טיפול שורש
לא עדכנה את המטופלת

כי

חלק

הרופאה
של מכשיר רפואי נשבר ונתקע בתוך פיה
תביעה בהיקף
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נגד

השיניים ״שנאון״ בשל״טיפול רפואי כו־
$TS1$כושל$TS1$,

מרפאת

של,
$DN2$כושל $DN2$,רשלניובלתימקצועי״

לתובעת ,תוש־
$TS1$תושבת$TS1$
שניתן

$DN2$תושבת $DN2$האזור.לטענת התובעת ,פנייה למרפאהלצורך
בת
טיפול
המתקנים הרפואיים נשבר ונש־
$TS1$ונשאר$TS1$
$DN2$כאשר$DN2$ברזל של אחד
שר

ראשוני בכאבי שיניים עלתה לה ביוקר,
$TS1$כאשר$TS1$
כא־

אר
$DN2$ונשאר$DN2$

בתוך

פיה

במשך חצי

ובגללו נאלצהלעקור

שנה,

שן.

ל׳ בת ה־  35נכנסה למרפ־
$TS1$למרפאת$TS1$
$DN2$למרפאת $DN2$״שנאון״ בראשוןלציון
את
כאשר היא סובלת מכאבי
שיניים קשים .ייתכןולי
הייתה

מוותרת על

ל׳לרופא
רך ביצועטיפול
ערך להצילום על מנתלהעריך את מצבה .על
בתעלות מגוף
הצילום ,הבחין הרופא כי ישנה חסימה
זר ,אשר הינו חלק מהפוצר .בו בעת הסביר הרופא
המטפל כי לא ניתן יהיהלבצע אתטיפול השורש
בשל החסימה וכי לא ניתן לחלץ את
החלק השבור בגלל שהוא חסום
על ידי השן .על מנת להקל על
השיניים

המטפל

השורש״,

כאביה הוא ביצע

לעקירה״.
עד
כחצי שנה לאחרהטיפול
רפאת שנאון,החליטה ל׳ לנ
םות לבצעטיפול שורש על
מנת לחלץ את החלק השבור

התע־

נוגאילו
לץ
לעבור לאחר שבטעות
המתקן
נשבר אחד מחלקי
הרפואי בתוך פיה ולאיכול
היה לצאת .״לאחר בדיקה שעברה
לעבורטיפול שורש,
ל׳ במרפאה ,נאמר להשעליה
מסביר
באותו
אשר לא תוכללעשותו
עו״ד
רגע״,
כרמי בוסתנאי ,המייצג את התובעת .״יחד עם זאת

ועל מנתלהרגיע
הרופאה

את

שטיפלה בל׳

תוך כדי הניקוי

הכאבים באופן זמני,

יש לבצע
הרופאה

במכשיר מסוג

פוצר /אשר במהלךהטיפול
$DN2$נשבר $DN2$בין השינייםוחלקו החד
בר
השיניים שלל׳״.

לטענת

עורך הדין,

אמרה

ניקוי שיניים.

השתמשה

סתימה זמנית

במ

ידעה מה תיא־

כי

בה,

בשל הכאביםולצו

מספר בוסתנאי .״הרופא

$TS1$נשבר$TS1$
נש־
ותוך כדי הניקוי
נשאר

תקועבתעלות

הרופאה שטיפלהבל׳ המשי־
$TS1$המשיכה$TS1$

$DN2$המשיכה $DN2$אתהטיפולכרגיל למרות שבירת המכשיר,ולא
כה
הודיעה למרשתו דבר על המקרה ,שגם לאחר שיצ־
$TS1$שיצאה$TS1$
מהמרפאה סבלה מכאבים .״למחרת היום פנתה
אה
$DN2$שיצאה$DN2$

בתוך שיניה.

רו

לה

כי

הרופאים הסבי

היחידה

הדרך

שות זאת היאלעקור
״לאחרונהובלית
שר כל

ברירה ל׳ עקרה

משך הזמן הזה

את השן.

את השן ,כא

הינה סובלת

מכאבים עזים

פעולות יומיומיות כגוןאכילה
ומתקשהלבצע
בור״ מסביר בוסתנאי .״הנתבעות

מפורשתלבדוק אתל',לאבחן
במידת הזהירות והמיומנות

את

לע

הפרו

ודי

התחייבות

מצבהולטפל

הסבירה

בה

הדרושה והמ

קובלת .הרופאה לא טרחהלערכן אתלילגבי
שנשבר בשיניה וגרמה לה סבל רב,
טיפולים רבים והוצאת כספים מיות
של דבר ,אחרי
רים ,נאלצה ל׳לעבור עקירת שן״.
תגובת מרפאת ״שנאון״ לא התקבלה עד מועד
הגיליון.
סגירת
המת

כאשר בסופו

ליעד

גרינבוים

