
פנים
ולכאןלכאן

3rtcהאסתטיותההזרקות

מיליון150כ־מגלגל

מפתיעולאבשנה,שקל

רק)לארביםשרופאים

ופלסטיקאים(ע/דרופאי

נתחממנולנגוסרוצים

מהרופאיםחלק

חלקםמיומנים,אינם

בחומריםמשתמשים

הבריאותומשרדירודים

הענףו\למפקחאינו

בלתיקשיםנזקים

למטופליםהפיכים

הכתבהאתקוראים

תורשמזמיניםלפני

$1$1STילחה$$1STהחלי־חודשים,שמונהפני

$2ND$1$2ילחהND$הג־לשהג־ע45דנה,טה

כנ־יאההב־טהה־אלהתחיל.|^^

השפת־־םשזוויותוחשבה

עורלי"ישלהרמה.זקוקות

לקוסמ־הולכתלאואניחלק

טיקאית,

$TS1$,לקוסמטיקאית$TS1$

$DN2$,לקוסמטיקאית$DN2$אתלשמרלהתחילשכדאיהרגשתיאבל

הייתהמאזשקרהמהאתמשחזרת.היאהמדאה",

הציבוראתלשתףהחליטהאבללשכוח,מעדיפה

ממנו.ללמודיוכלושאחדיםכריהכאובבסיפורה

אס־טיפוליםלעשותשנוהגתוחברתה,דנה

תטיים

$TS1$אסתטיים$TS1$

$DN2$אסתטיים$DN2$,רופאבאינטרנטלחפשהחלובקביעות

מאורמבצעים״מצאנוהמשימה.לביצועמתאים

בטיפו־מהמקובלבהרבהנמוכיםבסכומיםמפתים

לים

$TS1$בטיפולים$TS1$

$DN2$בטיפולים$DN2$נראושהכ־המכוניםבאחדובחרנוהזה,מהסוג

האסת־להזרקותהאחראיהרופאמיבדקתילנו.

טיות.

$TS1$.האסתטיות$TS1$

$DN2$.האסתטיות$DN2$שלותקבעלמשפחהברופאשמדוברהבנת־

במקומותשעובראסתטיים,בטיפוליםשנ־םמספר

בםרר.נראהזהבארץ.שונים

כע־ישבוההמתנהבפינתוהגענו.תור״קבענו

שרים

$TS1$כעשרים$TS1$

$DN2$כעשרים$DN2$עשרים.בנותאפילושונים,בגיליםנשים

הריק,למילויהפנטזיהאחרבחיפושהגיעוכולן

ונסגרהנפתחההרופאשלהדלתמשמע.תרתי

נע״.בסרטכמו

מדובר?מילויחומריבאילובדקר״האפ

שמ־ל־הובטחהרופא.שלהעוזראת״שאלתי

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$גדולנסיוןאיתושישבארץ,המיוצרבחומר

תו־עלידועשלאנאמרכןכמולשנה.יעילוהוא

פעות

$TS1$תופעות$TS1$

$DN2$תופעות$DN2$הבריאותממשרדאישורלחומרושישלוואי

אישור״.יששאכןומצאתיבדקתי

טבע־.נראה״זהמהתוצאה.מרוצההייתהדנה

חצ־כעבורבמיטבי״.נראיתשאניאמרואנשים

שנה

$TS1$חצשנה$TS1$

$DN2$חצשנה$DN2$פצ־הייתההראשונההסנוניתהבעיות.החלו

עון

$TS1$פצעון$TS1$

$DN2$פצעון$DN2$הכלמשםהעליונה.השפהעלשהופיעקטן

ונ־מודלקהפךהאזורכלחודשיים,תוךהידרדר.

פוח

$TS1$ונפוח$TS1$

$DN2$ונפוח$DN2$.מאוד

לרוכ-א?הלכת

הואהפצעשאולייעבור,שזהקיוויתיהזמן"כל

לפניםמילויחומרילהזרקתהמלאהמדריך

רוחןצפורה





סיבוכיםזהירות,

ten1עשרהערנווקדנוים,סיבונים

/ה:77ד,ר,זאחרי

אלהדם.שטףאודם,בצקת,ההזרקה,באזורכאבים

ככלאחרת.אוזובדתההמטופלים,לכלכמעטאופייניים

תרד.שכיחותםיותרמיומןשהרופא

אשרבעור(גושיםבמגע,רגישותנפיחות,)אודם,זיהומים

וירוסיםשונים,מסוגיםמחיידקיםכתוצאהלהיגרםיכולים

ההזרקהמכך,להימנעכדי)קנדידה(.פטריותאוהרפס()למשל,

אוכושרחדרספא,)לאסטריליתבסביבהלהתבצעצריכה

המקום.חיטויולאחרגן(מסיבת

לעיוורון.ואףלנמקעדלהידרדרשעלולהדם,כליחסימת

החומרעםלוטובשלאמודיעהנוףרגישות־יתרשלתגובה

מופיעההתגובההחיסון.מערכתאתנגדוומפעילהמוזרק

במקום,ברגישותומתבטאתההזרקהלאחרכשבועיים-שלושה

אםאנטיביוטיקה.הואהראשוניהטיפולובצקת.אדמומיות

לאאלהנםואםסטרואידיםלמטופלנותניםמשתפרלאהמצב

במקביל,כימותרפיות.בתרופותנעזריםהמצב,אתמשפרים

כשמדובריחסיתקלזהלהוציאו.אוהחומראתלפרקמנסים

כשמדובראפשריבלתיעדקשהאךהיאלורונית,בחומצה

הקבועים.המילויבחומרי

שניםtuiשבועותמאותרים,סיבובים

ההזרקה:מרגע

רקמהנושיבהיווצרותלהתבטאיכולהמאוחרתתגובת־יתר

לעור.מתחתבולטיםואלההמוזרקהחומרפרודותסביב

בקוויבפגיעהאובא־סימטריהשתסתייםמדויקת,לאהזרקה

שלהם.הגווןבשינוייוכןהפניםשלהמתאר

לאחומרשלמהזרקהכתוצאהלעינייםמתחתבצקתהופעת

נכונה.לאמטכניקהאומתאים

bioפילםביו filmמאוד:בעייתיתאךנדירהתופעה

חומרבתוךויוצריםמתרביםהמוזרק,לאזורחודריםחיידקים

האזוראנטיביוטיקה.מפנימונןסגורמבנהלובסמוךאוהמילוי

לטיפול.מגיבאינוולרובונפוחרגישאדום,נראה

לרופאפניתיחודשאחריסיפורים...לעצמךמספרתאתלחץ.שלתוצאה

המליצוסאונד.לאולטרהאותיששלחעורלרופאאותיהפנההואהמשפחה.

לרופאמידלחזורלישהורהחולים,קופתשללפלסטיקאידחוףלפנותלי

המילוי.חומר־אתשהזריק

לאלי.שיעזורבבקשהאליוחזרתיהרפואייםהמסמכיםבכל"מצוירת

לחומריםקשרשוםלזהשאיןמידפסקהואעזרה.ביקשתירקבטענות.באתי

כתוצאהסיליקוןבנדידתשמדוברטעןהואכן,עליתראיתם.עוברשהוא

אחריות,לקחתסירבהואמספר.שניםלפניהעליונהלשפהשעשיתימהזרקה

החומר".אתלהמיסלדבריוהייתהשאמורהזריקהלינתןאך

פנית?למי

עצמן,אתהכפילוהשפתייםזוועה.נראיתיבאיכ־לוב.עורלרופא"הגעתי

אושפז־צריו.ומשנילאףמתחתעזיםמכאביםסבלתימאור,התנפחהמקום

הי

$TS1$אושפזהי$TS1$

$DN2$אושפזהי$DN2$.קשהתגובההייתה:האבחנהביופסיה.כוללמקיפותבדיקותעברתימיד

המילוי.לחומר

וסטרואירים,באנטיביוטיקהמצוירתשוחררתי,אשפוזימיעשרה"בתום

יותר.טובכברנראיתיהביתהכשהגעתיבפנים.שהתפשטובזיהומיםלטיפול

תהיהלילבדיקה.רקמהלקחוכיתפריםליישהאףלידאבלירדה,הנפיחות

הפנים".באמצעהחייםלכלמזכרת

אחרת?עושההייתמהבדיעבד,

מחליטהאישהאםאבלאסתטיות.להתערבויותמתנגדתלאממש״אני

לכירורגיהמומחהאועוררופאאצלאותןשתעשהכראיהזרקותלעשות

זול״.הכיהטיפולאתלחפשלאובטחמוכחניסיוןבעלישהםפלסטית,

לאסתטיקההמשולבהמרכזומנהלעורלרפואתמומחהארצי,אופירר״ר

מספר"לפניבהרבה.חמוריםואףרומיםמקריםמכיראביב,תלהרפואיבמרכז

לבכותשבאיפות

צריךומהלהן,קרהזהאיך

לנו?יקרהלאעוזהכדילעשות

י"

ריאןמגגריפיתמלני

ריברנ׳ואןקוקסקורטני

פרסליפריסיליהורסאצ׳הדזנטלה

קידמןניקולאנדרסוןפנולה

-־

1-1

״ן
>■:

$TS1$>■:-$TS1$

$DN2$>■:-$DN2$



עור:לרפואתמומחהארצי,אופירד״ר

אבללהזריק,יכולרופאכלהחוק״לפי

שהםרופאיםהרבהכךכלפוגשאנילצערי

לפעמיםמספקת.ברמהוטכניקהידעחסרי

וקוסמטיקאיות,אחיותגםזאתעוטות

להזריק"איסורחלשעליהן

המו־וכאביםרגישותעלשדיווחה45בתאישהלמרפאהאלי־הגיעהשנים,

פיעים

$TS1$המופיעים$TS1$

$DN2$המופיעים$DN2$סיפרההיאלעור.מתחתנימולתחושתוכןלעיניים,מתחתלסירוגין

שםאתזכרהלאאךללחיים,מילויחומרישלהזרקהעשתהלכןקורםששנה

הרופא.השתמששבוהחומר

עורלעור.מתחתמוגלה(המכילים)שקיק־םאבצסיםהתגלוmri״בבדיקת

בפנים.הרםאתהמנקזתהל־מפת־תלמערכתנרדהמילויחומרכ־התברר,

זיהומיות,למחלותמומחיםפלסטיקאים,אצלטופלההיאשניםארבעבמשד

ונגרמומהחומרחלקהוצאבהםניתוחים40מ־למעלהועברהולסתפהכירורג

מקבלתהיאהיוםערוצלקות.חתכיםוכןהפנים,בעצבופגיעהעיוותיםלה

מניעתי״.אנטיביוטיטיפול

150כ־מגלגלהואקל.כסףמספקבארץההזרקותשוקארצי,ר״רלרבר־

הטיפולים.בהיקף%02ערoctשלגירולחלשנהובכלבשנהשקלמיליון

החוקלפיאבלופלסטיקאים.עוררופאיהםהתחוםאתשמובילמי״עקרונית,

שע־וקוסמטיקאיותאחיותגםזאתעושותולפעמיםלהזריק,יכולרופאכל

ליהן

$TS1$שעליהן$TS1$

$DN2$שעליהן$DN2$פלסטיקאיםאועוררופאישאינםרופאיםמכיראנילהזריק.איסורחל

רופאיםהרבהכדכללצעדיפוגשגםאניאבלמצוינת,עבורהשעושים

מקצועייםלכנסיםיוצאיםשלאמתעדכנים,שלאבתחום,מתמחיםשאינם

מספקת.בדמהוטכניקהידעחסדישהם

ספרבתיואיןהמשרד(תגובת)ראוהענףעלמפקחלאהבריאות״משדד

קצרבקורסדילעתיםהאסתטיקה.מתחוםמגיעיםשאינםרופאיםשמכשירים

לעבור״.להתחילכריהמילויחומריאתהמשווקותהחברותיד־עלשניתן

לעשותמאורמומלץכאן,המתואריםאלהכגוןמקריםהישנותלמנועכרי

אסתטיות.הזרקותעלשמחליטיםלפנימקיפהבריקה

<.לבדוק:שישפרמטרימארגעהמונהארציד״ר

אינובוטוקס

מילויתומר

שריר,מרפהחלבוןהואהבוטוקס

רפואיבשימוששניםעשרותהנמצא

הרפייתהדורשותבבעיותבעיקרנרחב,

בארןועוד.טיקיםפזילה,כמושרירים,

תברותשתיידיעלמשווקהחלבון

לתחוםו״דיספורט״(.)״בוטוקס״

שנה30כ־לפנינכנסהואהאסתטיקה

בתחוםשכיחהכילטיפולהפךומאז

קמטים,להעלמתהמיועדותההזרקות

הקמטים״ב״מניפתהנבות,ביןבעיקר

החומרובצוואר.במצחהעיניים,שבצדי

אתשיוצרהמכווךהשרירלתוךמוזרק

העצביהמנגנוןאותו.ומרפההקמט

משךכימית.מנותקלשרירהעצבשבין

העצבביןחדשקשרליצירתהזמן

הפעולהואזשבועות,8-21הואוהשריר

לאמההזרקה,כשיוצאיםמתבטלת.

נראיתהסופיתהתוצאהשינוי.רואים

כשלושהנשמרתוהיאשבועייםכעבור

צניחתשכיחות:לוואיתופעותחודשים.

שחולפתמההזרקות(/״)כ־עפעף

תופעותשבועות.מספרתוךמעצמה

תחושתראש,כאבינדירות:לוואי

שפעתתחושתתתושה,קהותצריבה,

ימים.אושעותתוךחולפות

לרופא?עולהזהגמה

לנו?עולהזהנחה

ידיעלהמאושריםבחומריםשמשתמשיםרופאים

מזרקעלמשלמיםהאמריקאיתוהתרופותהמזוןרשות

שמשתמשיםרופאיםשקל.008-000,1חומרשלאחד

ומשרדהאירופיהאיגודידיעלהמאושריםבחומרים

בודד.למזרקשקל300עד100משלמיםהבריאות

למזרקשקל000,3עד009,1למטופל:המחיר

מזרקארצי,אופירד״רלדבריאיכותי.וזומרהמכיל

נורהלהדליקצריךשקל005,1מ־נמוךשמחירו

אדומה.

שלושהעדלשנייםיזדקקו40עד30בנותנשים

עדלשישהיזדקקוומעלה60בנותלטיפול.מזרקים

מיטביות.לתוצאותלהניעכדילטיפולמזרקיםשמונה

המטופל,באזורתלויההנדרשתהמזרקיםכמות

השומןרקמותשלההתרוקנות()אוההידלדלותברמת

אתלהזריקהיאההעדפההמטופל.שלהעורובאיכות

המתפרשיםמפגשיםשלושהבשנייםבשלבים,החומר

חודשים.שלושהעדשבועותמספרשלתקופהעל



זוועה.״נראיתיהזרקה:נפגעת

עצמן,אתהכפילוהשפתיים

לאףמתחתעזיםמכאביםסבלתי

עשומיד.אושפזתיצדיו.ומשני

הייתה:האבחנהביופסיה.לי

שגרמההמילוילחומרקשהתגובה

בפנים״שהתפשטולזיהומים

הרופא

בוחריםאונכון,לאבעומקאובמקוםהחומראתכשמזריקיםהטכניקה:

קשות.לוואיתופעותלהיגרםעלולותהמוזרק,למקוםמתאיםשאינוחומר

במידהאותןלנפחעלוללשפתייםגבוההבצפיפותחומרהזרקתלדוגמה:

המקוםאת״יצבע״לעיןשמתחתבשקעמתאיםלאהומרהזרקתסבירה;לא

בעור.זיהוםלהתפשטותיגרוםאקנהלפצעיסמוךחומרהזרקתכחול;בגוון

שי־הרצויה.ולהתוו־ההחומרלסוגהמחטגודלאתלהתאיםלדעתחשוב

מוש

$TS1$שימוש$TS1$

$DN2$שימוש$DN2$רצויות.לאלתופעותלגרוםעלולמד־קטנהאוגדולהבמחט

ההליךלפנילנהוגאיךלמטופללהסביריידעשהרופאחשובהידע:רמת

לה־עליואומגהאוויטמיןאספירין,נוטלמטופלאםלדוגמה:ואחריו.

פסיק

$TS1$להפסיק$TS1$

$DN2$להפסיק$DN2$אםקשים.דםשטפילמניעתההזרקה,לפנ־ימיםעשרהנטילתםאת

לשקולמקוםישבשפתיים,הרפסנגעישלחוזרתמהופעהסובלהמטופל

מונע.טיפול

מידלהתאפרלאעליהם:להקפידשחייביםכלליםישנםהטיפולאחריגם

לדעתצריךגםכךשעות.12להמתיןאלאז־הום,־־גרםשלאכדיההליךאחרי

שעות24לפחותלהמתיןעדיףגופניתלפעילותחזרהעלהנחיותלתת

ההזרקה.אחרי

סימניםלזהותיידעהמטפלשהרופאחשובמכל,יותראזהרה:גורותזיהוי

להד־ה״בההזרקהבזמןשמלבץעורלדוגמה:אפשריים.לסיבוכיםמוקדמים

ליק

$TS1$להדליק$TS1$

$DN2$להדליק$DN2$ההזרקהבמקוםשלפוחיותהופעתנחסם.דםשכל־ייתכןכיארומה,נורה

פתרוןלמציאתגדולהחשיבותישועוד.דחום,שלאפשרותלהעלותחייבת

אמת.בזמן

ביתשיעורילמטופללתתמומלץאפשרייםסיבוכיםלצמצםכדימעקב:

לאחדהנחיותדףוכןההליךלגביהאינפורמציהכלאתהמכילמידעדף

עשראותוולשאולהמטופלעםבקשרלהיותישההל־ךלאחריוםהטיפול.

שהולכתנפיחות״שהאםשלפוחיות?רואהאת/ההאםבהן:חשובות,שאלות

תצלוםלשלוחהמטופלמתבקשלעתיםוכוי.שמתגברכאברם,שטפיוגוברת?

טיפול.המשךעלויחליט־אבחןשהרופאכריעצמושל

החומרים

אלקמיד,ביו)סיליקון,קבועיםמשפחות:לשלושמתחלקיםהמילויחומרי

ומתפרקיםאפטיט(ה־ררוקס־קלציוםהמכיל)רדיאס,חצי־קבועיםארטקול(;

היאלורונית.חומצהברובםשמכילים

קבועים״,חומריםלהזריקנכוןשלאידוע"כיוםקבועים:מילויחומרי

טובונראההמוזרקבמקוםשהואכמותנשארהקבוע"החומרארצי.דייראומר

למ־שגורםמהוצונחתמזדקנתשמעליוהרקמההטבע,בדרךאבלבהתחלה,

ראה

$TS1$למראה$TS1$

$DN2$למראה$DN2$מ־לו־חומר־בנוסף,אבנים.גביעלהפרושדקברכמובפניםגושיםשל

קבועים

$TS1$מלוקבועים$TS1$

$DN2$מלוקבועים$DN2$לפרקם.אפשרותואץיותרקשיםובסיבוכיםלוואיבתופעותכרוכים

קבועות״'.לוואיתופעותישאבלקבוע,מילוי׳איןפעם:אמרשליעמית

ומגריםמוגבלזמןברקמהשנשאריםחומריםחצי-קבועיפ:מילויחומרי

אךמה,זמןאחרימתפרקיםהמוזרקיםהחומריםעצמי.קולגןלייצרהתאיםאת

רב.לזמןנשארהגירוי,בזכותשנוצרהעצמי־קולגן



Air xmmm

חודש,14)ערזמניתהתוצאהיתרונםגםהואחסרונםמתפרקים:חומרימ

הנכונהבמידהבהדרגה,נעשיתכשההזרקהארההזרקה(,ובמיקוםבחומרתלוי

שלההזדקנותלקצבמותאמתהיאוהמטופל,הרופאשלציפיותתיאוםותוך

והרמוני.טבע־הואשמתקבלוהמראההרקמה

ה־אלודוניתחומצהזההכסיסהומרמכיליםהמתפרקיםהחומריםרוב

המוצרים.ביןלהבדלהמקורזהשונה.בצורההחומראתמעברתחברהכלאך

היגיינהובתנאיאיכותבבקרתבמחקרים,המגובהבינלאומית,שחברה״ברור

תה־ללאקיקיוניות,במעבדותמוצריהאתהמייצרתמחברהעדיפהנאותים,

ליכי

$TS1$תהליכי$TS1$

$DN2$תהליכי$DN2$לתופעותשכיחהסיבההםטהוריםלאחומריםמבוקרים.ומחקריםבקרה

ארצי.ר״רמסבירקשות״,לוואי

המרפאה
הזרקותעלבוטוקס,מסיבותעלנוראיםסיפוריםשומע"אניארצי:ר״ר

שלהטלפוןמספראתלמטופלמשאירותשאינןברשתותבספא,כושר,בחדרי

להתקשר.למילהםאיןכילאיבודהולכיםאנשיםבעיהשללמקרההרופא

עםומפוקחת,מבוקרתסטרילית,במרפאהההזרקותאתלבצעמאורחשוב

שלוהמרפאהעםאואיתולהיותושניתןההליךאחרמעקבשמבטיחרופא

הטיפול".לאחרישירבקשר

vnnהטיפול
בסכומימדוברלפנות.רופאלאיזהבהחלטהמרכזיתפקידמשחקהכסף

אלאשפחות.כמהלהוציאמנסיםאנשיםלגמרילגיטימיובאופןגדוליםכסף

לבלבלעלוליםועוד1+1מבצע־קופונים,כמואגרסיביותשיווקששיטות

הדעת.בשיקולולפגוע

ההבד־ארצ־דיירלדבריהגדולים.המהירפעריאתלהסבירהמקוםזה

לים

$TS1$ההבדלים$TS1$

$DN2$ההבדלים$DN2$רסטילןאוגיובידרםבשםבחומריםשמשתמשרופאבחומריםנעוצים

האמריקנית(והתרופותהמזון)רשותfdaיריעלהמאושריםהיחידים

לעומתם,שקל.800000,1חומרשלמ״מ(אחרמזרקעללשלםיידרש

האיגודידיעלמאושרים)חלקםFDAידיעלמאושריםשאינםחומרים

ההח־בודד.למזרקשקל300עד100לרופאעוליםהבריאות(ומשרדהאירופי

לטה

$TS1$ההחלטה$TS1$

$DN2$ההחלטה$DN2$.בידיכם

לרופאיהבריאות:משרד

בזהלעסוקאסורשיניים

פעולההינהאסתטילצורךהזרקהפעולת

להתבצעיכולהולכןברפואהעיסוקבנדרשהיא

הרופאיםבפקודתכהגדרתורופא,ידיעלרק

שיניים(.רופאידיעל)ולא

לגרוםעלולותרשלניבאופןהניתנותהזרקות

וביניהן:הפיכות,ובלתירבותלוואילתופעות

סימניםמורמות,צלקות,זיהומים,דלקות,

ואחרים.בעורנגעיםלמנע,רגישותכחולים,

ספציפיברישויעוסקאינוהבריאותמטרד

אסתטיות.הזרקותבנושאלרופאים

מוגדריםאסתטיותלמטרותלהזרקהחומרים

סוגבהיותםרפואיים,באבזרים/מכשירים

כתרופה.המוגדרבוטוקסלמעטשתל,של

הבריאותמטרדבאישורחייביםהתשריטכל

שיווקם.ולצורךלישראלייבואםלצורך

מרמתנפגעכיחטמטופלבומקרהבכל

קבילותלנציבלפנותבאפשרותובו,הטיפול

תתברר.ותלונתורפואיים,למקצועותהציבור

הזרקותלבצערשאיותאינןקוסמטיקאיות

מטופלים.טללעורםרפואייםתכשיריםשל

אסתטי?טיפול

גזורפואיתהתמחותאין

נזקיםטלהתופעההיקףמהעצמכםאתטאלתםאם

תשובהכךעלטאיןהריאסתטיות,מהזרקותהנגרמים

אפשרטאיבבעיהשמדוברספקאיןאךמדויקת.

מלונה.להתעלם

טרים,דודד״רעו״דממטרדטהר,ליאתעו״ד

״מבחינתרפואית:רשלנותבתביעותהמתמחים

הקוראת׳פרצהטלבמצבמדוברהמשפטית,האחריות

איןניתוח.לבצעיכולפנימאיגםרופאכללגנבי.

בנושאנםוכךזאת,לעשותעליוהאוסרבחוקסעיףשום

טמעונייניםמעטים,לארופאיםלכןאסתטיים.טיפולים

אסתטייםלטיפוליםקורסיםעובריםהכנסה,בהשלמת

טיפוליםמבצעיםואזבישראל(כזורפואיתהתמחות)אין

שמישהובליועוד,בוטוקסהזרקותשומן,שאיבתכמו

רופאנגדתיקיםבמספרטיפלנובאחרונה,עליהם.מפקח

קורסבמסגרתאסתטיקהלימודיחודשיםכמהשלמד

ברפואהמומחה׳מנתחהכותרת:תחתמרפאהופתח

פלסטיתכירורגיהשהןבפרוצדורותעסקהואאסתטית/

לכנותןהחליטאבלטומן,ושאיבתשדייםהגדלתכולל

שלדעתחוותבידינוישאסתטית.רפואהלכאורה

אתשבדקוהמשפט,בתישמינומומחיםכוללמומחים,

ומסכנחמוריםמחדליםעלומעידותהתביעותמגישות

רפואיותפעולותלבצעשהתיימררופאאותושלחיים

לבצען.הוכשרשלא

פיצוייםוקיבלובתביעותזכואמנםשנותחו"הנשים

רופאיםאותםכילדעת,מקומםאבלהביטוח,מחברת

קורהמזו,יתרהדבר.קרהלאכאילולעבתממשיכים

עלרבותתביעותנגדושהוגשוכזה,שרופאאחת,לא

תחתמחדטזפותתהמרפאהאתסוגררפואית,רשלנות

אחר״.שם


