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סביב רבתי  במבוכה  עצמה  את  למצוא  הבריאות  מערכת  יה  עשו הקרובים  בימים 
של ותפקידם  חדשים  ים  רפואי ים  י גילו רקע  על  רבין  רצח  פרשת  התעוררות 
ודעין בי הציבור  והטעיית  דיסאינפורמציה  במסירת  ים  י מרכז ים  רפואי גורמים 

ה .בנוגע לצדדים הרפואיים של הפרש

עתירה  לכלל  נוסחו  ן  י י הענ ים של  ין שהצדדים המשפטי לצי ג( 6733.05)יש  צ"לב
ב  רפואיים, 12/7/05שהוגשה  גורמים  התנהלות  של  ים  אתי שהיבטים  בעוד 

ה פנו לבירור מבקר המדינ .בפרשה הו

ם י י, לגבי הצדדים המשפטי ין האמבולנס החסו י ענ אזכיר את  וח, די אם  דו היעדר 
ם ובזמן אמיתי במסמכים הרפואיי נאות  בולטים בצילומי, רפואי  העלמת ממצאים 

וכהנה  כהנה  ועוד  ה)הרנטגן  העתיר גוף  . ראה  כעת( נבחנים  אלה  היבטים 
ת .במשרד הבריאות ומצפים להבהרה בטרם תתקבל החלטה על עתירה חוזר

ם י ים בדיעבד, בנוגע לצדדים האתי נושא כתיבת מסמכים רפואי די אם אזכיר את 
ם י ואותנטי מקוריים  ים  רפואי מסמכים  של  ן, במקומם  ו מי חדר  תעודת  כדוגמת 

ד) בדיעב שנכתבה  התעודה  של  צילום  . מצורף  ע( כעת  נבחנים  אלה  י"היבטים 
ה .מבקר המדינ

ר ם, לאור האמו ן הרופאי על מנת שישקול את, מצאתי לנכון לערב את ראש ארגו
ם לדברי הרפואית  ההסתדרות  הבריאות, תגובת  משר  מענה  יתקבל  בטרם 

ה המדינ זוכה, וממבקר  ו י  תלו בלתי  גוף  נחשבת  הרפואית  וההסתדרות  ות  הי
ר ן הציבו .לאמו

שנכתבו לדברים  הרפואית  ההסתדרות  תגובת  על  לפיכך  לך  אודה 
ה והסתרת, בעתיר בדיעבד  דוחות  י  במילו רופאים  שמילאו  לתפקיד  בהתייחס 

ה ו הרנטגן  בתשובות  הקיימים  קרדינליים  ים  רפואי ועמוד CT- ממצאים  החזה  של 
ה .השדר
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