בבויקת םי.םי לגנו נכתב ש״וחם ושתלות נכותו“
יונתן הללי
מה הייתם עושים ,אם ד!ייתפ גברים
שמקבלים סיכום ביקור בבדיקת םי.טי
שעברתם ובו נכתב שחור על גבי לבן בי
בסריקה התגלה ש״רחם ושחלות נכרתו"!
אין ספק שהייתם מקבלים שוק מוחלט .זה
מה שקרה לתושב חיפה בשנת ה 40-לחייו.
האיש ,שנשלח על ידי רופא לבצע בדיקת
0י.טי בשל חשש לאבנים בכים המרה ,ביצע
את הבדיקה במכון"אלישע דימות" שבבית
החולים אלישע בחיפה בחודש ינואר השנה.
כעבור כמה ימים ,קיבל את "סיכום הביקור
סי.טי " ובו בין שאר הממצאים לגבי הכבד,
הטחול ,הכליות ואברים פנימיים נוספים ,הוא
גילה את השורה שבה נכתב שבסריקת האגן
נמצא"רחם ושחלות נכרתו".
האיש ההמום ,שיתף את בנו הגדול במכתב
שקיבל והחתום על ידי פרופסור מומחה
לרדיולוגיה אבחנתית והם התקשרו לבית
החולים אלישע כדי להבין את פשר האבחנה.
בשיחה שהוקלטה ,הם מפנים את תשומת לב
המזכירה שדיברה איתם למה שכתוב בדו״ח

הסריקה שקיבלו ותגובתה היתה "אתה מבולבל.
זה לא כתוב" .הנבדק התעקש ואז נאמר לו
"נבדוק ונחזור אליך תוך כמה דקות" .עד היום
הוא ממתין למישהו שיחזור אליו ויתנצל על
הטעות שנעשתה.
כדי להיות שקט ,החליט האיש לפנות עם
מסמך הבדיקה לרופא המשפחה" .מדובר
בכל זאת בעניין רפואי .זה לא צחוק מדובר
בבריאות שלי" .רופא המשפחה שראה את
תוצאות הבדיקה פרץ בצחוק והרגיע את
המטופל שככל הנראה מדובר בטעות .בינתיים
נשלח אליו מסמך חדש ובו נמחקה האבחנה על
"רחם ושחלות".
".זה עניין חמור מאוד" טוען בנו של האיש.
"אנחנו מצפים שלכל הפחות יפנו אלינו
מאלישע ויביעו התנצלות  .לא יתכן שטעות
כזאת תעבור בשקט .הם הוציאו מסמך־ מתוקן
אבל לא מודים בטעות" .במקביל פנו האב
ובנו לעו״ד סאמי אוב ורדה ,מומחה לרשלנות
רפואית וביקשו את עצתו כיצד לפועל במקרה
זה.
"לא ישנתי כמה לילות אחרי שקיבלתי
את התשובות" סיפר המטופל" .צרכתי כמות

מוגברת של קנביס רפואי כדי להירגע .הייתי
מאד לחוץ לא בגלל שחשבתי שאני אישה אלא
בגלל שחשבתי לעצמי מה באמת יש לי ולא
ראו" .עוד הוא הוסיף" :זה לא יאומן שגם אחרי

עו״ד אבו ורדה והלקוח  /צילום :יח״צ

שאני מתקשר ,הם אומרים לי שאני מבולבל
ולא הם .הם לא מזלזלים בי לא נותנים לחי
תשובה חושבים שאני כלום ולהם מותר הכל.
זה משהו שלא עולה על הדעת.

