע
 2014  -פלונית ' נ



+ בדיקה לחוד וחובת הגילוי לחוד/טיפול

 המומחה והספרות המקצועית

 
שמסקנתו של בית משפט קמא לפיה  , החשוב לענייננו הוא•

 .מעוגנת בחומר הראיות, 1994בדיקות כאמור נעשו בשנת 

,  כמות המאמריםמבלי להידרש למחלוקת בין המומחים אודות  •
 X-נושא הבדיקות לאיתור תסמונת ה 1994בשנת ברי כי 

 .  היה על סדר היום ברפואת נשים בהריון, השביר

גם אם לא הייתה הנחיה בפרקטיקה להפנות נשים בסיכון נמוך  •
ליידע את האם אודות   Xר "הרי שהיה על ד, לביצוע בדיקה כאמור

דומה כי בית משפט קמא  , על רקע זה. האפשרות לערוך בדיקה זו
ידעתי שיש  " : בחקירתו Xר "פירש בצורה מקילה את דבריו של ד

לא  , יש מחלה כזאת, כמו שיש גמדות. כמו שקראתי, מחלה כזאת

שיש דרך  , ידעתי כמו הרבה אחרים וטובים כמוני
  " לבדוק את זה איזשהי



מ "בע ב.ר.ממרכז רפואי ' פלונית נ 1369/13 עא

 2014 - ' מקבוצת סינופסיס ואח

.  קולוסוםלאחר לידתה אובחן חוסר חלקי של הקורפוס : רקע עובדתי•

ולחילופין  , נטען כי המומחה התרשל בכך שלא איתר את החלק החסר

כך שלא הסביר כי יש בדיקה  , להפרה של חובת הגילוינטען 

 .   שביכולתה לבדוק זאת

והן  , פ הפרקטיקה הכללית הנוהגת"המומחה פעל הן ע: העליון •

למסקנה זו  וכי , ידו-בהתאם לפרקטיקה המתקדמת הנוהגת על
וכי נוכח העובדה  –השלכה גם על הטענה להפרה של חובת הגילוי 

 .  לא היה חייב בחובת הגילוי –ייחודית  היתהכי הבדיקה 

שהוא הלכה מרחיבה  , חובת הגילוי אינה מוחלטת וגם עניין סידי•

   .עניינו בציפייה הסבירה של המטופלת, בנושא חובת הגילוי בהריון

 



בתוך , לרופא ולרופאה היעוצהמהי העצה "
 "?הסבך

 שהיתהבסופו של דבר התשובה היא זו , לדעתי" •

מימות  , במצפונו ובתודעתו של הרופא מקדם
הרופא ימלא את  ;החולה הוא עיקר. עולם

, ללא מורא, שליחותו אם יפעל כמיטב מצפונו

, מתוך אחריות ותשומת לב, ללא התגוננות

 .."כשלנגד עיניו חיי החולה ובריאותו
  

ס  "ל בביה"השופט אליקים רובינשטיין הרצאה בטקס סיום שנה 

, אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה לרפואה , ללימודי המשך ברפואה
 2001יוני 



  X2 ניתוח קיסרי ..32+5בת ; היסטוריה מילדותית•

 קשה  של העובר נמשכת ומחמירה ברדיקרדיה..•

 מתנגדת בתוקף לניתוח קיסרי •

ללא סכנה   ,בשלב זה היולדת בהכרה מלאה•

 .לחייה

 ???מה אתם עושים

 



  רישום+אדיב יחס+מידע
  =התנצלות/גלוי+

 ?!פחות תביעות    

 

 !תודה רבה




