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 לכבוד 
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 שלום רב,

 חירן.קיעאן באירועי אום אל-אי טיפול במנוח יעקוב אבו אל: הנדון

על פיו היה מחדל רפואי בענין הטיפול במנוח יעקוב אבו אלקיעאן שנהרג מירי שוטרים   1אנו פונים אליכם בעקבות פירסום
 כלהלן:  18.1.2017באום אלחירן ביום 

אתי. מר אבו אלקיעאן נורה מאש שוטרים באום אלחירן והוא דימם במשך כשלוש -פנייתנו זו מתמקדת בהיבט המקצועי
ל סיוע רפואי מהצוות שנכח במקום, ואשר בהן גם מנעו כוחות המשטרה שעות עד אשר מת, שעות שבמהלכן לא הוגש לא כ

 הגעת אמבולנס אליו )ראו פניית ארגון עדאלה המצ"ב(.

ן. הרופאה טענה בעדותה בפני מח"ש כי לא ראתה נכחה בזירה בתקרית הירי באום אלחיר רופאה משטרתית על פי הפירסום
מוזכרת עדות מרכזית  הסותרת את טענתה. לפי עדות זו הרופאה ראתה את את הנהג ולכן לא טיפלה בו. ואולם, בפירסום 

קיעאן שרוע מחוץ לרכב בעת שטיפלה בשוטרים ולא נתנה כל הוראה לטפל בו. עדויות הסותרות את טענתה מדגישות -אבו אל
 כי מדובר בזירת אירוע קטנה, ומרחק של מטרים ספורים. 

 פואי חמור ביותר הנוגד את הבסיס לכללי האתיקה המקצועית. ללא קשר להיבט הפלילי, מדובר במחדל ר

ישנה חשיבות רבה לכך שהנהגת הקהילה הרפואית תידרש לנושא זה ותדרוש את מיצוי הבדיקה בכל אשר לתפקודה של 
 רופאה זו, ולתפקודם של שאר אנשי הצוות הרפואי שהיו במקום. החשיבות קשורה קשר הדוק לאמון שאנו צריכים לרכוש

 לקהילה הרפואית ולנוכח שחיקה במעמדה של האתיקה הרפואית בדיון הציבורי. 

 –כזכור, אנו חיים באווירה ציבורית בה די שיחשדו באדם שמטרתו פיגוע כדי שעוברי אורח ינסו למנוע ממנו טיפול רפואי 
י סוער סביב טיפול במבצעי פיגועי כפי שהיה במקרה הלינץ' בהבטום זרהום, ואף בקרב הקהילה הרפואית התקיים דיון ציבור

   דקירה לאחר שנורו.

טיפול  העובדה כי לא ניתן למנוח די בעצם מחדל הרפואי ללא קשר לבדיקת מח"ש. אנו מבקשים לחקור את נסיבות ה, על כן
רפואי מצד הרופאה המשטרתית וכן המחדל מצדו של האמבולנס ותוצאתו הטראגית, כדי לחייב את בדיקת הנושא לפי כללי 

  האתיקה הרפואית.  
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