גוטמן  -אמיר עורכי דין
משרד עורכי דין ,העוסק בתחום הרשלנות הרפואית

מהן החוזקות הבולטות של המשרד?

מייסדת ובעלים משרד גוטמן – אמיר
העוסק בתחום דיני רשלנות רפואית.
בוגרת תואר שני במשפטים ()L.L.M
מאוניברסיטת תל אביב ,בוגרת הקורס
"רפואה למשפטנים" באוניברסיטת
חיפה ,כותבת ומרצה בנושא רשלנות
רפואית .חברה  21שנים בלשכת עוה״ד,
בה מילאה שורה של תפקידים בהם
השתתפות בפרויקט שכר מצוה המעניק
ייעוץ משפטי חינם למעוטי יכולת ,ואף
כיהנה כדיינת ואב בית הדין המשמעתי.

עו״ד אמיר גוטמן

מנהל משותף במשרד גוטמן – אמיר.
בוגר תואר ראשון ( )LLBבפקולטה
למשפטים ,וכן תואר  BAבהצטיינות
בפילוסופיה ובמתמטיקה ,שניהם
מאוניברסיטת חיפה .מאחוריו 20
שנות ניסיון בייצוג של ילדים
נפגעי רשלנות רפואית.

״משרדנו ,מהמשרדים היחידים בישראל ,העוסק מאז הקמתו
אך ורק בתחום הרשלנות הרפואית בילדים .רשמנו הצלחות
מוכחות בתביעות מורכבות ,נגד משרד הבריאות והמוסדות
הרפואיים הגדולים ביותר בישראל.
הידע והמוניטין שצברנו יחד עם גישה חדשנית ,חשיבה
יצירתית וקשרי עבודה הדוקים עם מיטב המומחים הרפואיים,
ציידו אותנו ביכולות אסטרטגיות ייחודיות ,הממקסמות את
הפיצויים שמקבלים לקוחותינו.
עבורנו ,ייצוג ילדים פגועים והוריהם הינו יותר ממקצוע :זו
זכות ושליחות ולכן לא ניבהל ממאבק עיקש וחסר פשרות על
מנת להשיג ללקוחותינו את התוצאה הטובה ביותר".

מהם סוגי התביעות שבטיפולכם?

“משרדנו עוסק בפגיעות הקשות ביותר שנגרמו לילדים
כתוצאה מטיפול רפואי רשלני ,בהם :שיתוק מוחין
כתוצאה מרשלנות בלידה ,החמצת מומים קשים בבדיקות
אולטרסאונד בהריון ,אי אבחון של תסמונות גנטיות ,ייעוץ
גנטי רשלני ,אי מניעה של נזקי פגות ,טיפול רשלני בפגיה,
נזקי זיהום ועוד״.

ספרו על תיק חשוב שהובלתם:

צילום :יניב לאונר

״תבענו את משרד הבריאות משום שאיחר בפרסום המלצה
לנשים לצרוך חומצה פולית למניעת מום מולד בעמוד
השדרה ,דבר שגורם לשיתוק בפלג הגוף התחתון ואי שליטה
על הסוגרים .כתוצאה מהאיחור בפרסום ההמלצה ,נולדו
בישראל ילדים רבים הסובלים ממום קשה זה ,בהם גם ילד
שייצגנו .בתום הליך משפטי ממושך קיבלה המשפחה פיצויים
בסכום גבוה ביותר .לאחר הגשת התביעה ,פרסם משרד
הבריאות שני חוזרים נוספים המדגישים את חובת הרופאים
ליידע נשים בגיל הפוריות על חשיבות צריכת חומצה פולית
למניעת מומים מולדים ,והמודעות לנושא עלתה מאד .בכך
תרמנו את חלקנו בצמצום מספר הילדים הנולדים מדי שנה
בישראל ,עם מום קשה זה״.

טלפון077-4464002 :

קבוצת רוטנברג תקשורת

מאת :שוש רוטנברג

תעודת זהות
עורכת דין ענת גוטמן

צילום :בועז אוחנה
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מהי ההצלחה האחרונה שאתם גאים בה?

״ייצגנו בהצלחה משפחה שילדיה נולדו עם מחלה גנטית קשה
וחשוכת מרפא .למרות שניתן היה לאתר את הגן האחראי
למחלה ע"י משלוח החומר הגנטי לבדיקה בחו"ל ,הפר הצוות
הרפואי את חובתו ולא יידע את ההורים על אפשרות זו.
כתוצאה מהמחדל נולד לזוג ,בן נוסף החולה אף הוא במחלה
האיומה .לאחר התביעה ,קיבל הילד הצעיר מימון לתרופה
חדשה ויקרה המעכבת את הדרדרות המחלה ,וכן פיצויים בסך
כמה מיליוני שקלים .הודות לפיצויים יוכלו ההורים לספק לילד
את הטיפול הרפואי הטוב ביותר ,לממן עלויות של מטפל צמוד
ולהבטיח שלא יהפוך לנטל״.

מהם עצותיכם להורים לילדים שנפגעו
מרשלנות רפואית?
 .1במקרה של חשד לרשלנות רפואית ,אל תצפו שהרופא יודה
מיזמתו שהתרשל .פנו מיד לעורך דין מנוסה בתחום שעובד עם
מיטב הרופאים .אם אכן הייתה רשלנות ,הוא יוכל להוכיח אותה.
 .2כשמדובר בטובת ילדכם "חוסר הנעימות" מהרופא אינו
רלוונטי ,הגם שבמרבית המקרים הרופא לא נתבע באופן אישי,
וחברת הביטוח שלו היא זו שמשלמת את הפיצוי.
 .3בתביעות רשלנות רפואית אין תשלום מראש! שכר הטרחה
משולם באחוזים מתוך הפיצוי שמתקבל בסוף" .לא קבלת  -לא
שילמת".
חשוב לזכור שילד פגוע וחסר ישע אינו יכול לדאוג למיצוי זכויותיו
בעצמו .לכן ,כשעולה חשד לרשלנות רפואית – על ההורים לגלות
אחריות כלפי ילדם ולפנות לעו״ד מנוסה בתחום .אמנם פיצוי
כספי לא יוכל לרפא את הילד ,אבל הוא יוכל לסייע לאין ערוך
לאיכות החיים שלו ושל משפחתו״.

gutmanadv@gmail.com

גוטמן -אמיר ,משרד עורכי דין

