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קרבי לקיצ" ,ככל שאלה קשה ,מעוררי
הערת המערכת – הסוגיות הכבדות שמעלה הנושא של "האד שימיו ֵ
פולמוס רבהיבטי .רפואה ומשפט ,בגיליונות קודמי ,הביא דברי שדנו בחוק החולה למות וכ בטיוטא להצעת
החוק שעניינה סיוע לחולה המבקש לסיי את חייו .בגיליו זה מובא מאמר של י .דורו וכ .שלו שכותרתו "בי
חוק זכויות החולה לחוק החולה הנוטה למות :התקדמות או הליכה לאחור?" ,כשהוא מלווה בהערות עמיתי
שנושאי אלה מעסיקי ג אות .אי אנו בישראל המתלבטי היחידי – להל מובא חומרי מ הספרות
האמריקאית והאנגלית ומ המשפט האנגלי .ללמד – החברה בעול המודרניהדמוקרטי אכ דבקה בעקרו
"קדושת החיי" ,א נראה כי יש המעלי ספק "בידי מי ההחלטה על סיומ".

סקר שאלות אתיות המעסיקות רופאי
העיתונות הרפואית האמריקאית הרבתה בחודשי האחרוני לעסוק בשאלות של אתיקה רפואית ,ברוב עניינ
בהתנהלות הרופא כלפי חולה הנוטה למות – שאלות בתחו המכונה  .end of lifeהשתדלנו להביא לבטי אלה בפני
הקורא הישראלי:
בחודש נובמבר  2010פרס כתב העת האינטרנטי  WebMDסקר שנער בחודש אוגוסט ,בו נתבקשו  10,000רופאי
להשיב על סדרת שאלות בה מתלבטי הרופאי.
להל השאלות שהוצגו והתשובות עליה:
שאלות
הא תמלי או תית טיפול מארי חיי א בידיעה כי הוא חסר
תועלת?
הא תשקול או תפסיק טיפול תומ חיי לבקשת המשפחה ,א
א לדעת טר הגיע הזמ לכ?
הא תית בידי מטופל מרש לאינבו ) (placeboרק כי ביקש
לתרופה?
הא תפחית מינו תרופה נוגדת כאב ,א לחולה סופני ,מחשש פ
יתמכר לה?
הא תגלה לחולה סופני כי קיצו קרב?
הא מותר שלא לגלות טעות בטיפול ,כאשר לא נגר נזק למטופל?
הא מותר להסתיר טעות בטיפול א א יש סיכו לנזק בגינה?
הא מותר לנקוט בפעולות א א אינ מתחייבות ,רק מנימוקי
"רפואה מתגוננת"?
הא סיוע להתאבדות מותר בנסיבות מסוימות?
הא תדווח על עמית שפעילותו לקויה )מחלה ,סמי ,שכרות?(...
הא תפנה מטופל לעמית ,כהחזרת טובה ,א א אינו הבחירה
הטובה ביותר?
הא אתה מוכ להחלי מעסיק )ספק שירותי בריאות( לשיפור
תנאי ,א א מטופלי וותיקי רבי לא יזכו יותר לטיפול?
ה מותר להגזי ַבדיווח למבטח )ספק השירות( על מצב החולה?
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רופא המשתכר עפ"י תוצאות – הא "תיפטר" מחולה מסוב כדי
לשפר את הכנסת?
הא תדו במצב מטופל כאשר יש סיכו לחיסיו המידע?
הא מותר לפגוע בחיסיו חולה מחשש שמצבו מסכ את זולתו?
הא נכו לסרב לקבל טובות הנאה מחברות תרופות מחשש
להשפעה זרה?
התוכל להיות מעורב בקשר רומנטי )או מיני( ע מטופל?

הא יש להתיר תשלו בגי אבר להשתלה באי מוצא אחר?
הא תבצע הפלה ג א הדבר נוגד את אמונת?

רפואת משפחה
רפואת ילדי
פסיכיאטריה
כירורגיה
רפואת עיניי
רדיולוגיה
אורטופדיה
נפרולוגיה
מחלות ריאה
אנדוקרינולוגיה
טיול נמר
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התפצלות הנשאלי על פי תחומי התמחויותיה
12.4%
רפואה פנימית
רפואת נשי ויילוד 6.3%
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"דוקטור ,הא תסייע בידיי למות?"
מאמר שזאת כותרתו נכתב על ידי  ,Wayne J. Guglielmoרופא העוסק בי היתר בכלכלה רפואית ובאתיקה,
ופורס בכתב העת האיטרנטי  .Medscape Neurologyהמאמר מתייחס בעיקר לשאלה "הא סיוע להתאבדות
מותר בנסיבות מסוימות?" שהועלתה במשאל שלעיל ,ומנתח את דעות המשיבי .המובא להל הוא תרגו עיקר
הדברי שבמאמר:
לשאלה בדבר נכונות לסייע להתאבדות מטופל השיבו בחיוב  45.8%מ הרופאי שנשאלו ,לעומת  40.7%שהשיבו
בשלילה 13.5% .השיבו "תלוי )בנסיבות(".
כמרפא ,ואילו המחייבי הבליטו את יסוד
ההנמקות בשני הקצוות היו חדות :השוללי הדגישו את תפקיד הרופא ַ
החמלה )ואת יתרונ של תושבי מדינת אורגו על תושבי מדינות אחרות( .האוחזי בדעות הביניי מבקשי
להדגיש את חשיבות איכות החיי בשלביה המאוחרי .אול ג בי הרואי אפשרות לסיוע פעיל לקירוב הק
בנסיבות מסוימות ,שוללי מת היתר על פי חוק.
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המחבר מדגיש כי לאחר דיו ציבורי שנמש עשרות בשני ,יש רק  3מדינות בארה"ב )אורגו ,וושינגטו ומונטנה(
המתירות בחוק לסיוע להתאבדות של חולה הנוטה למות.
מעניי ג השימוש בלשו )נקייה( – אל תאמר "התאבדות בסיוע רופא"ֶ ,אמר "מוות בסיוע רופא".
הדיו בנושא זה בקהילה הרפואית נסב בעיקר סביב תפקיד הרופא במטופל הנוטה למות.
בי המתנגדי לסיוע לחולה למות יש המותחי גבול חד בי סיוע להמתה ,לבי הגשת כל טיפול אפשרי )מרבי(
למניעת כאב ,א #במחיר דיכוי הנשימה שבו חשש לקרוב המוות .הנימוק:
“Patient comfort is paramount. If death occurs but [it] is not the intent of [the] intervention,
).ההדגשה אינה במקור – א.סI do this” (.

כא ,על פי דעה זאת ,הגבול הברור בי טיפול תומ אגרסיבי לבי סיוע להמתה.
וטיעו נוס:#
“Palliative care and withdrawing life-sustaining support are legally and morally distinct
from physician-assisted suicide, … palliative care is supported by a variety of measures in
”different states, where a legal and ethical consensus around its importance has formed.
)(Nancy Berlinger, PhD, Deputy Director and Research Scholar at The Hastings Center

אול ,לטעמ של רופאי רבי מאד קו דק זה בי טיפול תומ אגרסיבי לבי סיוע להמתה הוא דק מדי .אלה
מתקשי לקבל את הצידוק על פי הדוקטרינה של "התוצאה הכפולה" )” – (“double effectשמשמעותו כי כאשר
נעשה מעשה שעשויות להיות לו שתי תוצאות שונות ,והתוצאה הקורית בפועל אינה זאת )הלגיטימית – במקרה
דנ :טיפול בכאב( אליה התכוו האד ,אלא האחרת )כא :מוות מהפסקת נשימה( אי באותו אד אש 1.טיעו
זה נסמ ג על פסקי די ומעשי חקיקה במדינות שונות ,וא #של בית המשפט העליו ,שנאחזו בהיעדר של יסוד
הכוונה להמית .נראה כי הגנה בנימוק זה תופסת אחיזה רחבה בארה"ב.
לדעת חוקרי שבדקו את הנושא אי קשר הכרחי בי טיפול תומ יעיל לבי הבחירה ב"זכות למות בכבוד"
המותרת בחוק מדינת אורגו .מסקנת חוקרי אלה היא כי הבוחרי באפשרות החוקית לבקש סיוע לסיו חייה,
ה בני אד הרואי חשיבות רבה בשמירה על עצמאות עד לרגע האחרו ועד בכלל.
מחקר נוס #קובע כי הציבור הרחב רואה אבחנה ברורה בי האפשרויות:
“Americans make a distinction between allowing a terminally ill patient to die and taking
”action to end someone’s life.

בסקרי שוני התברר כי התפלגות דעות הציבור ביחס לאפשרות של סיוע למות חולה דומה לזו של הרופאי )ראו
לעיל( ,כשהשעורי של "בעד" ו"נגד" קרובי מאד בשני הציבורי.
ע זאת רופאי רבי חוששי מחקיקה מתירנית מדי מחשש ליצירת מדרו חלקלק.

_____________________________________

1

 Alan Meisel, JD, Seven Barriers to End-of-Life-Care. JAMA. 2000;284:2495-2501המחבר הוא משפט ומומחה
לאתיקה רפואית.
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היחס האתי של רופאי לשאלה "הא עלי לקיי חולה זה בחיי?"
ג מאמר זה התפרס ב Medscape Neurologyוהוא מתייחס לשאלה שונה שנבדקה באותו סקר עצמו" :הא
תמלי או תית טיפול מארי חיי א בידיעה כי הוא חסר תועלת?" .כפי שמובהר לעיל  23.6%מ הנשאלי
השיבו בחיוב 37.0% ,השיבו בשלילה ו 39.4%ענו כי החלטת תותנה הנסיבות המקרה.
החוקרת ) Nancy Berlingerראו לעיל( לא התפלאה מהתפלגות התשובות לשאלה זאת:
“For a treatment option to be morally justified, there has to be a greater benefit than burden.
Physicians must constantly consider and communicate those burdens and benefits of care to
”their patients and surrogates.

היא הוסיפה ואמרה כי איהנוחות שבהזנה באמצעות צינור לקיבה או העברת מטופל מביתו לבית חולי או מוסד
סיעודי ,עלולה לגרו קושי רב למטופל.
וא #זאת – מתעורר קושי כאשר רופא מתבקש על ידי המשפחה בנוסח "עשה הכול עבור אימא" – והרי אי בנמצא
טיפול שהוא "הכול" .כ ג אי הסכמה כללית על המושג "חסר תועלת )או תוחלת(".
חלק מ הרופאי שלא השיבו בה או לאו ,הוסיפו כי ה מוכני לתת טיפול חסר תועלת לבקשת המשפחה – א
זה ,לדעת  Berlingerעלול להכביד על החולה ,ואינו בהכרח על דעתו.
רופאי אחרי בקבוצה זאת השיבו כי מעשיה יהיו מותני בהנחיות המקדימות שמסר החולה או בא כוחו
) ָ
ה' ִשיר( .אול ,באשר להנחיות המקדימות מעירה ומדגישה  Berlingerכי ה לרוב מפורטות ,א ע זאת ה
עלולות שלא להתאי לנסיבות המתרחשות עד  5שני ויותר לאחר כתיבת .לדעתה טיפול בחולה המתקרב לסו#
חייו ,אסור שיוכתב על ידי שיקולי משפטיי .הטיפול חייב להינת על פי שיקולי המוכתבי על ידי ולהתייחס
אל מצבו הרפואי של החולה וסכותו במועד הרלוונטי ,וברצונו החופשי.
במקרה בו יחוש הרופא כי המשפחה מציבה דרישות שלהערכתו אינ עולות בקנה אחד ע טובת החולה ,עליו לערב
בדיו עובד סוציאלי ,מומחה לאתיקה ,כה דת וכיו' .ע זאת אסור לרופא להרשות למשפחה "למשו זמ".
אחד הנושאי בה נחלקו הרפאיהמשיבי היה מת מזו ונוזלי – א ה נכללי ב"טיפול תומ" או לאו.
מניעת מזו ונוזלי אינה קבילה על רופאי כעל משפחות חולי.
לשאלה בדבר הפסקת טיפול תומ בטר זמנו )"הא תשקול או תפסיק טיפול תומ חיי לבקשת המשפחה ,א א
לדעת טר הגיע הזמ לכ?"( היה רוב ברור לשוללי אפשרות זאת ) (54.5%ואילו רק  16.3%השיבו בחיוב ,שעה

ש 29.4%תלו את החלטת בנסיבות.

רבי מ המשיבי העלו את אפשרויות המניעי העומדי לפני עיני המשפחות ,בקשר להחלטות מסוג זה .בעיקר
הודגש הצור להכיר את המניעי של אלה המבקשי הפסקה מוקדמת של הטיפול התומ .תופעה זאת מחייבת
דיו בי הרופא למשפחה ,בו יועלו כל ההיבטי האפשריי ,ובוודאי שאלות של דת ,תרבות וכיו' .כמוב שנדרשת
ידיעה ברורה של רצו החולה ביותו עדיי כשיר.
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AS IT IS AT THE END SO IT IS AT THE BEGINNING: LEGAL CHALLENGES AND NEW
HORIZONS FOR MEDICALISED DEATH AND DYING
מאמר מערכת הנושא כותרת זאת התפרס בגיליו האחרו של כתב העת האנגלי )Medical Law Review (2010
 ,18 (4): 437-441פרי עט של  .Suzanne Ost and Hazel Biggsהמאמר הוא פתיח וסקירה של סדרת מאמרי
בנושא זה שבגיליו זה.

בחודש פברואר  2010פרס ה) Director of Public Prosecutions (DPPהנחיות ועיקרי מדיניות בקשר להחלטה על
העמדה לדי של אד שסייע להתאבדותו של אחר 2.באותו זמ נחקק ה) 3Coroners and Justice Act 2009שהחלי#
חוק משנת  (1991שעניינו סיוע להתאבדות .הוראות החוק החדש היו מדויקות וקפדניות .אד צפוי לאישו בשל:
”“aiding and abetting, counselling or procuring the suicide of another person

המועצה הרפואית הכללית )) (General Medical Council (GMCהגו #המשמעתי העליו ברפואה האנגלית ,פרסמה
הנחיות בדבר  4.Treatment and Care Towards the End of Lifeבהנחיות הודגשה "חזקת הארכת החיי" והובהרה
זכות החולה להחליט על גורלו בעצמו.
בד בבד יצאה קבוצה בש  Healthcare Professionals for Changeבקריאה לאפשר לחולי שחווי סבל קשה,
שיקול דעת ובחירה בהסתייעות במוות 5.ג העיתונות הכללית עסקה בנושא.
במאמרי שבגיליו מתואר המצב המשפטי הנוכחי ,ומובעות דעות בנושא קשה זה:
 John Coggonסבור כי נושא הסיוע לסיו החיי ראוי להתייחסות נפרדת ,החורגת מגבולות המשפט הרפואי –
הנושא ניצב בתחו שבי מוסר ומשפט .לשיטתו חשיבה משפטית בלבד נוטה להתחפרות בעמדות ,ומתעלמת
מעובדות רבות .לדעתו הפתרונות צריכי להתבסס על שיקולי מדיניות ולא על ניתוח מוסרי .הדיו המוסרי נסב על
עקרונות כאוטונומיה ,כבוד האד ,וקדושת החיי ,אשר האיזו ביניה תלוי בהשקפותיו של כל אד ואד ,ואילו
מדיניות -מ+נה על מציאת הפתרו הפרגמאטי .המחבר מביא את ההתייחסות ל"פעולות בעלות תוצאה כפולה"
)” – “double effectראו לעיל( ,הרי שתוצאה של פעולה שלא אליה התכוו הפועל )כגו מוות תו טיפול מסיבי בכאב
שנגר ממנתיתר של תרופה( ,היחס אליה כיו שונה מאשר תוצאתלוואי בלתי רצויה שקורית בנסיבות אחרות.
המאמר של  Sofia Morattiעוסק בגישה ההולדית להחלטות סו#החיי ביילודי .נסקרי השינויי שחלו מאז
שנות ה 80בהתפתחות טכנולוגיות רפואיות והשפעת על הישרדות תינוקות ,והשפעת שינוי זה על ההחלטות בדבר
המשכת או הפסקת טיפול רפואי ביילד .לדעת המחברת ,הגישה המשפטית לנושא צריכה להתבסס על יסודות
אתיי וניסיו קליני עשיר .לטענתה ,ההבדלה בי סוגי מצבי שוני של הפסקת טיפול ,למעט תומ ,לעתי אינה
משפיעה על מהל ומש המחלה והסבל .המחברת מדגישה ג את הצור בפתיחות ושיתו #המשפחה בהחלטות.
 James Goodmanמביע דעה באמצעות דיו במקרה של  ,Dr Munroהמדגי את בעיותיו של רופא המטפל
בתינוקות ,אשר לעתי עומד בפני מצב בו סיו החיי כה קרוב לתחילת Dr Munro .קירב את קיצ של שני
תינוקות מתו חמלה – כדי לקצר את סבל ואת סבל הוריה Goodman .מציע לשקול טיעוני צידוק על בסיס
חמלה ונסיבות המקרה.
 Alexandra Mullockעוסקת בהנחיות של התביעה הכללית )אוזכרו לעיל( .לטעמה בולטת בהנחיות הנטייה לקבל
את טענת החמלה כבסיס להצדקת פעולת סיוע לסיו החיי .המחברת מוטרדת מ האפשרות של התרופפות
_____________________________________

2
3
4
5

).CPS, Policy for Prosecutors in Respect of Cases of Encouraging or Assisting Suicide (Crown, London 2010
.S.59 1
.GMC, London, May 2010
www.healthcareprofessionalsforchange.org.uk; Doctors and nurses launch campaign for right to help
.terminally ill to end their lives, The Observer, October 3 2010
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ההגבלות החלות כיו על סיוע להתאבדות – על הסתמכות והדגשתהיתר על מניעי המסייע .וא #זאת – בדיקת
המניע )או כוונה( נעשית לאחר מעשה – הטענה היא רטרוספקטיבית ,בעוד שלמושא הסיוע – הנפטר – אי כבר
יכולת להתגונ בפני פעולת "הסיוע".
 Suzanne Ostמעירה כי סיוע לסיו החיי עשוי להינת שלא מידי אנשי רפואה ,אלא מצד בני משפחה ואחרי,
וג האמצעי הננקטי אינ בהכרח מתחו הרפואה.
 John Coggonממלי על כי הדיו בסיו החיי ייעשה שלא במסגרת האתיקה והמשפט הרפואי ,אלא יידו באורח
דמוקראטי ויעסוק בעיקרי מדיניות .הסיכו בזירת וצורת דיו כזאת הוא בהפיכת לנושא פוליטי במלא משמעות
המושג ,ונתו לשינויי בהתא ולשיקולי זרי.

הנחיית "ללא פעולות החייאה" ) (Do Not Resuscitate – DNRבמוסדות סיעודיי בטייוא
נאספו נתוני על  201חוסי במוסדות סיעודיי .ב 33מקרי ) (16.4%ניתנו הנחיות מקדימות .שלא לנקוט
בפעולות החייאה –  91% .DNRמ ההנחיות הללו ניתנו על ידי בני משפחה באי כוח שהוסמכו לכ ,קוד לכ ,על
ידי החוסי עצמ.
גיל החוסי ,תפקודו הקוגניטיבי של החוסה עובר לשיחה ע באי הכוח היו גורמי בלתי תלויי זה בזה .הגור
המשפי האחד היה קיו נוהל של  DNRבאותו מוסד.
שכיחות הנחיות  DNRבמוסדות סיעודיי בטאייו נמוכה מאשר במדינות אחרות .ברוב המוסדות הימנעות
מפעולות החייאה אינה מקובלת.

השפעת חוק ביטוח הבריאות החדש
ה Association of American Medical Collegesמעריכה כי הרפורמה בביטוח הבריאות בארה"ב תביא עד שנת
 ,2015למחסור חמור יותר ברופאי מזה שהיה צפוי קוד לכ .צפוי מחסור בלמעלה מ 33,000רופאי בתחומי
כקרדיולוגיה ,אונקולוגיה ורפואה דחופה ,ומחסור בכל תחומי הרפואה ג יחד בגובה של  63,000רופאי .ארגו
בתי הספר לרפואה דורש מ הקונגרס לנקוט באמצעי מעודדי חינו רופאי.

רשלנות רפואית
רפואה מתגוננת

בסקר שערכו חוקרי בית הספר לרפואה  Mount Sinaiשבניו יורק ונתפרס ב Arch Intern Med.
 ,2010:170:1081-1084התברר כי  91%מ הרופאי נוקטי באמצעי התגוננות – מזמיני בדיקות רבות מ
הנדרשות לקביעת האבחנה ,מחשש לתביעות ברשלנות .הרוב המכריע של רופאי סבור כי נדרשות רפורמות
מרחיקות לכת בדיני הנזיקי ברפואה כדי לצמצ את כמות הבדיקות המיותרות.
שיעור הרופאי המודי בפעילות מתגוננת והסבורי כי נדרש שינוי בדי )בסביבות ה (90%אינו שונה במידה
משמעותית ג בקרב רופאי בתחומי התמחות שהתביעות בה פחות נפוצות )רפואת ילדי ,רפואה פנימית
כללית(.
הערכה נאותה של עלות הרפואה המתגוננת אינה אפשרית למעשה .מחקר של משרד הבריאות ומשאבי אנוש של
ארה"ב משנת  3003הערי את ההוצאה ב 60מיליארד דולר ארה"ב ואילו PricewaterhouseCoopers’ Health
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 Research Instituteהעמידו על  210מיליארד דולר ארה"ב ,שה ) 10%עשרה אחוזי( מכלל ההוצאה על בריאות
בארה"ב.

סדרת מחקרי שנתפרסמו בכתב העת  Health Affairs 2010;29(9):1569-1577, 1578-1610מביאי ממצאי
שוני מהנ"ל .פרסומי אלה ,המתבססי על נתוני ה National Center for Policy Analysisאומד את ההוצאה
הכוללת על רפואה מתגוננת ועל תביעות ברשלנות ברפואה ,בשנת  2008בסכו של  55.6מיליארד דולר ארה"ב
המהווי  2.4%מכלל ההוצאה הלאומית על בריאות.
הסכו של  55.6מיליארד דולר ארה"ב נחלק כדלקמ:
 45.6מיליארד – הוצאות רפואה מתגוננת ,שרוב הוצאו בבתי חולי,
 5.72מיליארד דולר – תשלומי בהסדרי מחו לכותלי בית המשפט וסכומי שנפסקו,
 .4.1מיליארד – הוצאות מינהליות ושכ"ט עורכי די.
)מהימנות הנתוני עליה מתבססת הערכה זאת אינה אחידה ,ובאחרו ברשימה היא נמוכה .בכ מודי ג
מחברי המחקר(.
מחקר נוס #בסדרה הערי את "מדד החשש" של מומחי בתחומי רפואה שוני:
המדד הגבוה ביותר נמצא בקרב מומחי ברפואה דחופה – ) 82מרבי – (100
המדד הנמו ביותר היה בקרב הפסיכיאטרי – .51.4
אמות המידה לקביעת מדד זה היו:
גובה תשלומי פרמיות הביטוח המקצועי
שיעור המקרי בה שולמו פיצויי ל 1,000מומחי באותו תחו
התשלו הממוצע לתביעה
הסיכו לרופא )= מספר התשלומי בגי תביעה  Xהתשלו הממוצע(
קיומה של תקרת פיצויי
קיו אפשרות משפטית של חיוב "ביחד ולחוד".
מסקנת המחברי היא כי החשש בפני תביעה גדול בהרבה מ הסיכו הממשי להיתבע.
הכול מסכימי כי יש צור בהכנת מתכוני פעילות שתהיה בה בקרה מובנית אשר לא תאפשר מעבר משלב לשלב
ללא מילוי תנאי מוגדרי מראש.
בוררות בתביעות בנזיקי בענייני שברפואה
ביו  ,10.08.2010פסק בית המשפט לערעורי של מדינת ניוג'רסי בעניי Estate of Ruszala v. Brookdale Living
 Communitiesוהתיר לקיי הלי בוררות מחייבת בתובענה בנזיקי ,בי עיזבו מטופלת לבי מוסד סיעודי ,כיוו
שההסכ שבי המוסד למטופלת ,כלל תנית בוררות .ע זאת ביטל בית המשפט את תקרת הפיצויי ,במקרה
שהמוסד יחוייב בה .א בית המשפט אסר על חיוב בפיצויי עונשיי ,מנימוקי תקנת הציבור .הלכה זאת חורגת
מ העיקרו החוקתי הדיו בפני בית משפט שבו חבר מושבעי.
שבוע לאחר פסק הדיו הראשו ,בעניי  Moore v. Woman to Woman Obstetrics & Gynecologyפסק בית המשפט
לערעורי כי בוררות היא דר ראויה לפתרו סכסו בנזיקי בי מטופל לרופאו .מעניי כי בית המשפט קבע כי
העובר ,בשל היותו נוכח במשרד הרופא במעמד חתימת ההסכ בי אמו לרופא ,היה זכאי לתבוע את הרופא
בהולדה בעוולה ,ולעומת זאת ,האב ,אשר לא נוכח באותו מעמד ,לא היה צד להסכ.
כמוב שתוק #תניה זאת מותנה בהסברתה המלאה עובר לחתימה והבלטתה הנאותה במסמ הסכ הכתוב.
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מדינת קליפורניה ,כבר לפני שני רבות ,אפשרה בחוק הוספת תנית בוררות מחייבת בהסכמי טיפול רפואי .אמצעי
זה הוזיל במידה משמעותית מאד את דמי הביטוח המקצועי שרופאי קליפורניה נדרשי לשל ,לעומת רופאי
פלורידה או לונגאיילנד )ניויורק(.
נתוני מתביעות ברשלנות כמקור לשיפור טיפול ניתוחי
 Heather Comakמפרסמת במהדורת ה 13.07.2010של  HealthLeaders Mediaאת הדוח השנתי של חברת
 ,CRICO/RMFשהוא איחוד של שתי החברות  Controlled Risk Insurance Companyו Risk Management
 ,Foundationהנשלטת ומטפלת בקהילה הרפואית של אוניברסיטת הרווארד ,מונה ומנתח את התביעות .הדוח
מתבסס על  3,300תביעות ברשלנות בתחו הכירורגיה ,בי השני  2003עד .2008
העילות העיקריות היו בתחומי התקשורת ,הגילוי ,האבחו וטכניקות הביצוע של הפעולות.
מ הנתוני עולה כי טעויות כירורגיות קורות לפני ,במהל ואחר הניתוח ,וכי תקשורת גלויה היא אחת הדרכי
היעילות במניעת טעויות – כמוב בנוס #לידע ולמיומנות הדרושי לביצוע פעולות מסובכות .בדוח יש ג כמה
וכמה המלצות – שנערכו בשיתו #המנתחי – להכנסת שינויי למהלכי הטכניי ,שיפחיתו את הסיכוני
לטעויות.
הדוח מצביע על הכמות העצומה של מידע המצטבר ואשר שמירתו נדרשת כיו על פי הדי ,ועל האמצעי העצומי
שיש להשקיע בשמירת.
הדוח מגלה כי במרכזי רפואיי אקדמיי מגיע שיעור סיבוכי התוניתוחיי ל 27%וב 9%נמצא ליקוי
בטכניקה הניתוחית .בבתי חולי קהילתיי השיעורי המקבילי היו  29%ו.17%
להפחתת שיעור הטעויות הטכניות נבנה קורס הדרכה בסימולציה לטכניקות של ניתוחי לפרוסקופיי .בקורסי
אלה השתתפו ג רופאי בכירי.
חוסר אחידות בגובה פרמיות הביטוח והרפורמה בדיני הנזיקי בארה"ב
ה) Medical Liability Monitor (MLMמדווח על טווח פערי קיצוני בי הפרמיות המשולמות במקומות שוני
בארה"ב .לדוגמא – מומחה ברפואה פנימית במונטריי ,קליפורנה נדרש לשל פרמיה שנתית בגובה  3,200דולר
ואילו עמיתו ממיאמי ,פלורידה ישל  48,245דולר.
מומחי בנושא מייחסי את הפערי ,לפחות חלקית ,לרפורמות בדיני הנזיקי המנסות לבלו תביעות שווא
ופסיקות פיצויי מופלגות על ידי מושבעי.
מדינת קליפורניה היא חלוצה בנושא – פיצויי על נזק לא ממוני בתביעות ברשלנות ,מוגבלי בה ל 250,000דולר.
 20מדינות נוספות הלכו בעקבות קליפורניה ,ורופאי ופוליטיקאי רבי שואפי להגיע בנושא זה לאחידות כלל
מדינתית.
ע זאת תקרת הפיצויי על נזק בלתי ממוני אינה יכולה להסביר פערי בי פרמיות הנדרשות ממומחי בתחו
רפואה אחד הפועלי במחוזות שוני של מדינת קליפורניה .פערי מסוג זה קיימי ג במדינות נוספות כגו
טקסס ,שהיא אחת המובילות בנושא הרפורמה בחקיקה בנזיקי.
ה MLMמדווח על הפחתה של  0.5%בפרמיות במקצועות הרפואה הפנימית בשנת  ,2010לאחר ירידה ב2.5%
בשנת  2009ו 4.0%בשנת .2008
מומחי ברפואת נשי ויילוד נדרשי לשל את הפרמיות הגבוהות ביותר ב 17מדינות ) Arizona, Connecticut,
Florida, Illinois, Maryland, Michigan, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode
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 100,000 – (Island, Utah, Texas, Virginia, and West Virginia, District of Columbiaדולר לשנה ויותר )בניגוד
ל 13,400דולר במחוזות מרכז קליפורניה(.
וזאת יש לדעת – רופאי זוכי ב 80%מ התביעות ברשלנות המוגשות נגד ,אול הוצאות המבטח עלולות להגיע
לכדי  150,000דולר.
וג זאת – תקרות הפיצוי על נזק לא ממוני אינ שוות בי המדינות – התקרה בקליפורניה ובטקסס היא 250,000
דולר ואילו בפלורידה היא  500,000דולר ועולה עד  1,000,000דולר כאשר התוצאה היא מות או חוסר הכרה כרוני.
המומחי בנושא מייחסי את ההבדלי הגדולי בהתייחסות הציבור באזורי שוני לרופאיה ,וכמוב
בבקיאות עורכי הדי מצד התובעי בתחו הרפואי והמשפטי ג יחד .ג שופטי "נוטלי חלק" בפערי החיובי
וגובה – ה) American Tort Reform Foundation (ATRFמפרסמת מעת לעת רשימות של "שופטי עויני" אשר
על פי הפרסומי מאפשרי ,על ידי הוראות דיוניות להשפיע על פסקי הדי ולהטות נגד הנתבעי .דרו פלורידה
היא המועדת בעניי זה.

רופאי ודיווח על עמיתי "לוקי"
סקר שנתפרס בכתב העת ]JAMA. 2010; 304:187-193, 210-211[CLOSE WINDOWמדווח כי רוב )(64%
הרופאי רואי בחיוב צור לדווח על עמיתי שתפקוד הרפואי לקוי ,אול בפועל ה מתקשי לפעול כ
בהיתקל במקרה מסוג זה 69 .מ המשיבי הביעו נכונות לפעול ביעילות למניעת התנהגות רפואית לקויה.
רופאי בתי חולי ו/או הקשורי למוסדות אקדמיי הביעו את הנכונות המרבית לדווח ,ואילו רופאי בני קבוצות
מיעוטי או מהגרי ,הביעו נטייה פחותה מ האחרי.
הסקר נער בשנת  2009והקי 2938 #רופאי מתחומי שוני מרחבי ארהב )שיעור היענות 1891 = 64.4%
רופאי(.

בית משפט ביטל את תוכנית לסיוע למחקרי בתאי גזע של הנשיא אובמה
בחודש אוגוסט  2010פרס Chief Judge Royce C. Lamberth of Federal District Court for the District of
 Columbiaפסק די בו ביטל בית המשפט את הצו הנשיאותי שהוציא הנשיא אובמה בשנת  2009בדבר שימוש
במימו פדראלי להשמדת עוברי.

הצו ,שהפתיע והדהי את הקהילייה המדעית ,אסר על שימוש בכספי פדראליי לטיפול בתרביות רקמה
המורכבות מתאי גזע.
בי היתר כתב השופט:
“If one step or ‘piece of research’ of an E.S.C. research project results in the destruction of
”…an embryo, the entire project is precluded from receiving federal funding,

מהיבט מימו המחקרי ,החזיר פסק הדי את המצב אל לפני תקופת הנשיא בוש ,שאפשר מימו פדראלי ,בהגבלות
מסוימות.
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החמרת ההוראות לביצוע טומוגרפיה מחשבית למוח )(CT
בחודש נובמבר  2010פרסמה סוכנות המזו והתרופות הפדראלית ) (FDAהנחיות מחמירות לבדיקת המכשור עובר
לתחילת הבדיקה .מדובר בעיקר על בדיקות כלי הד המוחיי .על פי ההנחיה החדשה יש לבדוק את כיוונו
המכשיר לפני כל בדיקה .בדיקת המכשור לפני סדרת בדיקות אינה מספקת .כמו כ נדרשת מיומנות הטכנאי
בשימוש בכשירי הספציפיי בה ה משתמשי.
ההנחיות ה תוצאה של מעקב שנמש שנה אחר נבדקי שקיבלו מנת קרינה מוגברת בהל הבדיקות שנעשו לה,
ובדיקות מכשור של חברות  GEו .Toshibaהובהר כי לא נמצא פג במ כשור עצמו אלא בשימוש בו.
הדחיפה לבדיקה ולהנחיות הייתה העובדה כי נמצא שהיו  200נבדקי שקיבלו בבדיקה מנות קרינה הגדולות פי 8
)שמונה( מהנדרשות בבית החולי  Cedars-Sinaiבלוס אנג'לס.
ג בדיקות וטיפולי הכרוכי בקרינה מיננת נבדקי בעת הנוכחית.

קביעת מוות מוחי – החוק בארה"ב )לעומת החוק בישראל(
עקרונות חקיקה
המוסד החשוב  The National Conference of Commissioners on Uniform State Lawsד קיבל ביו 01.08.1980
החלטתהצעה בדבר האחדת הדי בנושא קביעת מוות מוחי .ההחלטה אושרה על ידי ה American Medical
 Associationועל ידי ה.American Bar Association
UNIFORM DETERMINATION OF DEATH ACT
§ 1. [Determination of Death]. An individual who has sustained either (1) irreversible
cessation of circulatory and respiratory functions, or (2) irreversible cessation of all
functions of the entire brain, including the brain stem, is dead. A determination of death
must be made in accordance with accepted medical standards.
…
§ 3. [Short Title]. This Act may be cited as the Uniform Determination of Death Act.

להצעה נוספו  3עקרונות:
א .ההצעה שותקת )במודע( באשר לכללי הרפואיי ,המבדקי ואמות המידה על פיה ייקבע מוות מוחי.
ב .ההצעה לא מצאה לנכו להתייחס לאחריותו של מי שהוטל עליו לקבוע מוות מוחי ,ופטרה אותו מאחריות
אזרחית ו/או פלילית ,בתנאי כי קביעת המוות נעשתה בתו לב.
ג .החוק ,כשיתקבל והפעולות שתעשנה על פיו ,לא יהיו לו זיקה או קשר לUniform Anatomical Gift Act
)המקביל לחוק תרומת אברי בישראל(.
הצעת החקיקה האחידה אושרה על ידי בתי המחוקקי ברוב מדינות הברית.
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פרטי ביצוע – בהתייחס לדי בישראל
כאמור ,החוק הותיר את קביעת המבדקי ואמות המידה לקביעת מוות מוחי בידי אנשי הרפואה .רשימת
המבדקי הסופית הושלמה ופורסמה על ידי ה American Academy of Neurologyבשנת  61995וה מגדירה את
המבדקי הקליניי הנדרשי ואת תנאי הבסיס לעריכת )הנחיות אלה זהות להוראות בדבר קביעת מוות מוחי,
שהוצאו בישראל בשנת  ,1987על ידי מנכ"ל משרד הבריאות (7בתוספת אחת מבדיקות העזר המעבדתיות )שהוספו
להנחיות בישראל בחוזרי המנהל הכללי המאוחרי יותר8:
בדיקת זרימת ד בכלי הד המוחיי
בדיקת קליטת איזוטופי – SPECT
בדיקת זרימת ד בשיטת TCD

לאחרונה פרסמה ה  9American Academy of Neurologyתוצאות של מחקר רטרוספקטיבי שבדק בעיקר את
מהימנות הבדיקות .נמצא כי לא תועד ול +מקרה אחד של התאוששות של אד לאחר שמות מוחו נקבע על פי
הנחיות אלה.
הוועדה בדקה ג א בדיקות חדישות כלשה מהימנות במידה מספקת וא ראוי להוסי #אחת או יותר מה
לרשימת המבדקי שיש לעשות .וכ נמצא:
•

 – MRI and magnetic resonance angiographyחסרת מידת המהימנות הסטטיסטית המאפשרת הסתמכות.

•

 – CT angiographyריבוי ממצאים חיוביים בלתי נכונים ).(false positive

•

 – Somatosensory evoked potentialsלא נצבר ניסיו ובקרה מספיקי.

•

 – Bispectral indexטכניקה שהשימוש בה נדיר ועל כ לא נצבר ניסיו מספיק ו/או נרחב.

המסקנה הנובעת מספקות אלה בעניי המבדקי החדישי היא:
“Because of a high risk of bias and inadequate statistical precision, there is insufficient
”evidence to determine if any new ancillary tests accurately identify brain death.

בדי האמריקאי אי ול +רמז לאפשרות של שיתו #מי שאינ רופאי בהלי קביעת מוות מוחי הדומה להוראה
שבחוק הישראלי10.

הליכי משמעת – ה

American Academy of Neurology11

האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה מפרסמת בביטאונה מחודש דצמבר Neurology 2010;75:2148-2149 ) 2010
 (2198-2203את ממצאיה ותוצאות פעולותיה בכל הנוגע לדיו המשמעתי הפנימי של חברי האקדמיה ,לאחר
שהוכנסו בו חידושי כדי לייעלו .ואלה עיקר הדברי:
_____________________________________

The Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Practice parameters for 6
.determining brain death in adults (summary statement). Neurology 1995;45:1012–1014
 7חוזר המנהל הכללי מס'  15/87בנושא :קביעת מוות מוחי ,חתו בידי המנכ"ל דאז פרופסור י .לס ביו .29.11.1987
 8חוזר המנכ"ל ד"ר מ .משיח מס'  11/91מיו  ,21.08.1991וחוזר המנכ"ל ד"ר מ .אור מס'  10/96מיו .30.04.1996
.Neurology. 2010 Jun 8;74(23):1911-8 9
 10חוק מות מוחינשימתי ,התשס"ח 2008ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
 11האקדמיה לנוירולוגיה  ,ככל האקדמיות בתחומי הרפואה השוני בארה"ב ,ה מוסדות שנועדו לקבוע ולקיי את הרמה
האקדמית והאתיתהתנהגותית של הרופאי הפועלי בתחו .המוסדות המקבילי בישראל ה האיגודי המקצועיי
)במוב המקורי של מושג זה( המאוחדי תחת הגג של המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית לישראל )האיגוד
לרפואה פנימית ,האיגוד לגינקולוגיה ומיילדות ,האיגוד הארטופדי וכיו'(.
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מספר התלונות נגד חברי האקדמיה גדל משנת  2004עד  58) 2009בסה"כ(; למעלה ממחצית הוגשו
בשנתיי האחרונות 31 .תלונות הוגשו על ידי מי שאינ חברי באקדמיה )באיגוד( וב 27מקרי הוגשו
התלונות על ידי עמיתי נגד עמיתיה.

•

בשני  20092004הוגשו  (38%) 22תלונות על עדויות בלתי נאותות של מומחי בהליכי משפטיי.

•

ב 19מקרי ) (33%הייתה התלונה על התנהגות שאינה הולמת את המקצוע.

•

ייעול ההליכי קיצר את מש הטיפול עד החלטה מכ 3שני ומעלה ועד לכ 4חודשי בשנת .2009

•

רמת הבירור המעמיקה ביותר נדרשה בתלונות על עדות לא נאותה .מסקנות בירור כזה עשויות להיות
מובאות לידיעת בית המשפט.

•

אמצעי משמעתיי הומלצו ב 6מקרי ) (10.3%וננקטו בפועל ב 3מקרי )) (5.1%יש שחברי האיגוד
בחרו להתפטר ובכ למנוע או לקטוע את ההלי המשמעתי.

וכ מסכ יו"ר וועדת המשפעת )רופא מומחה בנוירולוגיה ונושא תואר במשפטי(:
“However, if one is involved in a legal dispute and believes an Academy member has offered
inaccurate expert witness testimony, an AAN member can seek redress. The Academy’s
process of handling complaints from members may well serve as a deterrent to biased
”expert witness testimony and is unquestionably of importance for AAN members.

הליכי המשמעת ,בדומה לקודי האתיי הפנימיי ברפואה האמריקאית ,ה עניינו של כל איגוד מקצועי .ע זאת
יש יותר מדמיו רב בי הקודי ובי המוסדות וההליכי המשמעתיי של האיגודי ) (Academiesלמיניה.
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