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"הרגו לי את הילד סתם"
עוד מחדל בביה"ח שניידר: פג מת לאחר שהפסיק לנשום למשך יותר

משעה – והצוות הרפואי לא הבחין

הילה אלרואי דה-בר
6:01 12/7/2004

מחדל חמור בפגייה של בית החולים "שניידר" בפתח-תקווה: אחד
הפגים נפטר לאחר בהפסיק לנשום  למשך יותר משעה - ואף אחד לא

שם לב. 
 

אירנה, שילדה את בנה בן במאי, עובדת כאחות במחלקה לטיפול נמרץ
בבית חולים השרון. באחת המשמרות בבית החולים הרגישה צירים ופנתה
לחדר מיון. מכיוון שאין מחלקת יולדות בבית חולים השרון, היא נשלחה
למחלקת היולדות של בית החולים בילינסון. כבר בחדר הלידה הבחינו

הרופאים שבן סובל מקשיי נשימה, ולכן הוא הונשם והועבר לפגייה של בית
החולים לילדים שניידר, ואושפז בטיפול נמרץ.

 
בפגייה התברר לרופאים שבן סובל ממום בלבו. כעבור כמה ימים בטיפול
נמרץ, הוא הועבר בן לחדר הביניים, שבו מאושפזים פגים המועמדים
לשחרור, והצוות הרפואי יידע את הוריו אירנה ואלכס שבתוך כשבועיים

ישוחרר לביתו.

יומיים לאחר מכן ישב אלכס ליד האינקובטור בפגייה. בערך בעשר בלילה
נרדם בן, ואלכס עזב את בית החולים. ברבע לשש בבוקר צלצל הטלפון

בבית המשפחה ורופא מהפגייה אמר להורים לבוא מהר לבית החולים, כי
חלה הידרדרות. כשהגיעו לבית החולים, נמסר להם שבן כבר מת, כנראה

מהפרעה בקצב הלב.
"שאלתי את הרופאים
אם מישהו הוציא את

פלט הזיכרון של
המוניטור, כדי לבדוק
אם אכן היתה בעיה

בקצב הלב שלו. אמרו
לי שלא ושבעוד שעה
יגיע הטכנאי והוא ינסה

להוציא פלט".
 

"אם אשתי לא היתה אחות, לא הינו יודעים שזה אפשרי. היינו מקבלים את
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מה שהרופאים אמרו וזהו", מוסיף אלכס. מפענוח פלט המוניטור התברר
שבשעה ארבע לפנות בוקר הפסיק בן לנשום, וקצת אחרי השעה חמש
הפסיק לבו לפעום. ההורים אמרו אתמול בכעס שבשעה ארבע בבוקר

היתה אמורה אחת משתי האחיות להאכיל את בן - אך לא עשתה זאת.
 

"האחיות היו אמורות להאכיל אותו, אבל הן לא עשו את זה למרות שאוכל
זה כמו תרופה בשבילו. הן לא ניגשו אליו כדי לקחת ממנו דם לבדיקה, ולא
ניגשו אליו כשהמוניטור שלו צפצף. אם אחת מהן היתה עושה את אחד
הדברים שהיא היתה צריכה לעשות, הוא היה היום בחיים. הרגו לי את

הילד סתם", אומרת אירנה בכעס. כמו כן, מתרעמים ההורים על העובדה
ששתי האחיות לא הושעו מעבודתן עד לסוף הבירור.

אי-דיוקים חמורים במסמכים
אך כאן לא מסתיימת הפרשה. כשפנו ההורים לבית החולים כדי לקבל את
המסמכים של בנם גילו אי-דיוקים חמורים בטפסים. למשל, נכתב שם שבן

נולד בניתוח קיסרי, אף שהוא נולד בלידה רגילה, ושהמשפחה סירבה
לניתוח שלאחר המוות.

 
כשביקשו ההורים לתקן את הטעויות, ענו להם הרופאים שהדבר כבר לא
בסמכותם. לדבריהם, מנהל בית החולים פרופסור מרק מימוני טען שאינו
יכול לתקן את הטעויות, מחשש ששינוי כזה במסמך יתפרש כהפעלת לחץ

על אנשי ועדת הבדיקה שמינה.
 

לא מדובר בתקלה ראשונה בפגייה של שניידר: כשבוע לאחר מותו של בן
נפלה פגה מידיו של רופא ולמרבה המזל, נתפסה לפני שפגעה ברצפה.
ב-1999 הסתיים אירוע נוסף בטרגדיה, כשהאחות האחראית לפגייה

בשניידר, אורית הקר, הנחתה זוג שבנם אושפז בפגייה ושוחרר לביתו כיצד
לתת לו תרופה, אבל הדריכה את ההורים לתת לו כמות גדולה פי עשרה
מהכמות הנדרשת, והפג מת מהרעלה. בימים אלה עומדת הקר לדין פלילי

על גרימת מוות ברשלנות.

תגובות
עד כה: 36 תגובות, ב- 22 דיונים.

הוסף תגובה
22.  נא לא להתנפל 

    יוסי,    15/07/04 14:31
21.  מה יהיה הסוף עם הרשלנות הזאת? 

    אילנית,  נהריה,    13/07/04 15:31
20.  לא סתם מת הפג 

    האחד,    12/07/04 18:37
19.  תגובה לכל המתלהמים על האחיות 
    הקוסם מארץ עוץ,    12/07/04 16:14

          אחריות אישית 
        איש הפח,  המרכז,    13/07/04 13:32

          תפחת בבקשה את העניים 
        אבא לפג בשניידר,  פתח תקווה,    13/07/04 10:00

18.  אני מסכים עם הכל אבל !!! 
    אבא לפג בשניידר,    12/07/04 14:08

17.  סומכת רק על עצמי 
    אמא,    12/07/04 11:32

16.  מי האשם 
    אריה,  פ''ת,    12/07/04 11:30

15.  לפטר את האחות !!!!!!!!!! 
    ג'ני,    12/07/04 11:14
          בורה ומתלהמת! 
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