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מתי רשלנות רפואית הופכת לפלילית?
השינוי התודעתי שחל בציבור בדבר זכויותיו של המטופל הוביל לשכיחות גבוהה של
תביעות בגין רשלנות רפואית .כיצד רשלנות רפואית נגרמת? האם רשלנות רפואית מוגדרת
בחוק? האם יש תקופת התיישנות לרשלנות רפואית? מתי רשלנות רפואית תיחשב לעבירה
פלילית? עו"ד אסף דוק מסביר.
עילת התביעה בגין רשלנות רפואית הינה כי בשל טיפול רפואי רשלני נגרם נזק למטופל .תביעת הרשלנות
הרפואית היא מהנפוצה בתביעות נזיקין בשל הכרתם של מטופלים בזכויותיהם באמצעות פנייתם לעורך דין
הבקיא בתחום.

מהי רשלנות רפואית?
כאשר הגורם המטפל חרג מרמת הטיפול הסביר והזהיר וכתוצאה מכך גרם נזק למטופל ,הדבר מוגדר
כרשלנות .בעת שהתרחש האירוע יש לבחון את רמת ההתנהגות המצופה כמו גם את רמת הזהירות כמקובל
בענף הרפואה.

כיצד נגרמת רשלנות רפואית?
בתי המשפט קבעו כי חייבת להתקיים חובת זהירות בין רופאים ואחיות לבין מטופליהם .ברשלנות רפואית
חובה זו מופרת ,ואותה בית המשפט יבחן על פי הראיות וחוות דעת רפואית .זאת ועוד ,ברשלנות רפואית
נגרם נזק גופני למטופל כתוצאה מהפרת חובת הזהירות בינו לרופאיו .בכדי להוכיח את הנזק הגופני נדרשת
חוות דעת בנושא.

האם רשלנות רפואית מוגדרת בחוק העונשין?
במידה והרשלנות הרפואית גרמה למות המטופל יש להוכיח את ההיבט הנפשי והעובדתי של העבירה .על פי
סעיף  304לחוק העונשין ,דינו של אדם הגורם ברשלנות למותו של אדם אחר הוא מאסר של שלוש שנים.
במקרים בהם מטופל נפטר כתוצאה מרשלנות רפואית ,הוכחת המוות תיעשה על פי סעיף זה.

מהי עבירה פלילית בגין רשלנות רפואית?
בכדי להרשיע אדם בפלילים בגין רשלנות רפואית ,יש לבחון את הנסיבות בהם הנזק הרפואי נגרם .ראשית,
יש לבחון כמו גם להוכיח ,את הקשר בין הנזק שנגרם למטופל לבין הרשלנות .יש להוכיח קשר זה באופן
עובדתי ,משפטי וסיבתי .שנית ,יש לבחון האם הגורם הרפואי פעל באותו המקרה באופן התואם לתנאים,
למידע ולזמן שהיו לרשותו במהלך האירוע .על פי החוק ,יש לבחון כיצד המעשה הרשלני השפיע על הנזק
שנגרם למטופל.
לדוגמא ,במקרה בו ילדה נפטרה במהלך ניתוח עיניים רופא העיניים הורשע בעבירת מעשה רשלנות ופזיזות
ונידון לארבעה חודשי מאסר בפועל .לעומת זאת ,רופאה מרדימה הורשעה בעבירת הריגה ונידונה לשמונה
שנות מאסר בפועל .במהלך הניתוח היא התעלמה מהמוניטור שהתריע על סימני מצוקה ולא הפחיתה את
החומר המרדים שנתנה למטופלת .כמו כן ,נטען כי הרופאה התעלמה מהמוניטור ולא עקבה אחר סימני
החיים של הילדה.

האם יש תקופת התיישנות לרשלנות רפואית?
במידה ומטופל מעוניין להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ,עליו לעשות זאת במהלך תקופה שלא תעלה על
שבע שנים מהעת בו נודע או היה אמור להיוודע לו כי הטיפול שקיבל קשור למעשה לנזק הרפואי שנגרם לו.
במידה ומדובר בקטין ,תקופה זו תחול כאשר יגיע לגיל .18
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