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תקציר
מדיניות בריאות הציבור בישראל ,גובשה בשנות החמישים בהנהגתם של ד"ר יוסף מאיר וד"ר חיים שיבא ,מנכ"לי משרד
הבריאות בשנים  1948-1953ובסיוע ארגוני בריאות ורווחה בינלאומיים,כיוניצ"ף וארגון הבריאות העולמי ,על מנת
להתמודד עם בעיות הבריאות הקשות בתקופת העלייה הגדולה .מדיניות זו זכתה להישגים רבים החל מביעור המחלות
הזיהומיות מהן סבלו העולים וכלה בשיפור תוצאי הבריאות של התושבים ,כפי שבאו לידי ביטוי בהורדת תמותת אמהות
ותינוקות ושיפור משמעותי בתוחלת החיים של כלל האוכלוסיה .השרות שהתבסס בעיקר על חינוך לבריאות ,חיסונים
והטמעת נוהגי בריאות באמצעות תחנות טיפת חלב ושרותי הבריאות בבתי הספר ,יחד עם מבצעים ייחודיים כמלחמה
במגיפות כגון פוליו או שחפת ,הוכיח את עצמו כשרות גמיש המותאם לשינויים שחלו באוכלוסיה וכמדיניות הולמת
להתמודד עם צרכי הבריאות של האוכלוסיה בישראל .עבודה זו באה לתאר את הצעדים הראשונים לגיבוש מדיניות
בריאות הציבור במדינת ישראל הצעירה תוך התייחסות להיבטים מרכזיים בשרות זה כטיפת חלב ,חיסונים ,מגיפות
והסגר ,פיתוח שרותי רפואה ,בדיקות רפואיות לעולים וחוק השבות תוך התייחסות למדדי בריאות הציבור אז והיום.
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הכרזת העצמאות בה' באייר תש"ח עוררה עלייה גדולה ללא תקדים בהיקפה בתולדות התנועה הציונית .למן הכרזת
העצמאות ועד סוף שנת  1951הגיעו למדינת ישראל קרוב ל 700,000-עולים אשר הכפילו את האוכלוסיה היהודית בארץ.
העלייה בתקופה זו זרמה משני מקורות מרכזיים :מזרח אירופה והבלקנים וארצות אפריקה ואסיה .המספר הכולל של ניצולי
השואה ושארית הפליטה שהגיעו עם העלייה היה כ 330,000-איש ,שהיוו כמחצית מכלל העולים בשנים אלה .מספר העולים
מצפון אפריקה ואסיה עמד על כ 370,000-איש מהם 123,300 ,מעירק 48,300 ,מתימן 34,500 ,מטורקיה וכ 45,400-מצפון

אפריקה.



בשונה מהעלייה לארץ בתקופת המנדט שהורכבה בעיקרה מיוצאי אירופה ואמריקה ,היו כאמור ,למעלה ממחצית העולים
בשלהי  1951מיוצאי אסיה ואפריקה .העלייה הגדולה מארצות אלה כללה אחוז גבוה יחסית של ילדים וקשישים ואחוז בינוני
של עולים בגילאי העבודה .העולים הגיעו בדרך כלל במסגרת משפחתית וקהילתית .ההתארגנות לעליה נערכה במהירות רבה
כתוצאה מלחץ פוליטי ,ולא אפשרה לעולים להיערך מבחינת מכירת רכושם וחיסול עסקיהם ,וגם לא להתכונן נפשית ולהכין
את עצמם לארץ החדשה ,הכנה שיש להניח שהייתה מקלה על קליטתם.
  	 השימוש בביטוי העליה הגדולה נעשה בעקבות מאמרו של צבי צמרת ,בן גוריון ולבון ,שתי עמדות כלפי הקליטה הראויה של העולים בעלייה
הגדולה .צמרת מבכר להשתמש בביטוי זה על פני הביטוי העלייה ההמונית .ראה דליה עופר ( עורכת) בין עולים לותיקים ,ישראל בעלייה
הגדולה ,יד בן צבי ירושלים  .1996עמ'  .73-97העדפת ביטוי זה צוינה במיוחד על ידי עורכת הספר דליה עופר.
  	 משה סיקרון ,העלייה ההמונית  -ממדיה ,מאפייניה והשפעותיה על מבנה אוכלוסיית ישראל ,עולים ומעברות ,עידן ,יד בן צבי ירושלים
תשמ"ז ,עמ' .31
  	 סיקרון ,לעיל עמ' .32-35

 10׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 40יוני 2009

לגדל דור בריא בארצנו 60 :שנות מדיניות בריאות הציבור בישראל

בואה של העלייה הגדולה הפך את אוכלוסיית ישראל לאוכלוסיית עולים בעיקרה .שיעור העולים באוכלוסיה בסוף שנת
 1951עמד על .75%
גל עלייה גדול זה הציב בפני הישוב היהודי אתגר חדש שלא ידע כמותו .ניסיונם הממושך של המוסדות הלאומיים בתקופת
המנדט בקליטת עולים לא היה בו מועיל עתה .בתקופת המנדט נעשה תהליך הקליטה בשתי דרכים עיקריות :האחת
באמצעות התנועות הפוליטיות אשר טיפלו בעולים שהייתה להם זיקה אליהן ,ובמיוחד בצעירים שהגיעו ארצה בקבוצות
מאורגנות .השנייה ,באמצעים פרטיים ,בעלי משפחות שעלו לארץ ונאבקו בכוחות עצמם עם תהליך הקליטה ,תוך קבלת
סיוע מצומצם מהמוסדות הלאומיים .ההיקף הגדול של העלייה בשנות החמישים ומיעוט משאביה הכלכליים של המדינה,
יחד עם מצב המלחמה בו נמצא הישוב ,כמעט ולא אפשרו קליטה בדרכים אלה .מרבית העולים היו חסרי זיקה פוליטית ולא
היו בידם משאבים כלכליים כדי לאפשר קליטה עצמאית .כתוצאה מכך נקלטו העולים בשלב הראשון באמצעים מאולתרים,
חלקם הועברו לישובים שתושביהם הערבים עזבו אותם במהלך מלחמת השחרור ,ואלה שבאו אחריהם נשלחו למחנות עולים
שנוהלו על ידי הסוכנות היהודית ,שבידה נתרכזו כל פעולות הקליטה.
רוב העולים הגיעו לארץ חסרי כל ,במצב בריאותי ירוד ביותר .תשושים בגופם ובנפשם ,עם שיעורי תחלואה גבוהים של
שחפת ,גזזת ,גרענת ,תת-תזונה בעיקר בקרב הילדים והקשישים ושיעור גבוה של נכים ,תשושים וחולי נפש – הם לא יכלו
לעזור לעצמם לא כל שכן לסייע לעצמם בתהליך הקליטה בארץ החדשה .לפי דיווחי ארגון הג'וינט 10% ,מכלל העולים סבלו
ממחלה שדרשה אשפוז מיידי .מאידך ,למדינת ישראל לא היה מלאי מיטות אשפוז מספיק ורוב העולים נותרו בשלב הראשון
ללא טיפול מתאים תוך סיכון עצמם והציבור בהדבקה והרחבת מעגל התחלואה .זאת ועוד ,תנאי החיים הקשים במחנות,
המגורים באוהלים ללא תנאים סניטאריים מינימאליים הובילו מיידית לגידול בתמותת התינוקות בקרב אוכלוסיית העולים:
בעוד שבישוב הוותיק הייתה תמותת התינוקות  ,16.2הגיעה תמותת התינוקות בקרב העולים במחנות המעבר ל157.8-
לאלף .המדינה הצעירה נדרשה אפוא להיערך לא רק להליך קליטה כלכלי אלא לטפל בגוף ובנפש ולספק שרותי רפואה
חיוניים שנדרשו על מנת לשמור על חייהם של עולים אלה בארץ ולמנוע אסון בריאותי או מגיפה שהיו עלולים לפרוץ רבה
בקלות בתנאים הקיימים.
עבודה זו באה לתאר את הצעדים הראשונים לגיבוש מדיניות בריאות הציבור במדינת ישראל הצעירה ,על מנת להתמודד עם
שאלת הבריאות בעלייה הגדולה ,ואת התפתחות השרות בעשור הראשון למדינה תוך התייחסות להיבטים מרכזיים בשרות
זה כטיפת חלב ,חיסונים ,מגיפות והסגר ,פיתוח שרותי רפואה ,בדיקות רפואיות לעולים וחוק השבות תוך התייחסות למדדי
בריאות הציבור אז והיום.
בריאות ופוליטיקה  -מי רוצה להיות שר בריאות?
במאי  1948עם ההכרזה על הקמת המדינה ,הודיע דוד בן גוריון על כינון ממשלה זמנית עד לעריכת בחירות ראשונות לכנסת
ישראל .במסגרת כינון הממשלה הוחלט על הקמת משרד בריאות והעברת ניהולם של ענייני הבריאות במדינה לאחריותו.
לאור בעיות הבריאות כבדות המשקל ומידת דחיפותן הרבה ,ניתן היה לצפות כי משרד הבריאות יהיה אחד המשרדים
החשובים בממשלה ,אלא שדווקא קשיי הבריאות העצומים הם שהיו בעוכריו .לא היה מי מבין חברי הממשלה הזמנית שרצה
לקחת על אחריותו את הטיפול בבעיות הבריאות ,מתוך ההכרה כי פתרונות מיידיים לבעיות הבריאות אינם ניתנים להשגה,
וכי הפעילות בתחום הבריאות עלולה לפגוע במעמדו הפוליטי של השר ולהקטין את סיכוייו בבחירות לכנסת הראשונה.
כתוצאה מכך ,נדרש דוד בן גוריון ביומו הראשון כראש הממשלה הזמנית להפעיל את כוחו הפוליטי כדי לשכנע את הרב
חיים משה שפירא ,נציג החזית הדתית המאוחדת וחבר הממשלה הזמנית ,אשר מונה לשר הפנים ,כי ייקח על עצמו בנוסף
גם את האחריות לבריאות ולסעד .בחירתו של דוד בן גוריון בחיים משה שפירא לשר הבריאות נעשתה ממספר סיבות .בן
גוריון שאף לתגמל את החזית הדתית כשותפה קואליציונית ,ומינוי נציג החזית הדתית המאוחדת לשר בריאות שרת אינטרס
  	 דו"ח נציג הג'וינט הרי ויטליס בנושא "השרות הרפואי לעולה וההכנות בשטח האשפוז לקראת העליה המוגברת" מתאריך  ,24.4.1949ארכיון
הג'וינט ,ניו יורק ,אצל :שורץ שפרה ,קופת חולים ,הסתדרות ממשלה ,המכון למורשת בן גוריון ,שדה בוקר ,2000 ,עמ' .143
  	 ח.ש .הלוי ,ביטוח אמהות במסגרת בריאות הציבור ,בטחון סוציאלי ,1980 ,20 ,עמ' .134
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זה .כמו כן ,מינוי שר בריאות ,שאינו מקרב מפלגות הפועלים ,אפשר לבן גוריון לפצל את מוקדי הכוח בבריאות בין גורמי
הסתדרות וקופת חולים הכללית ,לבין גורמים שמחוץ להסתדרות ,פיצול שאפשר לו לנווט בין שני המוקדים הללו לטובת

הקואליציה.
ככללָ ,שאף בן גוריון לבנות מערכת בריאות ממלכתית באחריות הממשלה ,בדרך בה פעל בענייני צבא וחינוך .הלאמת
המערכת עתידה הייתה להוציא את קופת חולים הכללית ,ארגון הבריאות המרכזי והחזק במדינת ישראל ,אל מחוץ לשליטת
ההסתדרות ,וכתוצאה מכך להחליש את ההסתדרות כגורם פוליטי מתחרה ,ולהוביל ריכוז כל כוחות הבריאות בידי הממשלה.
מינוי אישיות פוליטית חזקה ,ממפלגות השמאל – מפא"י או מפ"ם – לתפקיד שר הבריאות יחד עם ביצוע תהליך הלאמה
– עלול היה ליצור מוקד התנגדות חזק בתוך הממשלה ,אשר עלול היה להוות תחרות לראש הממשלה עצמו .מצב כזה רצה
בן גוריון למנוע.
מסיבה זאת גם הרחיק בן גוריון את חבריו לשעבר ממפ"ם מהקואליציה והעדיף ליצור ממשלה עם הגורמים הדתיים בהם
לא ראה סכנה לעוצמתו הפוליטית .התייחסותו של בן גוריון למשרד הבריאות כאל משרד משני ,שיכול להסתפק בשר
במשרה חלקית ,השפיע מיידית על מעמד המשרד ,ביחס למשרדי הממשלה האחרים וקיבע את מעמדו כמשרד נחות ,שאין
בצידו קרדיט פוליטי מחד גיסא ,בעוד שמאידך גיסא הוא נידרש להתמודד עם בעיות הרות גורל וקשות ביותר .בנוסף לכך,
השר שפירא ,שהיה רחוק מנושאי בריאות ,והקדיש את רוב זמנו לנושאי פנים שהיו חשובים בעיניו פוליטית מאשר נושאי
הבריאות ,העביר כתוצאה מכך חלק גדול מהאחריות למנכ"ל המשרד ,הד"ר יוסף מאיר .ד"ר מאיר ,לשעבר מנהלה הרפואי
של קופת חולים הכללית ,מונה למנכ"ל המשרד בשל ניסיונו הרב בנושאי בריאות ,אך גם בשל היותו אישיות פוליטית חזקה
במערכת הבריאות ההסתדרותית .ההסתדרות הכללית וקופת חולים ,שחששו מרצונו הגלוי של בן גוריון להוביל לקראת
מערכת בריאות ממלכתית ,דרשו את מינויו ,כדי לשמור על כוחם ולמנוע כל פגיעה עתידית במעמדה ובכוחה של קופת
חולים הכללית במדינת ישראל .מינוי מנהלה הרפואי לשעבר של קופת חולים הכללית לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות ,תחת
שר בשליש משרה ,שאין לו עניין וידע בניהול השוטף של ענייני הבריאות ,הבטיח כי יהיה מי שישמור על מעמדה וכוחה של
קופת חולים במערכת הבריאות החדשה .מצב זה של כוחות סותרים במשרד הבריאות  ,המושכים לכיוונים שונים והמחויבים
למערכות פוליטיות שונות עיקר במידה רבה את יכולת המשרד לבנות את מעמדו ַכגורם המרכזי המכוון והמנהל את מערכת
הבריאות במדינת ישראל הצעירה ,ויצר לו תדמית ומעמד של גורם פוליטי משני וחלש .כתוצאה מכך הפכה שאלת מינוי שרי
הבריאות לקושי חוזר על עצמו בעת כינונה של כל ממשלה חדשה בעשור הראשון למדינה ואף לאחר מכן.
בשנים  1949-1959עמדו בראש המשרד ששה שרי בריאות ,חציים שמשו בתפקיד במשרה חלקית .בממשלת ישראל השנייה,
בשנת  ,1950נותר המשרד ללא שר ,מאחר ואיש מחברי הקואליציה לא הסכים לקחת על עצמו את התפקיד .אף לא אחד
משרי הבריאות סיים קדנציה מלאה של ארבע שנים בתפקיד ולא רק בגלל המשברים הממשלתיים שליוו את העשור הראשון,
אלא גם בשל אי יציבות המערכת הפוליטית מדי פעם להתפטרות ראש הממשלה ולכינון ממשלה חלופית או לבחירות.
גם השר ברזילי אשר ששימש בתפקיד תקופה של שלוש שנים עשה זאת ביחד עם תפקיד שר הדואר .אף לא לאחד משרי
הבריאות היה קשר או ניסיון קודם בתחום הבריאות .כתוצאה מכך הכוח שנמסר למנכ"לי המשרד היה רב מאד והם למעשה
היו אלה שקבעו את התנהלות המשרד הלכה למעשה.
שני מנכ"לי משרד הבריאות הראשונים ,הד"ר יוסף מאיר ( )1948-1950והד"ר חיים שיבר (שיבא) ( ,)1950-1953שהיו
  	 על המערכת הפוליטית ומשרד הבריאות בראשית שנות המדינה ראה בהרחבה :שורץ שפרה ,קופת חולים הסתדרות ממשלה ,המרכז למורשת
בן גוריון ,שדה בוקר ,הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון ,ע בנגב ,2000 ,עמ'  ;95-142זרטל עידית ,ימים ומעשים ,מחברות לספרות תל
אביב  ,1975עמ'  ;102-114בונדי רות ,שיבא רופא לכל אדם ,זמורה ביתן מודן ,תל אביב ,1981 ,עמ'  ;125-134צחור זאב ,מערכות הבחירות
הראשונות והמפה הפוליטית ,העשור הראשון (צבי צמרת וחנה יבלונקה ,עורכים) יד בן צבי ,ירושלים  ,1997עמ'  ;11-26זלמנוביץ יאיר ,קופת
חולים ,הסתדרות ממשלה ,אוניברסיטת חיפה ,החוג למדע המדינה ,1981 ,עבודה לתואר שני ,פיטר מדינג ,מפא"י ,ההנהגה הלאומית והמנגנון
המפלגתי ,בתוך המערכת הפוליטית הישראלית (ליסק משה ועמנואל גוטמן ,עורכים) ,עם עובד ,תל אביב.
  	 ד"ר יוסף מאיר ,1890-1953 ,סיים לימודי רפואה בווינה בשנת  ,1917שרת כרופא בצבא האוסטרי ,עלה לארץ ישראל בשנת  ,1922היה רופא
כללי בבן שמן ,כנרת ועתלית ,ניהל את בית החולים של קופת חולים הכללית בטבריה ,התמנה למנהלה הרפואי של הקופה בשנת  .1929בשנת
 1948מונה למנכ"ל משרד הבריאות ,ושרת בתפקיד זה עד שנת .1950
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רופאים בעלי ניסיון ניהולי ורפואי ובעלי מעמד חזק ביותר במערכת הבריאות מהתקופה שקדמה להקמת המדינה ,הם אלה
שניהלו הלכה למעשה את המערכת והם אלה אשר קבעו את מדיניות הבריאות על כל היבטיה הבריאותיים והחברתיים גם
יחד.
במצב עניינים זה ,של שרים חסרי ידע ועניין ,ומנכ"לים חזקים בעלי ניסיון רב בניהול וארגון שרותי בריאות מחד ,אך בעלי
עמדה פוליטית עצמאית משלהם ,נדרש משרד הבריאות הישראלי לגבש מדיניות ודרכי פעולה כדי להתמודד עם בעיות
הבריאות של העלייה הגדולה.
שאלת הבריאות בעלייה הגדולה
שרותי הבריאות של הישוב היהודי בארץ התאפיינו בשנות המנדט בפעילות רחבה על בסיס ארצי ,אשר סיפקו בעיקר שרותי
רפואה ריפויים באמצעות קופות חולים ,מרפאות שכונתיות ,מרכזי בריאות מקצועיים ובתי חולים .ככלל ,הישוב היהודי היה
צעיר ובריא .רוב הישוב היהודי בארץ היו עולים בחתך גילים צעיר ,שחלקם הגדול עבר מיוּ ן ובדיקות רפואיות טרם עלייתם
לארץ ,רובם חברי תנועות נוער ותנועות חלוציות ,שבריאותם האישית הייתה טובה .רק מעטים מאלה סבלו ממחלות כרוניות
(כסוכרת ,אסתמה וכד') שדרשו טיפול ממושך ומורכב יותר .המלריה שהייתה בעיית הבריאות המרכזית של הישוב היהודי
בארץ בראשית המאה ה ,20-הודברה ונמצאה תחת טיפול מתמיד של שלטונות המנדט ושל גורמי הבריאות היהודים ,והפכה
להיות בעיה משנית .מחלות נפש ונכויות שונות היו אף הן בשיעור נמוך יחסי בישוב היהודי החדש ולפיכך לא היוו בעיה ולא
השפיעו על מדיניות הבריאות של הישוב היהודי .זאת ועוד ,החל מראשית שנות העשרים פעל בארץ ישראל מערך רחב ביותר
של תחנות לטיפול באם ובילד  -טיפת חלב של הסתדרות מדיצינית הדסה ,של קופת חולים הכללית וגם של ארגון נשים
ציוניות ויצ"ו .מערך זה שבעיקרו עסק ברפואה מונעת ,חיסונים ופיקוח על התפתחות הילדים ,השפעתו הייתה רבה ביותר
על קידום בריאות הציבור של אמהות וילדים .כתוצאה משילוב זה של עולים בריאים יחסית בגופם ואוכלוסיה צעירה ,ברמת
בריאות גבוהה ,יחד עם שרותי רפואה זמינים הוביל לכך שבעיות הבריאות של הישוב היהודי בתקופת המנדט קיבלו מעמד
משני (לעבודה והגנה) מבחינה פוליטית בישוב .בואה של העלייה הגדולה ובעיות הבריאות הייחודיות שהביאה העלייה עמה
שינו מצב זה לחלוטין .לראשונה נדרשו קברניטי מערכת הבריאות להתמודד עם בעיות של בריאות הציבור שכללו תחלואה
כרונית ,סכנת התפרצות מגיפות ,בעיות של תת-תזונה ובעיות בריאות שנוצרו כתוצאה מתנאי החיים הקשים במעברות
ובמחנות העולים .אך ניסיונם הרפואי האישי והניהולי של ראשי מערכת הרפואה ,בתקופה שקדמה להקמת המדינה ,לא
הכשיר אותם להתמודדות עם סוגיות כאלה וניסיונם בנושא זה היה דל ביותר .למעשה ,אמר ד"ר יהושע כהן ,רופא האנייה
אקסודוס ,ולאחר מכן מראשי משרד הבריאות הישראלי ,למערכת הבריאות לא היה כל ידע ומושג בנושאי בריאות הציבור
והיה ברור כי נדרשה התמודדות אחרת מהמקובל וכי היה צורך לגבש מדיניות אקטיבית מיידית כדי למנוע אסון בריאותי

ברמה הלאומית.
מסיבה זו עוד בטרם נערכו הבחירות הראשונות לכנסת בעת כהונתה של ממשלת ישראל הזמנית נערכה ביוזמת משרד
הבריאות פניה לארגון הבריאות העולמי שזה עתה נוסד ולארגון למען הילד יוניצ"ף ,ולארגונים סיוע וסעד בינלאומיים
אחרים על מנת להיעזר בהם ,בניסיונם ובמומחיהם על מנת לגבש מדיניות בריאות מתאימה וכן לקבל סיוע כספי או בריאותי
( תרופות ,טכנולוגיה יעוץ מקצועי) על מנת להתמודד עם בעיית בריאות הציבור שאיימה על שלמותו הבריאותית של הישוב
כולו ושל המדינה הצעירה שזה עתה נוסדה.
עד כמה רגיש היה הנושא הבריאותי ניתן ללמוד מההתייחסות הרחבה שנתן לו דוד בן גוריון ביומנו האישי" .בין העולים יש
הרבה חולים בשחפת ובמחלות מיניות  -ויש למנוע זאת .בינואר הגיעו  1500חולי גרענת  -אלה אפשר לרפא .מחלות קשות
יש למנוע ...בחבורה של  356עולים שבאו עכשיו יש  26עיוורים ועוד חולים… יש כ 4,500-מועמדים לעליה ביניהם 125
עיוורים 200 ,עיוורים בעין אחת 60-80 ,בעלי שחפת פעילה 5-10 ,חולי נפש 5-10 ,משותקים ועוד כמה נכים… בעיה מוסרית

חמורה"
  	 ראיון עם ד"ר יהושע כהן ,ירושלים 21 ,יוני .2006
  	 יומן בן גוריון ,המכון למורשת בן גוריון ,שדה בוקר.
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למעשה בן גוריון עוסק בנושא הבריאות ביומנו במשך כל שנת העצמאות הראשונה תוך כדי עיסוקו בקרבות מלחמת השחרור
וההכנות לבחירות לכנסת הראשונה ומספר רב של עמודים מוקדש לפרוט מחלות העולים ובעיות הבריאות הייחודיות
שלהם.
גם ד"ר מאיר מנכ"ל משרד הבריאות הראשון נידרש מיידית עם כניסתו לתפקידו להתמודד עם סוגית הבריאות הייחודית של
העולים .במחצית שנת  1949החל מבצע "מרבד הקסמים" העלאתם המאורגנת של יהודי תימן ,לאחר שהות ממושכת במחנה
מעבר בעדן .קהילת יהודי תימן שמנתה כ 50,000-איש סבלה ממחלות טרופיות ,מחלות זיהומיות ותת-תזונה ,שהחריפו
עוד יותר בעת שהותם במחנה בעדן .המשלחת של משרד הבריאות שיצאה לוותם בדרכם לארץ הייתה למעשה חסרת ידע
מקצועי ומעשי כיצד לטפל בהם ובבעיות הבריאות שלהם .חוסר הידע הוביל להפנייתם למחנה מעבר סגור בראש העין ,שהפך
לאחר מכן למעברה ,וזאת במגמה להפרידם מהאוכלוסיה הכללית וכך למנוע התפשטות של המחלות ליתר האוכלוסיה .אך
מעבר לכך לא הייתה למערכת הבריאות תשובה או יכולת לתת מענה מקצועי וענייני לבעיות העולים מתימן וההתמודדות
הראשונית הייתה על בסיס של ידע חלקי ,אלתור ומציאת פתרונות לטווח הקצר עד לגיבוש מדיניות כוללת.
חשוב להדגיש כי למחלקת הבריאות של ממשלת המנדט היו קריטריונים ברורים לטיפול בבעיות בריאות הציבור ,מאחר
ושלטונות המנדט הם אלה שהיו ממונים על אישורי כניסת עולים לארץ ,והם גם קבעו את הנחיות הבריאות ביחס לכל
המגיעים לישראל .כך למשל הוציאו השלטונות הבריטיים הנחייה גורפת לריסוס כל הבאים לארץ בדי.די.טי ,.חומר הדברה
שהופעל בעיקר נגד מוקדי מלריה ,והפך להיות אמצעי מניעה פופולארי לאחר הצלחתו במלחמת העולם השנייה בקרב חיילי
בנות הברית .הריסוס בד.ידי.טי .בא כדי למנוע התפשטות של גורמי מחלות זיהומיות ככינים מעבירי טיפוס ופרזיטים אחרים
שיכלו להסתתר על גופם ובבגדיהם של העולים .על פי התקנות ,כל עולה שיצא מנמל חיפה נידרש לעבור טיפול באוהל ריסוס
שהועמד לשם כך בפתח הנמל .החלטת משרד הבריאות הישראלי להמשיך בנוהל זה נבעה מתוך ההנחה כי ההנחייה הבריטית
לריסוס בדי.די.טי .הייתה מבוססת מבחינה מקצועית ,וכי הריסוס בדי.די.טי .ימנע התפשטותן של מחלות .סוגית הריסוס
בדי.די.טי .היא אחת הסוגיות הבולטות העולות בזיכרונות העולים לארץ .ניצולי השואה ,עולי אירופה שרוססו בדי.די.טי.
בעת שהותם במחנות המעבר באירופה בטרם עלייה ,ראו בכך צעד משלים לבדיקות הרפואיות והטיפול הרפואי שעברו קודם
לכן ,לפיכך התייחסותם לעניין זה הייתה יחסית שולית ,לעומתם עולי אסיה וצפון אפריקה ,שזה היה להם המפגש הראשון
עם נושא הריסוס בדי.די.טי ,.ראו בכך צעד פוגע ומעליב בעיקר משום שהדבר לא הוסבר להם והריסוס ההמוני הפתיע אותם
ברגע המרגש ביותר של העלייה לארץ.
הצעד השני בו נקטו רשויות הבריאות על מנת לפקח על בריאות העולים היה הדרישה לבדיקות רפואיות וקבלת חיסונים.
אלה בוצעו ברובם במחנה שער העלייה שניפתח במרץ  1949ואליו נשלח חלק גדול מהעולים ,וחלקם במחנות עולים אחרים.
קופת חולים הכללית שהפעילה חלק ממערך הבדיקות הרפואיות בשער העלייה ציינה כי אנשיה עורכים כאלף שיקופי ריאות
ביום לגילוי שחפת .החשש מהתפרצות שחפת היה מרכיב מרכזי בהתנהלות משרד הבריאות כלפי העולים ומיונם הרפואי .עד
כמה חשוב היה מבצע החיסונים והבדיקות הרפואיות בעיני משרד הבריאות עולה מהצעות ראשי המשרד למנוע כרטיסי מזון
ואישורי מגורים מעולים שלא השלימו את הבדיקות ואת כל החיסונים כאמצעי הרתעה בפני התחמקות .על מנת לשמור על
פיקוח בריאותי על העולים גם לאחר עזיבתם את מחנה המעבר נאמר לעולים כי עליהם להירשם לאחת מקופות החולים כבר
בעת שהותו במחנה המעבר או במעברה .לשון ההודעה היה בנוסח של ציווי.
"עולה חדש" ,אמר השלט בשלוש שפות עברית אידיש וצרפתית בכניסה למחנה העולים..." ,בבואך ארצה חובה עליך להירשם
לקופת חולים ,הסוכנות תשלם למפרע עבור הביטוח שלך לקפ"ח לשלושת החודשים הראשונים מיום צאתך את בית
העולים .הברירה לאיזו מהן להצטרף נתונה בידך" 10.ההנחייה שניתנה לעולים הוצגה כחובה ולא כזכות כדי ליצור מצב בו
רוב העולים יהיו תחת פיקוח פעיל של גורם רפואי ציבורי ,פיקוח אשר עתיד למנוע במידת מה את סכנת התפרצות המגיפות
בקרב העולים בפרט ובישוב בכלל.
 	  10פוסטר הקורא לעולים להירשם לקופות החולים ,המוזיאון לתולדות הרפואה ,בניין הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,אגף
ארץ ישראל קומה .3
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במקרים אחרים בהם ניתן הדבר ,ביקשו רשויות הבריאות מגורמי העלייה בסוכנות היהודית לבדוק את העולים טרם עלייתם
ארצה ,כדי לאתר את בעיות הבריאות ולטפל בעולים עד להחלמה עוד טרם עלייה .כך חולי שחפת מקרב ניצולי השואה עוכבו
לטיפול רפואי במחנות מעבר בגרמניה ,ואף גובשה תוכנית לשליחתם לסנטוריום בדאבוס שבשוויץ ,תוך הנחייה מפורשת
שלא להעלותם כל זמן שהם חולים ומהווים סכנה לציבור .מסיבה זאת נעשו בדיקות רפואיות וניתנו טיפולים רפואיים
נרחבים בקרב המועמדים לעלייה בצפון אפריקה באמצעות ארגון הבריאות היהודי אז"ע (שהיה בעל ניסיון רב שנים בטיפול
בעיקר בבעיות בריאות הציבור בקהילות היהודיות באירופה) בפיקוח הסוכנות ובמימון ארגון הג'וינט .במסגרת זו טופלו
בעיקר ילדים במחלת הגרענת ובמחלת הגזזת .בקרב העולים נערך מבצע המוני לאיתור חולי שחפת והפנייתם לטיפול טרם
עלייה וכן ניתנו טיפולים לאמהות ונשים למניעת התפשטותן של מחלות עור ומין .בדיקות וטיפולים דומים נערכו גם בקרב
עולי הבלקן ,טורקיה ,אירן והודו.
ערב הקמת המדינה פעלו בישראל חמש קופות חולים מרכזיות ,אך רק שלוש מהן השתתפו בקליטה הבריאותית של העולים.
הראשונה ,קופת חולים הכללית ,ארגון הבריאות של ההסתדרות הכללית ,סיפקה שרותי בריאות לכמחצית מאנשי הישוב
היהודי בארץ ,ערב הקמת המדינה ,היוותה גורם מרכזי בקליטה הבריאותית של העולים .אחריה הייתה קופת חולים עממית
מייסודה של הדסה ,אשר פעלה בעיקר בירושלים ובמושבות החקלאיות ,השלישית הייתה קופת חולים לאומית מייסודה
של ההסתדרות העובדים הלאומיים .קופת חולים מרכזית מייסודה של המפלגה הפרוגרסיבית-ציונית כלליים וקופת חולים
מכבי לא לקחו חלק במאמץ הבריאותי של העלייה ,בעיקר מסיבות אובייקטיביות של צורת הארגון בה פעלו (בחירה חופשית,
רופאים עצמאיים) שמנעה למעשה הפעלת שרותי רפואה לעולים במחנות המעבר ובשכונות.
במסגרת הסכם שיזמה ממשלת ישראל ,הבטיחה הסוכנות היהודית את התשלום לקופות החולים עבור חודשי הביטוח
הראשונים של העולים בארץ ,בהנחה כי חודשים אלה הם הקריטיים ביותר מבחינה בריאותית ,ואם תצוץ בעיה כלשהי ,היא
תטופל בתקופה זו .כמו כן העריכו יוזמי ההסכם כי חלק מהאנשים ימשיכו את חברותם בקופת החולים גם לאחר מכן ובדרך
זו יימשך הפיקוח הרפואי על בריאותם.
ההוראה על הפניית העולים להצטרף לקופות החולים זכתה לביקורת בעיקר מגורמים פוליטיים שראו בכך ניסיון לצרף חלק
גדול מן העולים לקופת חולים הכללית – דבר שיוביל להגדלת חלקה של הקופה באספקת שרותי בריאות ויסייע להגדלת
עוצמתה הארגונית וכוחה הפוליטי של ההסתדרות במדינה .טיעונים אלה הועלו בעיקר נגד ד"ר מאיר מנכ"ל משרד הבריאות
בשל עברו כמנהל הרפואי של קופת חולים הכללית .טעוני המתנגדים הדגישו והאשימו אותו כי הוא פעל בראש וראשונה
לטובת הקופה ארגון האם שלו ,ורק לאחר מכן לטובת העולים .טיעונים אלה הובילו בשנת  1950למשבר בהנהגת משרד
הבריאות ולפרישתו של ד"ר מאיר מתפקידו כמנכ"ל.
חוק השבות וסוגיית הבריאות
עד כמה הייתה שאלת בריאות הציבור בעלייה הגדולה חשובה בעיני הנהגת המדינה ניתן ללמוד מהויכוח הנוקב שנערך
בשנות העלייה הראשונות  1951-1948בנושא העלאת עולים חולים ונכים – האם לבצע בחירה ברירנית (סלקציה) של עולים
על פי מצבם הבריאותי או להעלות את כולם ללא אבחנה ,הייתה שאלה שעמדה על סדר היום הציבורי והסעירה את הציבור
והכנסת גם יחד .גם קביעתו של דוד בן גוריון לאחר התבלטויות רבות כי יש להעלות את כולם ,אך בד בבד יש להמשיך
ולערוך בדיקות רפואיות וטיפולים רפואיים טרום עלייה לא סיימו את הויכוח הנוקב .ביטוי בולט לכך ניתן בעת חקיקת חוק
השבות ,תש"י ,1950-שהייתה למעשה ההצהרה המכוננת של מדינת ישראל" .כל יהודי זכאי לעלות ארצה" קבע סעיף  1של
החוק" ,העלייה תהיה על פי אשרת עולה" קבע סעיף 2א ,אך סעיף 2ב ציין כי אשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו
להשתקע בישראל חוץ אם נוכח שר העלייה שהמבקש ( )1פועל נגד העם היהודי או ( )2עלול לסכן את בריאות הציבור או
בטחון המדינה ...הסייגים המפורשים בסעיף 2ב ,יחולו גם על מתן תעודת עולה אלא לא יחשב אדם למסכן בריאות הציבור
לרגל מחלה שלקה בה אחרי בואו לישראל" 11.החוק למעשה מתיר לשר העלייה (לימים שר הפנים) למנוע כניסתו של עולה
החשוד כמי שעלול לסכן את בריאות הציבור .באופן רשמי סעיף 2ב של חוק השבות לא הופעל מעולם ,אך בפועל ,דחו מנכ"לי
 	  11חוק השבות תש"י .1950
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מדור בריאות הציבור ומינהל רפואי

משרד הבריאות מספר פעמים את עלייתן של קבוצות עולים שהיה חשש כי יסכנו את בריאות הציבור ,כך אירע במקרה של
עולי קוצ'ין שבהודו ,שעלייתם נדחתה למשך כשנתיים ,בטיעון כי הם עלולים להביא עימם לישראל את מחלת הפילריה
(אלפנטיאזיס) 12שהייתה נפוצה בקרבם ,והמשרד ראה בכך איום לבריאות כלל הציבור .עליית עולי קוצ'ין עוכבה עד שגורמי
הבריאות הישראלים שוכנעו כי אין בהבאתם לארץ סכנה בריאותית והם השלימו את עלייתם בשנת .1954
בדיקות טרם עליה ולאחר עליה ,חיסונים ושיכון העולים במחנות מעבר כולל הפרדתם מן האוכלוסיה הכללית והפעלת
קופות החולים לפיקוח על בריאות העולים ,היו כאמור הצעדים המרכזיים במדיניות משרד הבריאות בשאלת בריאות הציבור
בעלייה הגדולה .אך לכל הגורמים המקצועיים במערכת היה ברור כי אין די בכך וכי אלה צעדים ארגוניים חיוניים אך אין הם
חלופה למדיניות בריאות ולפעילות אקטיבית בנושא זה .הפתרון היה כאמור לפנות אל גורמים בינלאומיים בעלי ניסיון ורצון
לסייע למדינת ישראל.
ארגוני בריאות בינלאומיים בעלייה הגדולה
פנייה לקבלת סיוע מגורמי חוץ הייתה מדיניות שכיחה בציבור היהודי מקדמת דנא .המסורת היהודית קראה לתמיכה של
קהילות מבוססות באלה שנזקקות לעזרה .מסורת זו הופעלה מזה שנים בין קהילות יהודיות בארץ ישראל לבין קהילות
מבוססות באירופה וארצות הברית .הסיוע הכלל-יהודי לקהילות במצוקה גבר במאה ה 19-ומאה ה .20-ירידתן הכלכלית
של הקהילות היהודיות באירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ועלייתה הכלכלית של הקהילה היהודית בארצות הברית,
העבירו את רוב היוזמות לידי גורמים אמריקאיים .הארגון המוביל בתחום זה היה ארגון הג'וינט שהחל את פעילותו במלחמת
העולם הראשונה ,תחילה כחלק ממשלחת הסיוע של הנשיא האמריקאי הרברט הובר לפולין ומדינות מזרח אירופה בתום
מלחמת העולם הראשונה ,ולאחר מכן כגוף ניפרד שלקח על עצמו תחום פעילות ייעודית לסיוע בתחומי בריאות ורווחה
לקהילות היהודיות שם .אף בטרם קמה מדינת ישראל היה ארגון הג'וינט פעיל בכל הקשור להגירה יהודית ,מתן שרותי סעד
וארגון שרותי בריאות לקהילות יהודיות ,אך בעיקר לאלה מבין היהודים שביקשו להגר לארץ ישראל המנדטורית או לארצות
המערב .הרחבת הפעילות הבריאות נעשתה בעיקר לאור ההגבלות הבריאות שהציבו מדינות המערב ובראשן ארצות הברית
על המהגרים (מיון רפואי באליס איילנד וכד') ,פעילות ארגון הג'וינט נועדה לספק טיפול רפואי למבקשים להגר ולשקם את
המבקשים להישאר במקום מושבם .פעילות הבריאות של הג'וינט התמקדה בעיקר במימון ארגוני בריאות וסעד יהודיים
מקומיים ,עם דגש על בריאות הציבור ,חינוך לבריאות ומניעה ,כאשר הארגון עצמו שותף לקביעת תוכניות הפעולה ופיקוח
על ביצוען ,בנוסף למימון שהבטיח .בין שתי מלחמות העולם פעל ארגון הג'וינט באמצעות ארגון הבריאות היהודי "אזע",
אשר הקים מערך שרותי בריאות ציבור נרחב במזרח ובמרכז אירופה ,ועם סיום מלחמת העולם השנייה התמקד הארגון
בארגון שרותי בריאות ורווחה במערב אירופה בעיקר בצרפת ,והרחיב את פעילותו לצפון אפריקה לקהילות היהודיות שם
ובקהילות יהודיות באירן טורקיה ועוד 13.מראשית פעילותו "אזע" קיבל את רוב המימון הכספי לעבודתו הרפואית מארגון
הג'וינט ,ולמעשה נוצרה במשך השנים סימביוזה בין שני ארגונים אלה ,כאשר הג'וינט מתמקד במימון ופיקוח ,ואילו "אזע"
מתמקד בביצוע ,אספקת שרותי סעד ובבריאות ברמת הקהילה והפרט.
מעורבות הג'וינט בעלייה הגדולה הייתה אפוא צעד טבעי ובהמשך לפעילותו רבת השנים והניסיון בתחום הבריאות בעולם
היהודי.
כבר בשנת  ,1949ציינה ממשלת ישראל כי "(א) הממשלה מביעה את דעתה שרצוי למסור לידי הג'וינט את כל הטיפול במקרים
הסוציאליים של העלייה ( נכים ,זקנים ,חולי שחפת ,חולי רוח)( ,ב) אם יתברר הצורך בהשתתפותן של הסוכנות היהודית ושל
 Filariasis 	  12קבוצה של מחלות טרופיות המועברות על-ידי חרקים עוקצים ,ומאופיינות בניגוע על-ידי סוגים שונים של תולעים טפילות
(פילריה) או הזחלים שלהן .ביניהן תופעת ה elephantiasis-המאופיינת בהגדלה של העור ורקמות החיבור שמתחתיו בגלל חסימה של כלי
לימפה ,המונעת ניקוז של הלימפה מן הרקמות סביב .במדינות מתפתחות המחלה נגרמת בדרך-כלל על-ידי תולעת הפילריה הטפילה .החלקים
הנפגעים בדרך כלל הם הרגליים ,אך תיתכן פגיעה גם בשק האשכים ,בשדיים ובפות.
 	  13האגודה לשמירת בריאות היהודים "אזע" (  )Obshchestvo Zdravookhraneniia Evreevנוסדה בשנת  1912בפטרבורג במטרה להוביל
למהפך חברתי-בריאותי בקהילות היהודיות ברוסיה ומשם התפשטה לרחבי הקהילות היהודיות באירופה .סניפה שבפולין כונה "טאז".
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לגדל דור בריא בארצנו 60 :שנות מדיניות בריאות הציבור בישראל

הממשלה תיתן הממשלה את כל העזרה האפשרית" 14.החלטה זאת הובילה למעורבות רחבה ביותר בתחום הביצוע המימון
והמדיניות של ארגון הג'וינט במערכת הבריאות בישראל ושימשה מכשיר מרכזי לחדירת רעיונות מתקדמים בתחום הרפואה
ובריאות הציבור ,רובם ככולם ממוקדי מחקר ואקדמיה בארצות הברית .פעילות הגו'ינט בישראל כגורם מסייע לממשלה
בתחום הבריאות הובילה למעשה להבנה העקרונית כי סיוע בינלאומי בתחום זה הינו חיובי ובעל חשיבות רבה.
מאידך בשונה מהצעד הטבעי של פניית מדינת ישראל לארגון הג'וינט היהודי לקבלת סיוע ,הרי פניה לארגוני בריאות
בינלאומיים חסרי זיקה יהודית ,היה צעד חדש .זאת ועוד ,בתקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל פעלו באירופה ,לסיוע
לאלפי ניצולי השואה ,במסגרת הסיוע לפליטי המלחמה ,ארגוני סעד ורווחה בינלאומיים ,שלא הייתה להם כל זיקה ליהדות
או לציונות .אמנם הסוכנות היהודית פעלה תמיד במקביל לארגוני בריאות ורווחה בינלאומיים והשתדלה לרכז בידיה את כל
הפעילות הנוגעת לטיפול באוכלוסיות יהודיות ,אך המציאות שלאחר מלחמת העולם השנייה חייבה את הסוכנות וארגונים
יהודיים אחרים ,לשתף פעולה עם הארגונים הבינלאומיים ,גם לטובת העניין עצמו – סיוע לפליטים יהודים ,גם משום שהיעדר
גורם לאומי יציג כמדינת ישראל ,אילץ אותם להסתייע בגורמים אלה בעלי המעמד המדיני המבוסס וההשפעה הרבה .שיתוף
הפעולה החיובי עם ארגונים אלה בשנים  1948-1945סייע להכשרת הקרקע להחלטת ממשלת ישראל כי ניתן לפנות ולקבל
סיוע מקצועי דרוש מארגונים אלה גם במסגרת המדינה.
הארגון הבינלאומי הראשון אליו פנתה ממשלת ישראל היה יוניצ"ף (.)United Nations Children's Fund - UNICEF
יוניצ"ף -הארגון למען הילד נוסד ,בדצמבר  1946במקביל להקמתו של האו"ם ובניהולו של ד"ר לודויג רייכמן 15,מי שהיה
ראש שרותי הבריאות של חבר הלאומים בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ומחלוצי הפעילות הבינלאומית בבריאות הציבור
באירופה .מטרתו המיידית של הארגון הייתה לסייע למיליוני הילדים פליטי ונפגעי מלחמת העולם השנייה ,אלא שבתקופה
קצרה ראה הארגון כי הצורך בסיוע ממוקד לבריאות ורווחת ילדים היה צורך בינלאומי .לפיכך הכין הארגון תוכנית סיוע
מיוחדת ממוקדת בנושא בריאות ,בשיתוף ארגון הבריאות העולמי שנוסד בשנת  ,1948אשר הוצעה לכל מדינה שהביעה רצון
והציגה צורך בכך .התוכנית הייתה כוללנית ועיקרה היה סיוע בגיבוש תוכנית פעולה באמצעות יועצים ומומחי בריאות הציבור,
סיוע בתרופות ,טכנולוגיה ,תוספי מזון ,הכשרת כוח אדם מקומי בתחום בריאות הציבור וסיוע כספי – תוך השתתפות מדורגת
בביצוע התוכנית .העיקרון המוביל בתוכנית המשולבת של יוניצ"ף וארגון הבריאות העולמי היה כי התוכניות תופעלנה על
בסיס לאומי ,לא תהיה התמקדות ברמת הפרט ולא בבעיה נקודתית ,אלא רק בבעיה בריאותית-לאומית ,הסיוע יתמקד
בעיקר בצד המקצועי שהיה חסר ברוב המדינות ,אך האחריות לביצוע תהיה כולה על גורמי הבריאות המקומיים .הפיקוח
והמעקב יעשו על ידי נציגי יוניצ"ף וארגון הבריאות העולמי.
בספטמבר  ,1948חמישה חודשים בלבד אחרי הקמת המדינה ,נחתם חוזה בין ממשלת ישראל הזמנית לארגון יוניצ"ף,
המסדיר את כניסת הארגון לישראל לצורך סיוע וארגון תוכנית מסודרת לטיפול בנושאי בריאות הציבור ,מחלות זיהומיות,
התפתחות הילד ,בריאות אמהות וכל הנגזר מכך 16.תוכנית זו הורחבה למסגרת הסכם משולש בין ארגון הבריאות העולמי,
יוניצ"ף וממשלת ישראל בשנת  17,1951לאחר הקמת ארגון הבריאות העולמי ( )1948וגיבוש התוכנית המשולבת של יוניצ"ף
וארגון הבריאות העולמי ( )1949לסייע למדינות נזקקות בתחומי בריאות הציבור ובעיקר לאוכלוסיית יעד של אמהות
וילדים.
חשוב לציין כי במקביל לכניסת ארגונים מרכזיים כיוניצ"ף וארגון הבריאות העולמי לסייע למדינת ישראל הצעירה ,פעלו כאן
ארגונים בינלאומיים נוספים אשר לקחו על עצמם תפקידים קטנים יותר וממוקדים כארגון  CAREהאמריקאי אשר סיפק
14
15

16
17

 	 סעיף ה' ,ישבה ל"ג כ"ד אייר תש"ט  23מאי  ,1949דברי הכנסת  Iעמ' .552
 	 דר' לודוויג רייכמן ,1881-1965 ,רופא ובקטריולוג ממוצא יהודי ,מומחה לבריאות הציבור ,יזם ופעיל בינלאומי בהקמת ארגון הבריאות של
חבר הלאומים ולאחר מכן מייסד יוניצף .רייכמן היה בעל קשרים רחבים עם ראשי ארגון הג'וינט היהודי האמריקאי ועם הנהלת ארגון הבריאות
היהודי אזע ,קשרים אלה סייעו לשילובה של יוניצף בישראל וכן בפעילות הבריאותית של אזע והג'וינט בקהילות היהודיות בצפון אפריקה.
חשוב לציין כי לאזע היה מעמד רשמי במסגרת ארגון הבריאות העולמי כאחד מהארגונים הנלווים לפעילות הארגון.
 	 חוזה ממשלת ישראל וארגון יוניצף ,ספטמבר  ,1948גנזך המדינה ,תיקי יוניצף ,ג.4299/ 8-
 	 הסכם ממשלת ישראל וארגון הבריאות העולמי אוקטובר  ,1951ארכיון ארגון הבריאות העולמי ג'נבה.
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עד למחצית שנות החמישים אבקת חלב ומזון לתינוקות בהיקף נרחב ,והצלב האדום הסקנדינבי שנרתם ,במסגרת המסע
העולמי שלו לביעור שחפת ,לסייע לליגה למלחמה בשחפת בישראל בבדיקות סקר שוטפות לאיתור חולי שחפת ואספקת
חיסונים נגד שחפת לכלל תושבי ישראל באותה עת ובעיקר לעולים ,אמהות וילדי בתי ספר.
עיון במסמכי משרד הבריאות והסעד משנות החמישים מעלה כי מעורבות יוניצ"ף וארגון הבריאות העולמי באה לידי ביטוי
בכל פעולה הקשורה לטיפול באוכלוסיה רחבה ולגיבוש מדיניות .כמעט בכל מסמך שהתייחס לתוכניות עבודה צוין כי
התוכנית גובשה בסיוע ובייעוץ נציגי ארגונים אלה ,כך למשל בתוכנית העבודה של "המדור למחלות מין ומלחמה במחלות עור
סוציאליות" של קופת חולים הכללית צוין במפורש בפרוט התוכנית על מעורבותם של שני ארגונים אלה ושל ארגון הג'וינט
בתוכנית הפעולה שנקבעה 18.כמו כן ,רצף האזכורים של הארגונים הללו במסמכים השונים מעיד על היקף מעורבות רחבה
ומגוונת עד למחצית שנות החמישים .במסגרת זו סיפקו ארגונים אלה תרופות כסטרפטומיצין ,מכשירי רנטגן וחלקי חילוף
למכונות למחנה "שער העלייה" להקרנות במסגרת הטיפול בגזזת ובשחפת ,אספקה שוטפת של ויטמינים  A+Dלכל תחנות
טיפת חלב ,ארגון קורסים במסגרת הפקולטה להנדסה של הטכניון בשיתוף מומחי אב"ע (ארגון בריאות עולמי) להכשרת
תברואנים  ,מפקחי היגיינה ,רופאים בתחום ההיגיינה .הקמת מרכז לשיקום חולי פוליו בבית החולים הצבאי בצריפין (כיום
המרכז הרפואי אסף הרופא) וסיוע ביסוד בית ספר לפיזיותרפיה שם ,שנועד להכשיר כוח אדם להתמודד עם נפגעי הפוליו
ושיקומם ,אספקת ריאות ברזל לנפגעי פוליו ,אספקה שוטפת של די.די.טי ,.אמבולנסים להסעת חולים ,מכוניות להסעת
עובדי בריאות ומרפאות ניידות למתן שרותי עזרה רפואית וטיפת חלב במעברות ובמחנות עולים .מומחי הארגונים לקחו
חלק פעיל בארגון המלחמה להדברת הסיפיליס (עגבת) וסייעו לבנות בארץ מעבדות לייצור שוטף של פניצילין ,גיבוש תוכנית
לאומית לביעור מחלת הגרענת (טרכומה ,רמצת) ואף סיפקו צרכי לבוש כגון אריגים לתפירת בגדים ,מטפחות ראש לנערות
מטופלות גזזת ,עור ליצור נעלים ועוד .מסמכים רבים מתארים החלטות בנוסח" :ד"ר זימן הודיע שמשרד הבריאות מתכונן
להפעיל תוכנית לעקירת קדחת בשיתוף אב"ע בשלב הראשון מדובר על סך של  250,000לירות ,בערך ומקוים כי מחצית
מהכסף יותרם מאב"ע" .במסגרת התוכנית של אב"ע ויונצ"ף להכשרת עובדי בריאות  -הציבור הגיעו לארץ מומחים עולמיים
למחלות זיהומיות והיגיינה ,ביניהם דר' פאפאניקולאו ,מומחה למחלות מין ששהה בארץ והכשיר רופאים להתמודדות בנושא
19
זה.
מעורבותם של יוניצ"ף וארגון הבריאות העולמי בנושאי בריאות הציבור במדינת ישראל משנתה הראשונה של המדינה
אפשרה למשרד הבריאות לגבש תוכנית רב שנתית למלחמה במחלות זיהומיות וטיפול בבעיות הבריאות של העלייה הגדולה,
כאשר הסיוע המקצועי ניתן על ידי מומחי ארגונים אלה וסיוע כספי וציוד נשלחים באופן שוטף לפי הנדרש.
לפיכך  ,כאשר בוחנים את מטרות מדיניות הבריאות והגדרת פרטי הפעולה של ד"ר מאיר ושל ד"ר שיבא ,אשר מונה למנכ"ל
המשרד במקומו ,שעיקרן היה חיסול מחלות זיהומיות-מגפתיות ,הטמעת נוהגי היגיינה ובריאות באוכלוסיית העולים-
המהגרים במקומות מושבם ,חינוך אמהות לבריאות ורפואה מונעת ,ויצירת סטנדרטים בבריאות הציבור והטמעתם במערכת
הבריאות ובחברה הישראלית ברמת הפרט ,עולה בבירור השפעת ארגונים אלה על התוכנית בכל פרטיה ,ובמידה רבה מהוה
התוכנית הישראלית העתק התוכנית המשולבת של יוניצ"ף ואב"ע משנת .1949
ד"ר יהושע כהן ,רופא בכיר במשרד הבריאות וידיד אישי של ד"ר שיבא ציין במפורש כי שיבא בחר בגיבוש מדיניות בריאות
הציבור על בסיס עקרונות ארגון הבריאות העולמי היות ו"לרופאים בישראל אין כל ידע וניסיון בבריאות הציבור בהיקף
כזה ,ואם הוא יתחיל בדיון עם ציבור הרופאים על כך ,לעולם לא יוכל להגיע למדיניות מוסכמת – לפיכך הוא החליט כי נכון
להסתמך על המלצות יוניצ"ף וארגון הבריאות העולמי .החלטה זו אפשרה יישום מדיניות בריאות ציבור הולמת במהירות
ברמה לאומית "ובלי ויכוחים מיותרים"" 20.החלטתו הנחרצת של שיבא הובילה אכן ליישום מיידי של תוכנית לטיפול בנושא
בריאות הציבור אך גם יצרה דימוי של גורם יחיד המקבל החלטות מבלי להתייעץ בציבור הרופאים" .ד"ר שיבא אמר -דש"א"
הפך לאמירה שכיחה במסדרונות משרד הציבור בקרב אלה שהסתייגו מעמדתו העצמאית והנחרצת בנושא.
 IV-104-87-43 	  18תיקי קופת חולים ,מכון לבון ארכיון תנועת העבודה.
WHO archives B:A4831	  19
 	  20ראיון עם ד"ר יהושע כהן ,ירושלים 21 ,יוני .2006
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לגדל דור בריא בארצנו 60 :שנות מדיניות בריאות הציבור בישראל

לגדל דור בריא בארצנו
אחד הצעדים הראשונים בהפעלת מדיניות בריאות הציבור הייתה בתחום בריאות אם וילד – הקמת מערך תחנות טיפות חלב
בכל נקודה בה היה מחנה עולים ,מעברה ,מחנה מעבר וכד' .זאת על מנת לפעול בקרב אמהות כגורם מקדם בריאות ראשון
במעלה ,שיוביל להטמעת נוהגי בריאות מתקדמים בקרב אוכלוסיית העולים ההטרוגנית ,שהביאה עימה נוהגי בריאות שונים
מארצות מוצאם .לגורמי הבריאות הישראלים היה ניסיון רב בתחום טיפות החלב ותרומתן לקידום הבריאות ,הורדת תחלואה,
הפחתת תמותת תינוקות ותמותת אמהות והטמעת נוהגי בריאות מודרניים באמצעות המפגש השבועי בין האחיות לאמהות
העולות .מערך טיפות חלב הוקם בישוב היהודי בארץ כבר בראשית שנות העשרים ,תחילה ביוזמת הסתדרות מדיצינית
הדסה והסתדרות נשים עבריות ,ולאחר מכן הפך שרות זה לשרות כלל ישראלי וניתן בכל מקום ישוב על ידי גורמי הבריאות
הציבוריים שפעלו בארץ ,כקופת החולים הכללית וארגון נשים ציוניות ויצ"ו .הניסיון הישראלי רב השנים שהוכיח כי לשרות
זה יתרונות מוכחים ,הפך למעשה לאמצעי הראשון במעלה במדיניות בריאות הציבור במדינת ישראל הצעירה ,מאחר והלם
את צרכי הבריאות של העלייה הגדולה ויכולת יישומו הייתה פשוטה ולא יקרה .אחיות טיפת חלב נשלחו לכל ישוב ומעברה,
כשהן נדרשות לשנות את הרגלי הבריאות של אוכלוסיית האמהות ובאמצעותן לקדם את בריאות משפחותיהן .בגלל מחסור
באחיות ,אורגנו ניידות טיפת חלב שסיפקו שרות במחנות המעבר ובמעברות בהתאם לצרכי העולים .תחנות טיפת חלב סייעו
בביעור מחלות זיהומיות כסיפיליס ושחפת ,חיסנו את האוכלוסיה ,והטמיעו באוכלוסיית האמהות את עקרונות הטיפול
בילדים ושמירת הבריאות אשרי משרד הבריאות גיבש .הפעלת המערך רחב ההיקף של תחנות טיפת חלב התאפשר גם בזכות
הסיוע במימון בציוד בחיסונים ובתרופות של ארגון יוניצ"ף שנושא זה היה אחד התחומים המרכזיים בפעילותו הבינלאומית.
שיתוף הפעולה עם יוניצ"ף היה הדוק עד מאוד .בתמורה דרש הארגון דוחות חודשיים מפורטים שנשלחו להנהלתו ארגון בניו
יורק כשהם כוללים פרטים מדויקים על היקף הפעילות בתחנות טיפת החלב ועל מידת ההתקדמות והשימוש בחומרי הסיוע
ששלח הארגון לצורך זה (כאבקת חלב ,סטרפטומיצין ועוד) .הארגון אף שלח נציגים שערכו ביקורות מזדמנות באתרים
שונים בארץ כדי לבדוק את מידת הניצול של הסיוע של יוניצ"ף ואם הוא מתבצע כנדרש .לא אחת נשלחו שאילתות מטעם
יוניצ"ף למשרד הבריאות כאשר הדו"חות לא תאמו את דרישות הארגון או שמידת הניצול של הסיוע הרפואי הייתה שונה
21
מאתר לאתר דבר שדרש הסבר מפורט.
בפועל ,ההיענות הגבוהה של האמהות העולים להסתייע בשרותי טיפת חלב הפכה את האמהות העולות לסוכנות השינוי
22
המרכזיות בתחום הבריאות בעלייה הגדולה.
במקביל להפעלה האינטנסיבית של תחנות טיפת-חלב כמכשיר ראשון בישום מדיניות בריאות הציבור של המשרד ,יצא
משרד הבריאות להרחבת שרותי הבריאות בבתי הספר .שרותי הבריאות בבתי הספר נוסדו בשנות העשרים ביוזמת הדסה
ונוהלו שנים רבות על ידי הד"ר ברכיהו ,מנהל מחלקת ההיגיינה מטעם הדסה ,שקבע את עקרונות היסוד להפעלתם .בכל בתי
הספר פעלו "חדרי אחיות" שהיו מעין מרפאות שסיפקו שרותי עזרה ראשונה לילדים ,ערכו בדיקות תקופתיות ,איתרו בעיות
בהתפתחות ושלחו ילדים לטיפולים מיוחדים .בבתי הספר בוצעו גם סריקות קבועות למניעת התפשטות תופעות כגון כינים,
ונערכו פעולות יזומות לטיפול במחלות הגזזת והגרענת ,שהיו שכיחות בקרב אוכלוסיית הילדים בבתי הספר ,בעיקר במרכזי
הישוב הישן 23.מודל מרפאות בתי הספר הורחב בהנחיית משרד הבריאות ,כחלק מהתוכנית לקידום בריאות הציבור .בכל בית
ספר בכל נקודת ישוב נפתחה מרפאה בניהולה של אחות .למרפאות מונו גם רופאים ,אשר סיפקו טיפול מקצועי ואבחנות
וערכו ביקורות תקופתיות .כל רופא היה אחראי על מספר מרפאות ונדד בין הישובים ,בעוד שהאחות פעלה במשרה קבועה,
ובדרך כלל בהיקף מלא ,בבית הספר .שכר האחות שולם על ידי משרד הבריאות והיא הייתה כפופה לו ,בתאום עם משרד
החינוך והמועצה המקומית .אחיות בתי הספר ומרפאות בתי הספר הפעילו מערך מאורגן של שרותי הסברה ,חינוך לבריאות
יחד עם מתן שרות רפואי ראשוני .בישובים גדולים יותר אף פעלו מרפאות שיניים בתוך בתי הספר אשר סיפקו טיפולי שיניים
ראשוניים לתלמידים .בנוסף נדרשו האחיות לתת הרצאות להורים בימי הורים בנושאי בריאות ,ללמד שעורי היגיינה ,תזונה,
 	  21גינזך המדינה ,תיקי יוניצף ,ג.4299/8/
 	  22שחלב סטולר ליס ,הדרכה וקידום בריאות בחברות רב תרבותיות :המקרה של העלייה הגדולה לישראל  ,1956-1949עובדה לתואר דוקטור,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב .2002
 	  23שחורי רובין צפורה ,שורץ שפרה ,דונחין יואל ,הדסה לבריאות העם ,הספרייה הציונית ירושלים ,2003 ,עמ' .40-115
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כלכלת בית ועזרה ראשונה לתלמידים ,לבצע את מגוון החיסונים הנדרש ואף לערוך ביקורי בית אצל התלמידים על מנת
לעמוד על הבעיות הייחודיות של כל אחד מהם .במקביל הפיק משרד הבריאות סדרות של חוברות לימוד וכרזות שעיקרם
קידום בריאות והיגיינה אישית בקרב התלמידים .הנחת היסוד הייתה כי במקרה זה ישמשו התלמידים סוכני השינוי לנוהגי
בריאות במשפחותיהם .כך למשל נערך מסע רחב בנושא צחצוח שיניים בקרב התלמידים ,ומסע הסברה להורים על חשיבות
השימוש ברשתות בבתים להגנה על האוכל מפני זבובים ,מורות ואחיות קראו להקפדה על רחצה יומית ועוד .משרד הבריאות
קבע גם כללים נוקשים בכל הקשור למזון במוסדות החינוך ודרש כי המורים ישמשו כמדריכים להיגיינה אישית בכל הקשור
לכך ,כגון הקפדה על רחיצת ידיים לפני הפסקות האוכל ,הקפדה על הפסקות אוכל בזמנים קבועים ,בדיקת המזון שמביאים
התלמידים מן הבית ,ועוד .השילוב של אחות בית הספר בפעילות המורה יובילו ,כך קיוו ראשי המשרד ,להטמעה של נוהגי
היגיינה בקרב התלמידים ויורידו את שיעור התחלואה בקרבם ,בעיקר בתחום המחלות הזיהומיות .חשוב לציין כי גם כאן
ניתן סיוע רחב היקף של ארגון יוניצ"ף שדרש למשל לדאוג לחלוקת כוס חלב אחת ליום לכל תלמיד ,וסיפק חלק נכבד
מהחיסונים לגילאי בתי הספר.
בניית מערך רחב היקף ברמה הארצית שהגיע לכל פרט ופרט בנושא שרותי בריאות הציבור אפשר למשרד הבריאות להטמיע
את נוהגי הבריאות שקבע באופן אחיד בקרב כל ילדי ישראל .בעת הצורך אפשר מערך זה לבצע פעולות חיסון המוני כמבצע
לחיסון נגד מחלת הפוליו ,מבצעי חיסון נגד מחלת השחפת ועוד.
מה הייתה מידת ההצלחה של תוכנית ההתערבות האינטנסיבית של משרד הבריאות בסיוע יוניצ"ף בבתי הספר? מעיון
בנתוני המחלות המידבקות כפי שתפרסמו בראשית שנות החמישים בהשוואה לנתוני שנות השישים עולה בבירור כי חלה
ירידה משמעותית בחלק גדול מהמחלות ,מלריה ודיפטריה נעלמו לחלוטין ,וגזזת גרענת ועגבת (סיפיליס) הפכו מסכנת
24
מגפתית לבעיה יחידנית נשלטת.
מחלות מידבקות שיעור ל 10,000-נפש
מלריה
דיזנטריה
טיפוס הבטן
דיפטריה
פוליו
שחפת

1950
6.6
8.8
6.0
14.8
14.3
10.5

1968
0.0
7.6
0.9
0.0
0.1
)1967( 4.7

מדיניות הבריאות רחבת ההיקף כפי שהופעלה תרמה לעליית תוחלת החיים ,להורדת תמותת תינוקות ולהורדת תמותת
אמהות ,ולשיפור בריאות כללי בקרב האוכלוסיה .חשוב לציין שבכל תקופת העלייה הגדולה לא פרצה ולו מגיפה אחת בגין
תנאי המגורים הקשים של העולים החדשים ,או בגלל תזונה לקויה וחסרה .הקפדת היתר של משרד הבריאות בנושאים אלה,
כולל פיתוח רשת מטבחים בבתי הספר ,שסיפקו מזון מתאים לציבור רחב של תלמידים ,למניעת תת-תזונה ,הוביל ללא ספק
לשיפור משמעותי ביותר במצב הבריאות של התושבים ובעיקר של העולים.
במה הצלחנו ,במה כשלנו ומה עלינו לשפר?
עיון היסטורי במדיניות בריאות הציבור מאז העשור הראשון למדינת ישראל בו נקבעו יסודותיו ועד לעשור השישי יכול לספק
לנו תמונה רחבה על הישגיה וכישלונותיה.
דו"ח ועדת נתניהו  1990אשר דן בתפקודה ויעילות עבודתה של מערכת הבריאות מציין כי בשנים  1985-1976דווח בישראל
על  21,000מקרי מחלות מעיים .ושיעור התפרצות המחלה בישראל היה  18.7מקרים למיליון תושבים ,בהשוואה לארצות
 	  24קנב יצחק ,מפעל הבריאות בישראל וההוצאה הציבורית לבריאות ,1969 ,עמ' .14-16
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לגדל דור בריא בארצנו 60 :שנות מדיניות בריאות הציבור בישראל

הברית שם עמד שעור זה על מקרה אחד בלבד לכל מליון תושבים .הדו"ח קובע כי "מחלות זיהומיות מהוות עדיין גורם
תחלואה משמעותי באוכלוסיה...בישראל קיימת היארעות ( )incidenceגבוהה יחסית למדינות מערביות של מחלות
זיהומיות ,כגון צהבת ,מחלות מעיים והרעלות מזון" 25.אמנם המחלות הזיהומיות הקשות של שנות החמישים נעלמו אך יש
להמשיך בטיפול בנושא זה על מנת לסלקו כליל.
באשר לעקרונות היסוד של מתן שרותי אם וילד באמצעות תחנות טיפת חלב שגובשו בשנות החמישים נתוני הבריאות
הישראלים מעידים כי שירותים אלה הוכיחו את עצמם לאורך השנים והתגלו כשירותים גמישים המתאימים את עצמם
לשינויי הזמנים ולטיפול באוכלוסיות מגוונות ,עולים מיעוטים וכד' .השיגי תחנות טיפת חלב נמדדו לא רק בשיעור הצלחתן
במגזר היהודי אלא גם בהצלחת פעילותן בקרב הבדואים וערביי ישראל ובעליות השונות שהגיעו בעשורים האחרונים לישראל,
ממדינות ברית המועצות לשעבר ומאתיופיה .היענותן הגבוהה של נשים ערביות לקבלת שרותי טיפת חלב – למעלה מ-
 – 90%והמגע הישיר בינן לבין אחיות התחנות הפכו אף אותן לסוכנות השינוי בנוהגי הבריאות המודרניים והובילו לקידום
משמעותי בבריאות קהילותיהן.
כך למשל ירדה תמותת התינוקות בישראל משעור של  51.7לאלף ילודים בשנת  1948לשיעור של  20.3לאלף ילודים בשנת
 .1967ואילו שעורי התמותה של תינוקות בקרב המגזר הערבי ירדה משעור של  67.9ל 42.4-לאלף ילודים 26.מגמה זו אף
המשיכה במשך השנים ובשנת  2003שיעור התמותה של תינוקות בישראל עמד על  5.1לאלף ילודים ודומה לממוצע האירופאי
של מדינות ה 27.OECD-גם תוחלת החיים בישראל עלתה באופן משמעותי – תוחלת חיי גברים בישראל עלתה מ 62.3-בשנת
 1948ל 69.8-בשנת  ,1968ותוחלת החיים של נשים יהודיות עלתה מ 64.6-בשנת  1948ל 73.4-בשנת  .1968תוחלת חיי
גברים במגזר הערבי עלתה מממוצע כולל של  47בשנת  1948ל 68.4-לגברים בשנת  1968ול 70.9-לנשים בשנת  .1968למרות
העלייה המרשימה בתוחלת החיים של שתי אוכלוסיות אלה ברור כי יש להוסיף ולשפר את מצב הבריאות במגזר הערבי כדי
שתוצאי הבריאות שלו ישתוו לאלה של המגזר היהודי 28.גם כאן חשוב לציין כי דו"ח ארגון הבריאות העולמי לשנת  2003ציין
כי ממוצע תוחלת החיים בישראל דומה ביותר לממוצע האירופאי ,תוך הדגשה כי תוחלת חייו של הגבר בישראל  77.6היא
בין הגבוהות בעולם כאשר הממוצע במדינות האיחוד האירופאי הוא  75.9לגברים ,ואילו תוחלת החיים של הנשים בישראל
עומדת לפי דו"ח הארגון על  81.8מתחת לממוצע האירופאי שהוא  29.82חשוב לציין כי מקובל בעולם שהעלייה בתוחלת
החיים היא תוצאה של צמצום בשיעורי תמותת תינוקות ,טיפול מונע ומרפא במחלות זיהומיות .לפיכך ניתן לייחס לשרותי
טיפת חלב חלק חשוב בהישג זה ,על פעילותם לחיסון רחב של אוכלוסיית הילודים ,מעקב אמהות בהיריון וחלקם במבצעים
לביעור מחלות זיהומיות בעיקר אלה של שנות החמישים והשישים .עם זאת ,ברור מנתוני הבריאות של תמותת ותוחלת חיים
של ילודים נשים וגברים בישראל ,כי יש לפעול לשיפור נוסף הנדרש בבריאות נשים ,כפי שבא לידי ביטוי בתוחלת חיים נמוכה
יחסית של הנשים בישראל ביחס לממוצע האירופאי וביחס למיקומו של הגבר הישראלי בסולם ,שהוא גבוה במיוחד.
שלא כמו בהערכת השיגי תחנות אם וילד טיפת חלב ותרומתן להורדת התמותה ושיפור הבריאות של אזרחי ישראל לאורך
השנים והשפעתם על הטמעת נוהגי בריאות מודרניים בחברה הישראלית ההטרוגנית ,הישגי השרות הרפואי בבתי הספר
נעלמו לחלוטין עם השנים .צמצום תקציבי והערכות שגויות ביחס לצורך ולחשיבות השרות הרפואי בבתי הספר הובילו
להפרטתו ולהיעלמותו כגורם מרכזי במדיניות בריאות הציבור בישראל .הסיבה המרכזית שהובילה לצמצומם של שירותים
אלה הייתה התפיסה שהתפתחה בשנות השמונים כי לאור מעמדה הבריאותי האיתן של המדינה ,אין יותר צורך בשמירה
קפדנית על בריאות ציבור התלמידים וכי האחריות לבריאותם מסורה בידי הוריהם .בפועל התברר כי הערכה זו הייתה שגויה.
25
26
27
28
29

 	 ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל ,דין וחשבון ,כרך ראשו -דעת הרוב ,ירושלים תש"ן
 1990עמ' .346
 	 קנב יצחק ,מפעל הבריאות בישראל וההוצאה הציבורית לבריאות ,1969 ,עמ' .14-16
 	 B. Rosen, Health care system in transition, Israel, OECD, vol 5 no.1 2003, p.7.
 	 קנב יצחק ,מפעל הבריאות בישראל וההוצאה הציבורית לבריאות ,1969 ,עמ' .14-16
 	 רוזן לעיל הערה  DK.WHO.WWW .23מאגר הנתונים של ארגון הבריאות העולמי.
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כתוצאה מכך חלק מבעיות הבריאות של אוכלוסיית התלמידים ,שטופלה בעבר על ידי שרותי הבריאות בבתי הספר ,חזרו
ואף התרחבו ,והוכיחו כי לשרות זה יש עדיין חשיבות מרובה .לאור זאת חזרה בשנים האחרונות הדרישה לשקם ולהחזיר את
השרות למסגרתו ולמעמדו כפי שהיה בעבר כדי לשמור על בריאות ציבור הילדים ,ציבור האזרחים של העתיד .אך למרות
זאת ולמרות המלצות חוזרות ונשנות של וועדות שונות להחזרת השרות הרפואי בבתי הספר להיקפו הרחב ,אין הדבר מיושם
והוא ממשיך להטריד את מערכת בריאות הציבור בישראל של שנות האלפיים .גם מעמדן של טיפות החלב אינו מובטח ,כי
מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,עומד נושא זה על הפרק כאשר הצעת האוצר היא להעביר את השרות לידי קופות
החולים כדי לרכז את כל הפעילות הרפואית בישראל בידי גופי הבריאות המרכזיים .הדיון המתמשך בסוגיית מעמדן של
טיפות החלב ,שבשונה משרותי הבריאות של בתי הספר ,שאיש אינו חולק על חשיבותו ,פוגע בפועל בעבודת התחנות ומונע
פיתוח תחנות חדשות במקומות יישוב כפי שהיה מקובל בעבר .צפוי אפוא כי אם לא יוכרע הדיון הציבורי בשאלת מעמדן
הארגוני תיפגע עבודת התחנות ,ואת תוצאות הפגיעה אנחנו עלולים לראות בפגיעה מוכחת בבריאות התושבים בעוד שנים
ספורות.
שרי הבריאות
לדורותיהם
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

 22׀

שם
חיים משה שפירא
יוסף בורג
יוסף ספיר
יוסף סרלין
דב יוסף
ישראל ברזילי
חיים משה שפירא
ישראל ברזילי
חיים גבתי
ויקטור שם-טוב
אליעזר שוסטק
מרדכי גור
שושנה ארבלי-אלמוזלינו
יעקב צור
יצחק שמיר
אהוד אולמרט
חיים רמון
יצחק רבין
אפרים סנה
צחי הנגבי
יהושע מצא
שלמה בניזרי
רוני מילוא
נסים דהן
אריאל שרון
נסים דהן
דני נוה
יעקב אדרי
יעקב בן יזרי

תפקיד
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שרת הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות
שר הבריאות

תקופת כהונה
08.10.1951 - 14.05.1948
24.12.1952 - 08.10.1951
29.12.1953 - 24.12.1952
29.06.1955 - 29.12.1953
03.11.1955 - 29.06.1955
02.11.1961 - 03.11.1955
12.01.1966 - 02.11.1961
15.12.1969 - 12.01.1966
27.07.1970 - 22.12.1969
20.06.1977 - 27.07.1970
13.09.1984 - 20.06.1977
20.10.1986 - 13.09.1984
22.12.1988 - 20.10.1986
15.03.1990 - 22.12.1988
11.06.1990 - 15.03.1990
13.07.1992 - 11.06.1990
08.02.1994 - 13.07.1992
01.06.1994 - 08.02.1994
18.06.1996 - 01.06.1994
12.11.1996 - 18.06.1996
06.07.1999 - 12.11.1996
היום 11.07.2000 - 6.07.1999
07.03.2001 - 10.08.2000
23.05.2002 - 07.03.2001
03.06.2002 - 23.05.2002
28.02.2003 - 03.06.2002
14.01.2006 - 28.02.2003
04.05.2006 - 18.01.2006
 - 04.05.2006מכהן

מפלגה
חזית דתית מאוחדת
הפועל המזרחי
הציונים הכלליים
הציונים הכלליים
מפא"י
מפ"ם
המפד"ל
לא היה ח"כ בעת כהונתו
המערך
לא היה ח"כ בעת כהונתו
ליכוד
העבודה
העבודה
העבודה
ליכוד
ליכוד
העבודה
העבודה
העבודה
ליכוד
ליכוד
ש"ס
מפלגת המרכז
ש"ס
ליכוד
ש"ס
ליכוד
קדימה
גיל
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לגדל דור בריא בארצנו 60 :שנות מדיניות בריאות הציבור בישראל

סיכום
מדיניות בריאות הציבור בישראל ,שגובשה בשנות החמישים בסיוע ארגוני בריאות ורווחה בינלאומיים ,במגמה להתמודד עם
בעיות הבריאות הקשות בתקופת העלייה הגדולה ,הצליחה במידה רבה בשישים שנות המדינה להתמודד עם בעיות בריאות
החל ממחלות זיהומיות וכלה בשיפור תוצאי הבריאות של התושבים ,כפי שבאו לידי ביטוי בהורדת תמותת אמהות ותינוקות
ושיפור משמעותי בתוחלת החיים של כלל האוכלוסיה .השרות שהתבסס בעיקר על חינוך לבריאות ,חיסונים והטמעת נוהגי
בריאות באמצעות תחנות טיפת חלב ושרותי הבריאות בבתי הספר ,יחד עם מבצעים ייחודיים כמלחמה במגיפות ,כגון פוליו
או שחפת ,הוכיח את עצמו כשרות גמיש המותאם לשינויים שחלו באוכלוסיה וכמדיניות הולמת להתמודד עם צרכי הבריאות
של האוכלוסיה בישראל במשך השנים .מאידך גיסא השינויים האידיאולוגיים בתפיסת שרותי הבריאות הציבוריים בישראל,
חקיקת חוק ביטוח בריאות מלכתי על השפעותיו והשלכותיו על החברה בישראל ,והיוזמות להפרטת השירותים והעברתם
מידי המדינה-משרד הבריאות לידי גופים עצמאיים ,טומנת בחובה סכנה אם העקרונות לפיהם פעלו שירותים אלה עד היום,
יישמרו אם בדרך של חקיקה או בכל דרך אחרת אשר תימנע את עיקורם מיעדם המרכזי,
כשהישגיהם עומדים לזכותם ,לא ַ
להמשיך ולשמור על בריאות הציבור בישראל ולדאוג לצמיחתו של דור בריא עוד יותר לעתיד.
הערות למאמר
בימים אלה אנו עדים לזעקות שבר על כי בממשלה החדשה יהיה הממונה על הבריאות בדרגת סגן שר ולא יחבוש את
כורסאות עור הצבי שסביב שולחן הממשלה .לדעת המקוננים יגרם בכך נזק בל ישוער למערכת הבריאות.
מקריאת מאמרה המעניין והמאלף של פרופסור שורץ עולה כי שורשיה של מערכת בריאות הציבור ניטעו עוד לפני קום
המדינה ,חוזקו בחזון הממלכתיות של דוד בן-גוריון והצמיחו במדינת ישראל מערכת עתירת הישגים הזוכה למעמד מכובד
בין המדינות המפותחות ביותר .כל זאת בשל פועלם של אנשי מקצוע מסורים ובעלי כישורים מנהליים וארגוניים כד"ר יוסף
מאיר וד"ר חיים שיבא (שיבר) ורוב הבאים אחריהם .לשרי הבריאות לא הייתה בכך יד .ייתכן כי הפעם היחידה שהתערב שר
בריאות בפעולת שירותי בריאות הציבור הייתה כשהורה ,בשל שיקולים שאין להם ולרפואה דבר ,על חיסון מיותר של אזרחי
המדינה מפני שיתוק ילדים בניגוד משווע לחוות הדעת המקצועיות.
במאמר מתואר היטב כיצד שילוב של ידע מקומי עם תמיכת גורמים בינלאומיים אפשרה להתמודד עם בעיות הבריאות
הקשות שליוו את העלייה הגדולה בשנים הראשונות לאחר קום המדינה .זהו ,לדעתי ,פרק מפואר בתולדות מערכת הבריאות
כי לא היה לו אח ורע בעולם וחשוב שילמד אותו כל תלמיד רפואה וגם תלמידי ההיסטוריה של מדינת ישראל .פרופסור
שורץ מנתצת במאמרה את המיתוס של הריסוס בדי.די.טי .כמכוון נגד עדות המזרח ושומטת את הקרקע מתחת אלה
המנסים ,עדיין ,לצבור מהעניין הון פוליטי .ייתכן וכאן תצטרך להתמודד עם אנשים כה נחושים שלא יתנו לעובדות להסיטם
ממסלולם.
הציבור חשוף באמצעות התקשורת היומית למתרחש בבתי החולים להישגים ,מחדלים ובעיות תקצוב ורואה בהם את חזות
כל הנושא הרפואי .מבלי להמעיט ח"ו בערכם ,מראה לנו פרופסור שורץ כי התרומה העיקרית לבריאות הציבור ולעליה
המרשימה בתוחלת החיים של תושבי מדינת ישראל היא פעילותם של שרותי בריאות הציבור – החינוך לבריאות ,הבטחת
תזונה ,טיפות חלב ומרפאות אם וילד ,חיסונים מפני מחלות קטלניות ,ושרותי הבריאות בבתי הספר .לשירותים אלה אין
ההילה המוחצנת של טיפולים דרמטיים אך להם אנו חבים כה הרבה.
טוב עשתה פרופסור שורץ כשהראתה את הסכנה הרובצת לפתחנו כשאידיאולוגיית ההפרטה מאיימת על שירותים חיוניים
אלה .כדי להלחם בכך אין די ,לדעתי ,בשר בריאות אפילו יהיה חמוש בכל גינוני המשרה אלא בשילוב כוחות של אנשי מקצוע
מעולים ופוליטיקאים מסורים וחדורי חזון ,אם יימצאו כאלה.
משה פיינסוד ,פרופסור (אמריטוס) ,הפקולטה לרפואה ,הטכניון חיפה
נשיא (לשעבר) של החברה הבינלאומית להיסטוריה של מדעי הנוירולוגיה
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מדור בריאות הציבור ומינהל רפואי

פרסום מידע בדבר הזכות להתלונן – שלב נוסף בקידום העצמת מטופלים
שרון בסן

*

תקציר
מהפכת המידע וזמינותו גרמה להעצמת מטופלים ולהגברת האוטונומיה שלהם במסגרת טיפול רפואי .קיימת הסכמה
רחבה כי העצמה זאת תלויה באספקת מידע שיכול לסייע למטופל ליישם את זכויותיו בתחום הבריאות ,אולם למרות
קיום החובה למסור מידע ,אשר חלה על גופים שונים ,יש מחקרים המצביעים על קושי לספק מידע איכותי ומועיל.
כחלק מהמאמץ לספק מידע למטופל ,אישרה הכנסת בתחילת שנת  ,2008תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי .ההוראה
שבתיקון מחייבת את קופות החולים לפרסם מידע על נציב קבילות הציבור ועל האחראי על בירור תלונות חברים בקופה.
מטרת התיקון היא להגביר את מודעות המטופלים בדבר זכותם להתלונן.
בצד התרומה להעצמת מטופלים ,ראוי לברר גם את השפעה הצפויה של התיקון על מערך הרופאים .סביר שבעקבות
הפרסום והעלאת המודעות לאפשרות של הגשת תלונה ,ולאור המגמה המסתמנת בשנים האחרונות ,יגדל מספר התלונות
שתוגשנה .הניסיון בעולם מלמד על השפעה רבה של תלונות על סביבת העבודה .ללא הכנת מערך תמיכה של הצוותים
השונים ,עלול השינוי לגרור תגובה שלילית ומוטעית מצד צוותי המטפלים .יש צורך לעשות כל מאמץ כדי למנוע בעיות
פסיכולוגיות בקרב הצוותים ולנתב את השפעת התלונות בכיוון חיובי.
מומלץ לערוך עבודת הכנה בקרב הצוות ולהכין מערך פעולה תומך ,בדומה למערך ניהול סיכונים ,שיסייע לחברי הצוות
לקבל תלונה באופן חיובי ,תוך לימוד מהניסיון ולקיחת אחריות משותפת ,ומבלי שהדבר יפגע בביטחונם או בתפקודם ,עד
לסיכון המטופלים .על מערך כזה לכלול הכנה מערכתית להתמודדות עם תלונות ,ולעיבוד נכון של תוצאות התלונה ,תוך
תרגום זכויות מטופלים להסדרה אפקטיבית שתשפר את איכות הטיפול הרפואי.
* שרון בסן ,עו"ד וביו-אתיקאית ( ,)LL.B., LL.Mהמרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקהsharonbs@gmail.com .

מילות מפתח  :זכויות בריאות ,הזכות להתלונן ,העצמת מטופלים ,פרסום מידע לציבור ,יחסי מטפל – מטופל ,השפעת תלונה
על רופאים ,שיפור איכות הטיפול.
 .1העצמת מטופלים
מערכת הבריאות במתכונתה המודרנית פועלת להעצמת מטופלים ולביסוס זכויותיהם .דוגמאות לכך ניתן לראות הן במישור
המשפטי והן במישור האתיקה הרפואית .כך למשל ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד( 1994-להלן חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,או החוק) קובע שורה של זכויות עבור המבוטחים ,ביניהן זכותו של כל תושב לקבל סל שירותים מוגדר ,הזכויות
להתקבל לכל אחת מקופות החולים ,וזכות המעבר ביניהן ,הזכות לסודיות רפואית ,זכויות הנוגעות לתשלומים וזכויות
שעניינן הליך הוגן .החוק מושתת על עקרונות של צדק ,שוויון ועזרה הדדית (סעיף  1לחוק) ,שמטרתם להבטיח זכויות
אלה לכל המבוטחים .בדומה לכך ,חוק זכויות החולה ,התשנ"ו( 1996-להלן – חוק זכויות החולה) מגדיר את זכויות האדם
המבקש או המקבל טיפול רפואי ,מגן על כבודו ועל פרטיותו (סעיף  )1ומחזק את זכותו לאוטונומיה .גם כללי האתיקה
הרפואית כוללים ארבעה עקרונות דומים ,הבאים לקדם את זכויות הפרט :אוטונומיה ,הטבה ,מניעת נזק וצדק .עקרונות אלה
מהווים ,אם כן ,בסיס למתן שרות רפואי ולקידום בריאות.



ההתייחסות אל המטופל התקדמה במהלך השנים על רצף שבקצהו האחד המודל הפטרנליסטי ובקצהו השני מספר מודלים


בשל מעורבותו של הפרט ,העצמת מטופלים נתפשת כצומת בין הפרט והקהילה המאפשרת תרומה אישית למטרות משותפות ותהליכים
קולקטיביים של שינוי חברתי וקידום בריאות:

Isabella Aujoulat, William dwHoore, Alain Deccache, Patient Empowerment in Theory and Practice: Polysemy or Cacaphony?,
66 Patient Education and Counseling, 13, 14 (2007).
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אשר בהם זוכה המטופל לתפקיד פעיל יותר .על פי המודל הפטרנליסטי של הרופא כלפי המטופל ,המטופל אינו יכול להחליט
בעצמו ,והרופא הוא שיודע מה טובת החולה והוא פועל לטובתו ומסייע לו .אין זה ראוי להעמיס על החולה ולחייב אותו לקבל
החלטות הנוגעות לטיפול בו .התפישה במודל זה היא שעיקר הכוח נמצא בידי הרופא ,שהוא בעל המומחיות והידע ,ואילו
המטופל ,חסר הידע ,מקבל את הטיפול באופן פאסיבי .הבסיס להנחה הוא כי ידע הוא כוח ,כפי שאמר גם פוקו .מאחר והידע
נמצא בידי המטפל ,יהיה המטפל הגורם הדומיננטי במערכת היחסים עם המטופל.
מהפכת המידע וזמינותו סייעה למימוש העצמת המטופל ,וכתוצאה מכך כיום הולכות וגוברות גישות התומכת בהעצמת
המטופל ובחיזוק מעמדו .מתן אפשרות הבחירה למטופל ,כחלק מהגדרתו העצמית ,היא מרכיב מנחה בהעצמת מטופלים.
משמעות המושג "העצמת מטופלים" היא שינוי שיווי המשקל ביחסי רופא-מטופל תוך מתן אפשרות למטופלים להסכים
למה שייעשה בגופם ולפעול ,כרצונם ללא שליטה בלתי מוצדקת מצידו של הצוות הרפואי .ככל שהמטופל הופך לשותף פעיל
יותר בקבלת החלטות הנוגעות לטיפולו בו ,כך מתבטאת ביתר שאת האוטונומיה שלו .כך למשל ,אחד המודלים המגבירים
את מעורבות המטופל במערך קבלת ההחלטות הוא המודל הצרכני ,לפיו המטופל יודע מה הוא רוצה ובא לצרוך שרות שהוא
מזמין .שינוי זה של האיזון משנה באופן ברור את המצב לעומת המצב הקודם – לגישה הפטרנליסטית.



 .2ביטוי חקיקתי
השתתפות פעילה של המטופלים במהלך הטיפול הרפואי גורמת להעצמתם ,מגבירה את האוטונומיה שלהם ואת מודעותם
לאוטונומיה .הם הופכים לחלק פעיל ומשפיע בטיפול ובהחלמה .שיח הזכויות מבטא את המגמה להעצמת מטופלים
ומשפיע על התנהלות המערכת הרפואית .הביטוי הברור ביותר לאוטונומיה של המטופל ולהעצמתו הוא כלל המחייב קבלת
הסכמה מדעת ,המבטא את כיבוד רצונו של מטופל כשיר .הסכמה מדעת ,הנעשית מתוך בחירה חופשית ומבוססת על מידע
מאפשרת למטופל לנהל באופן אוטונומי את בריאותו ואת מהלך הטיפול בו .יש הרואים בחובה החוקית לקבל הסכמה מדעת
סיבה מספיקה לפעול לשם העצמת מטופלים ,אולם מעבר לכך השתתפות פעילה ניכרת אף בתוצאות טיפול טובות יותר
ומקדמת בריאות .בנוסף לכלל ההסכמה מדעת קיימים תחומים נוספים שבהם באות לידי ביטוי זכויות בחירה וזכאויות של
המטופל.
 .3הצורך במידע לשם העצמה
העצמת המטופל הביאה לשינוי ביחסים שבין המטופל לצוות המטפל .לעומת הימים בהם שררה הגישה הפטרנסליטית,
נדרש כיום הצוות הרפואי לחלוק עם המטופל במידע ,הן במידע רפואי על מצבו הבריאותי (חוק זכויות החולה ,סעיפים ,13
 )18והן במידע על הזכויות העומדות למטופל ,כדי שיוכל הוא עצמו להחליט כיצד לנהל את הטיפול בו .החלטה עצמאית
אינה יכולה להתקבל ללא תקשורת וקבלת מידע ,על כן העצמה מחייבת תקשורת ,חינוך ושיתוף בידע .חוק ביטוח בריאות
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ממלכתי מטיל על גופים ציבוריים ,כגון קופות החולים ומועצת הבריאות ,חובת פרסום נתוני מידע שונים שמטרתם ליידע את
המבוטחים בדבר זכויותיהם .חובת הפרסום נוגעת להסדרי הבחירה הנהוגים בקופות החולים (סעיף  23לחוק) ,לשירותים
העומדים לרשות החברים ,היכן ניתן לקבלם ומי הם נותני השירותים (סעיף (26ה) לחוק) .חובת פרסום דומה הוטלה על
מועצת הבריאות (סעיף (52ד) לחוק) .ביואתיקאים טוענים שהמפגש הרפואי הוא המקום האידיאלי להעברת מידע– 10
11
הצוות מספק מידע למטופל ובכך הופך לכלי העיקרי שיכול לסייע למטופל ליישם את זכויותיו בענייני בריאות.
 .4הצורך במידע והקושי לספקו  -מחקרים אמפיריים
בספרות ניתן למצוא מחקרים המצביעים על הקושי לספק מידע בדבר זכויות מטופלים .מחקר מפינלנד בדק את מסירת
המידע על זכויות מטופלים בבתי חולים .בשנת  1993נחקק בפינלנד חוק בו חולקו הזכויות לשלוש קטגוריות :הזכות לבריאות
טובה ,הזכות להיות מיודע ,הזכות להגדרה עצמית ושותפות .שאלון שחולק בשני בתי חולים בין  204מטופלים מצביע על כי
12
למטופלים לא היה מידע מספיק על זכויותיה ,וכי מידע הוא אחד התחומים הנחוצים ביותר למטופלים בבית חולים.
במחקר שנערך במסגרת המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל 13נבחן המידע הזמין והנגיש
לציבור המבוטחים בדבר זכויותיהם לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי .הוערכו גם רמת הידע של המבוטחים את זכויותיהם
שבחוק ,וצרכי הציבור למידע כללי ולמידע יישומי שיאפשר להם לממש את זכויותיהם .נמצא כי קיימת כמות מוגבלת ביותר
של פרסומים בנושא זכויות ביטוח הבריאות הממלכתי ,במיוחד בהשוואה לפרסומים העוסקים בביטוחים המשלימים.
המידע קיים לוקה בחסר ולפעמים הוא מגמתי .החסר במידע זה חמור במיוחד לנוכח מחסומים בירוקראטיים ,שהמבוטח
חייב להכיר ולנווט ביניהם ,כדי לממש את זכויותיו .היעדר מקור אחד שירכז את כל המידע הרלוונטי מקשה על התמצאות
במערכת ועל מימוש הזכויות.
מקורות המידע העיקריים על זכויות הביטוח אינם דווקא הפורמאליים .במחקר זה של המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות
ומדיניות הבריאות הוכח כי המבוטחים מתייחסים לרופאים ולפקידות בסניפי הקופה כאל מקורות מידע מרכזיים ,ממצים
ומוסמכים .המחקר מצביע גם על "נאמנות כפולה" מצד הרופאים :מחד נאמנות מקצועית למטופל ,במסגרתה הם מוצאים
עצמם מייעצים לחולים איך לפעול ומה לדרוש מהקופה ,ומאידך ,נאמנות לקופה כעובדים המחויבים למעסיק וחייבים
לפעול על פי הורותיו .מחקר זה מצביע על מצב של ניגוד אינטרסים אינהרנטי של קופות החולים ,המוסיף קושי על הקושי
ה"אובייקטיבי" באיתור מידע כללי בנוגע לזכויות בריאות :הקופות ,שתפקידן לספק את השירותים הרפואיים ,הן אלה
שאמורות לפרסם את זכויות המבוטחים וליידע את הציבור מה לדרוש מהקופה ,כיצד להתלונן על השירות וכו' 14.פרסום
מידע זה מוביל לצריכה מוגברת של השירותים וריבוי אפשרי של תלונות – בניגוד לאינטרס של הקופה .מאידך ,יתכן והסיבה
לכך היא היעדר תרבות של הגשת מידע לצרכן בישראל .כך או כך ,נראה שזהו המקור לרצון המטופלים להגיע למידע באופן
עצמאי כחלק מהגברת ההעצמה .פרסום מידע בנוגע לבריאות בלוחות במרפאה יכול להיות פתרון לסוגיה זו ,שכן הוא נגיש
15
לכל המבקרים במרפאה ויכול לתרום להרגשת השליטה ללא תלות ברופאים או במקור נוסף שיעביר להם את המידע.
מחקר נוסף ,בו נבדקה דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות  ,2003שנערך על ידי ד"ר רויטל גרוס ושולי
ברמלי-גרינברג מג'וינט-ברוקדייל .מחקר זה מדגיש את הצורך במסירה אפקטיבית יותר של מידע לציבור על זכויות ועל
16
נושאי קידום הבריאות.
Rebecca Kukla, "How Do Patients Know?", 37(5) Hasting Center Report, 27, 30 (2007). 10
 ,Kunjumon Betty P. 11ראו לעיל הערה .5
 ,Isabella Aujoulat, William dwHoore, Alain Deccache,ראו לעיל הערה  ,1בע' .16
Helena Leino-Kilpi, Kristiina Kurittu, Patients' Rights in Hospital: an Empirical Investigation in Finland, Nursing Ethics, 12
Vol. 2, No. 2, 103-113 (1995).
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כרמל שלו ,גיורא קפלן ,נורית גוטמן ,מידע בדבר זכויות המבוטחים לפי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי :מה הציבור יודע? מ.ל.מ.ב ,חוברת 10
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פרסום מידע בדבר הזכות להתלונן – שלב נוסף בקידום העצמת מטופלים

 .5ביקורת מערכתית מדוחות הנציבה
הקושי ומצוקת המבוטחים הנובעים מהיעדר מידע ניכרת בקבילות שהוגשו לנציבת קבילות הציבור על פי חוק ביטוח בריאות
ממלכתי .התלונות הצביעו על רצון גובר של המבוטחים בפרסום הזכויות על ידי מקור בלתי תלוי ,גם כאשר יש פרסומים
של קופות החולים .מן הדוחות עולה כי למרות החשיבות שניתנה לפרסום הזכויות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,בפועל לא
נעשה די בתחום זה .בדוח לשנת  1999-1998כותבת נציבת הקבילות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי כי קיימים ליקויים
רבים בתחום פרסום המידע בדבר זכויות וחובות המבוטחים על פי חוק .המידע הקיים בידי הציבור מועט ביותר ,הוא פזור
על פני מקורות רבים ,אשר לא כולם קיימים במודעות הציבור ולא לכולם ניתן פרסום מסודר .לדבריה ,לעיתים הפרסומים
אינם מדויקים או מטעים רבים מן המבוטחים אינם מודעים אף לזכות המעבר בין הקופות ללא הקשר לגיל ולמצב בריאות,
17
ולמגבלות החוק כגון לחובת מימון השירותים והתרופות הכלולים בסל הבסיסי בלבד.
בדוח לשנת  2000חזרה הנציבה על דבריה .למרות פרסום בערוצי תקשורת ,באינטרנט ובעלונים ומדריכי שירותים מטעם
קופות החולים .הנציבה חוזרת ומפרטת את הצורך בפרסום מידע ,בין היתר של גופים האחראים על בירור תלונות ומוסדות
תמיכה וסיוע .הנציבה הדגישה את חשיבות הפרסום בדבר המוסדות והגופים אליהם ניתן לפנות בתלונה .הדברים אמורים
לגבי נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,ולגבי הממונים על פניות הציבור בקופות החולים  ,ובדבר זכות המבוטח
18
לפנות לבית הדין לעבודה.
ב 3.1.2003-פורסמה מטעם מועצת הבריאות חוברת "זכויות המבוטחים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי" ,שהופצה בארבע
שפות .מחקר שנערך במסגרת המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות ,והמחקר של ג'ויינט-מכון ברוקדייל
ודוח נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התייחסו לחוברת הסברה זאת .במחקר מטעם המכון הלאומי 19,התברר
כי רוב הנבדקים ( 73%מתוך  )1,749כלל לא שמעו על החוברת .זה ההסבר לממצא של ג'וינט-מכון ברוקדייל ,שלמרות הפצת
חוברת המידע חל רק שיפור קל ברמת הידע ,ורוב הציבור אינו מכיר את הזכויות שבחוק .לדעת נציבת הקבילות ,למרות
הצעדים לשיפור שנעשו בשנת  ,2003מרבית הליקויים בכל הקשור לפרסום הזכויות נותר וכי פרסומי קופות החולים אינם
20
מספקים.
לאור כל אלה ,אין פלא כי נציבת הקבילות ראתה חשיבות פרסום המידע .הנציבה חזרה והצביעה על הצורך בפרסום נרחב
של מידע שוטף ועדכני בדבר זכויות ,לרבות על סל השרותים והסדרי הבחירה בין נותני שירותים ,נהלי המעבר מקופה חולים
אחת לאחרת ,עדכונים בדמי ההשתתפות עבור שירותי בריאות ומידע השוואתי בין תכניות השב"ן (שירותי בריאות נוספים).
כמו כן ,דרשה הנציבה לפרסם כרזות בהן יופנו המבוטחים למקורות המידע העומדים לרשותם ולגופים הקיימים להגשת
תלונות ולקבלת תמיכה וסיוע 21.הנציבה המליצה כי הפרסום ייעשה בחוברות ועלונים ,באמצעי תקשורת שונים ובשפות
22
שונות ואף הציעה כי האחריות לפרסום ותקצובו יועברו לידי נציבות הקבילות.
"מתן מידע בדבר שירותי הבריאות הניתנים והאופן שבו ניתן לקבלם ,אינו נופל בחשיבותו מעצם הענקת הזכות
הפורמלית לקבלת השירותים .עצם פרסומו של מידע לציבור בדבר זכויותיו מביא גם להקטנת ולמניעת הליקויים,
ומאפשר מתן הגנה טובה יותר לזכויות הפרט ,באשר ניתנים לו הכלים להגן על עצמו .כך ,בעקיפין מביא הפרסום
23
גם להפחתת התלונות והקבילות ,ולשיפור תפקוד מערך מתן שרותי הבריאות".
מסקנות הנציבה מתיישבות עם מסקנות מחקר משנת  1996שנערך בין מטופלים בתחום בריאות הנפש ,בשני מרכזים ,אשר
17
18
19
20
21
22
23

דוח מס' ( 1998-1999 ,2ירושלים ,מרץ  ,2000אדר ב' התש"ס) ,ע' .50
דוח שנתי  ,3התש"ס( ,2000-ירושלים ,יולי  ,2001תמוז ,תשס"א) ,ע' .46
כרמל שלו ,גיורא קפלן ,נורית גוטמן ,מידע בדבר זכויות המבוטחים לפי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי :מה הציבור יודע? מ.ל.מ.ב ,חוברת 10
שנים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
דוח מס'  ,5לשנים ( 2002-2003ירושלים ,מאי  ,2004אייר ,תשס"ד) ,ע' .205
דוח מס'  ,5לשנים ( 2002-2003ירושלים ,מאי  ,2004אייר ,תשס"ד) ,ע' .206
דוח מס'  7לשנת  ,2006סיכום עשור לנציבות (ירושלים ,אפריל  ,2007סיוון ,תשס"ו) ,ע' .206-7
דוח שנתי מס'  ,4התשס"א( ,2001-ירושלים ,מרץ  ,2002ניסן ,תשס"ב) ,ע' .10
שם בע'  .14דוח מס'  7לשנת  ,2006סיכום עשור לנציבות (ירושלים ,אפריל  ,2007סיוון ,תשס"ו) ,ע' .5
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עסק במחסומים להליך ראוי של תלונה .מהמחקר עולה כי מרכיבים מרכזיים למחסומים אלה הם חוסר מודעות לקיום
ההליך ,הפחד להתלונן ,חוסר מודעות לזכויות וציפיות מהשרות .ממצאי הסקר מאששים את הטענה כי היעדר מידע בדבר
זכויות מעכב את יישום זכויות המטופל .ההשלכות ביחס למנהלים במרכזים שנבדקו ,היו שיש צורך לתת מידע מדויק וברור
24
למטופלים ,על הליך התלונה ועל זכותם להתלונן ,ולזהות מנגנונים שיוכלו למנוע קיום תלונות.
בעקבות דברי הנציבה ,אישרה הכנסת ,בתחילת שנת  ,2008בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לתיקון חוק ביטוח בריאות
ממלכתי 25לפיו ,על קופת חולים להציב בכל מרפאה שלט ,במקום בולט ,ובו מידע על הנציב ועל האחראי לבירור תלונות חברי
הקופה ,תפקידיהם ,סמכויותיהם והדרכים בהן ניתן לפנות אליהם; מידע כאמור ייכלל גם בפרסום שיישלח לחברים אחת
לשנה .מטרת התיקון לספק למטופלים מידע ולהגביר את המודעות בדבר הזכות להתלונן.
46ב.קופת חולים תציב שלט בכל מרפאה ,במקום בולט ,ובו מידע בדבר הנציב ובדבר האחראי לבירור תלונות
החברים שמונה לפי סעיף  ,28תפקידיהם ,סמכויותיהם והדרכים שבהן ניתן לפנות אליהם; מידע כאמור ייכלל גם
בפרסום שיישלח לחברים אחת לשנה; בסעיף זה" ,מרפאה" – כהגדרתה בסעיף 29ב(ג)(.)1
 .6השפעת התיקון על מערך הרופאים
תיקון זה אכן אמור לספק מענה חלקי לבעית המידע הזמין למטופלים על זכויותיהם ,אולם בצד התרומה להעצמת מטופלים,
יש להדגיש גם את השפעתו על מערך הרופאים.
סביר שבעקבות הפרסום והעלאת המודעות לערוצי התלונה ,וכן לאור המגמה בשנים האחרונות ,יגדל מספר התלונות
המוגשות .בניו זילנד ,למשל ,כל בית חולים ומרכזים רפואיים אחרים מציגים פרסום הכולל זכויות שונות של המטופל ובכללן
הזכות להגשת תלונה .סקרי מטופלים ונותני שירותים מצביעים על כי המודעות לזכויות והקמת נציבות קבילות הביאו לעליה
במספר התלונות על רופאים .בשנת  1980הוגשו  116תלונות לעומת  2001בה הוגשו  .743עליה זו לא הייתה מלווה בעליה
בעבירות משמעת 26.באופן דומה ,גם בישראל גדל מספר הפניות לנציבת תלונות המטופלים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
27
מ 1,328-ב 1997-עד ל 4,523-בשנת .2006
מחקר שנערך בבריטניה 28חשף תגובות של רופאים שהיו נושאים לתלונות מטופלים ,וניתח את תגובותיהם להגשת תלונה
בעניינם ,תוך שימת דגש על המשך תפקודם המקצועי 288 .רופאים השיבו לשאלון ,מתוכם  )96( 33%דיווחו כי הוגשה נגדם
תלונה .חלקם אמרו שהתלונה הובילה לשינוי בתפישת המטופל .אחרים הכירו בזכות המטופל להגיש תלונה .חלק מהרופאים
פיתחו חסינות נגד תלונות והתלונה השפיעה עליהם באופן מזערי .אחרים לא קיבלו את התלונה באופן שלילי ובחרו להתייחס
לתלונה כאל חווית לימוד .מבחינה נפשית רופאים דיווחו על כי התלונה יצרה קונפליקט ולעיתים אף זעם .חלקם דיווחו על
דיכאון ,על ספקות ביכולתם הקלינית ועל כי התלונה גרמה להם לאבד את בטחונם ביכולתם לעבוד עם מטופלים.
השפעה רבה נודעה לתלונה על מקום העבודה .בחלק מהמקרים ניכרו אכזבה וחוסר תמיכה מצד הצוות הרפואי .רבים מן
המשיבים טענו שהמטופל קיבל תמיכה רבה יותר מזו שניתנה להם .עם זאת ,היו רופאים שדיווחו שהיחסים השתפרו בעקבות
תמיכת העמיתים לאחר התלונה ,בפרט אם הצוות התייחס לתלונה כאילו הוגשה נגד כל הצוות הרפואי.
מבחינת היקף העיסוק ,דיווחו רופאים רבים על כי התוצאה לא הייתה חיובית .חלקם דיווחו על שהם אינם מציעים אלא חלק
מן השירותים מאז קבלת התלונה ,וכי הם נוקטים באמצעי הגנה כדי שלא להותיר למטופל מקום לתלונה .אחרים אף הביעו
כוונה לעזוב את המקצוע .לעומת זאת ,מטפלים אחרים מסרו כי התלונה החזירה אותם לפעול לפי הכללים.
Silvia Sbaraini, John Carpenter, Barriers to complaints: a survey of mental health service users, Journal of Management in 24
Medicine 10(6) 36 (1996).

 25חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,תיקון מס  ,93מיום  ,80.2.7ס"ח .2312

Ron Paterson, The Patients' Complaints System in New Zealand, 21(3) Health Affairs, 70, 77 (2002). 26

 27דוח מס'  7לשנת  ,2006סיכום עשור לנציבות (ירושלים ,אפריל  ,2007סיוון ,תשס"ו) ,טבלה .11
of Patients' Complaints: Qualitative Study, 318 BMJ, 1596 28

Ashok Jain, Jane Ogden, General Practitioners' Experiences
(1999).
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 .7המלצות
עם חקיקת התיקון לחוק יש לעשות כל מאמץ כדי למנוע תגובות רגשיות דוגמת אלה שעליהן מצביע המחקר הבריטי שצוטט
לעיל ,ולנתב את השפעת התלונות לכיוון חיובי .מן המחקר עולה כי מערך תומך תורם לגישה חיובית כלפי התלונות ,ולקבלת
המלצות לשיפור רמת הטיפול 29.במקומות בהם הורגשה תמיכה הייתה גם ההתייחסות לתלונה כאילו הוגשה על כלל חברי
הצוות .גישה זאת מצביעה על אחריות משותפת של הצוות הרפואי והיא תורמת לאווירת עבודת הצוות והן להתייחסות
המשותפת והכוללנית כלפי המטופל.
לאור זאת ,מומלץ לפעול בתחומים הבאים:
 .1להכין מערך תומך בתוך הצוות ,הדומה למערך ניהול סיכונים ,שיסייע לצוות לקבל את התלונה באופן חיובי וללמוד
ממנה .מנגנון כזה אינו מכוון לפתרון תלונות פרטניות בלבד ,אלא לשיפור איכות הטיפול של המערכת הרפואית כולה,
והוא יכלול הכנה נפשית וקבוצתית והערכות מינהלתית לנוכח תלונות צפויות.
 .2לתרגם את זכויות המטופלים להסדרים מעשיים כדי לשפר את איכות הטיפול הרפואי .מערכת נכונה נדרשת לפעול תוך
שימת דגש על כי מטופלים יקבלו את העצה הנכונה ואת הטיפול הנכון באופן הנכון ,על ידי הגוף הנכון ,שיוביל לתוצאה
הנכונה.
 .3יש לעדכן את תפקיד נציבי הקבילות ולהוסיף להם תפקיד חינוכי :לקדם את כיבוד זכויות מטופלים על ידי חינוך ומתן
פומביות .בירור תלונה מחייב מענה על שאלות על אודות הטיפול שניתן ,עריכת דוחות ופרסומם ומודעות לצורך בנקיטת
צעדים לשיפור 30.הדבר בא לידי ביטוי אף בדוחות נציבת קבילות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות .בדוח משנת  2006ניתן
לראות כי מספר הקבילות שנמצאו מוצדקות הלך והצטמצם בין השנים  1999עד ל .2006-יש להניח שבעקבות חלק מן
הקבילות שנמצאו מוצדקות ננקטו צעדים לשיפור.
 .8סיכום
פרסום זכויות מטופלים ,וביניהן הזכות הבסיסית להתלונן על הטיפול הרפואי ,הוא חלק מתהליך כולל של העצמת מטופלים,
המבוסס על מתן מידע לציבור .העצמת המטופלים רצויה ויכולה להועיל למערכת הרפואית כולה ,ולהביא לשיפור איכות
הטיפול הרפואי ,מעבר לתרומה למקרה הפרטי .עם זאת ,ללא הכנת מערך תמיכה של הצוותים ,עלול שינוי רצוי זה לגרור
תגובה שלילית ומוטעית מצד צוותי מטפלים .מומלץ להתארגן באופן מערכתי כך שספקי טיפול ידריכו את הצוותים ויכינו
אותם לקראת קבלה חיובית של ביקורת ,מבלי שהדבר יפגע בביטחונם או בתפקודם של אנשי הצוות ,ויסכן את המטופלים.

 29צורך זה עלה אף מהנסיון הניו זילנדי .ראו ,Ron Paterson :לעיל הערה  ,25בע' .75
 ,Ron Paterson 30ראו לעיל הערה  ,25בע' .74
במקרה מניו זילנד ,אישה בתחילת שנות השלושים נטלה גלולות למניעת הריון לפי מרשם שחודש תשע פעמים .איש לא ייעץ לה לקבל ייעוץ חוזר
בדבר השימוש בתרופה במשך הזמן .גם בבדיקה כללית לא הייתה התייחסות ספציפית להתאמת התרופה ,והיא קיבלה מרשם נוסף לשנתיים
נוספות .כתוצאה מלקיחת התרופה האישה נפטרה ,ולאחר מותה בעלה התלונן בפני נציב התלונות .הנציב קבע כי האישה לא התנגדה לבדיקת
התאמת התרופה ,אך לא יודעה על הצורך בבדיקה כזאת .רישום מרשמים חוזרים מבלי לוודא כי לקיחה ממושכת של תרופה אינו ראוי מבחינה
רפואית ואינו עומד בסטנדרט של טיפול סביר .הנציב קבע כי יש לקבוע מדיניות המוודאת כי רישום חוזר של מרשם נעשה רק לאחר שבוצעו
הבדיקות המתאימות .כתוצאה מהתלונה שונתה המדיניות באותו מוסד.
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הערות למאמר
בחברה הישראלית גוברת והולכת עם השנים המודעות לזכות הפרט לאוטונומיה על גופו .המדובר בזכות האדם לקבל
החלטה מושכלת את שייעשה בגופו ,במובן זה שעליו לקבל ,יחד עם המטפל ותוך הבנת מלוא המשמעויות הכרוכות בכך ,את
ההחלטה איזה טיפול יינתן לו .הזכות לאוטונומיה נגזרת מן הזכות לחירות ,הגנה על הגוף ושמירה על כבוד האדם .הזכות
עוגנה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,בחוק הגנת הפרטיות ובחוק זכויות החולה ,והיא חוזרת ונדונה בבתי המשפט הדנים
בתביעות הנגזרות ממנה ,ובמיוחד בתביעות שהוגשו בעילה של רשלנות רפואית.
ההכרה בזכות אדם לאוטונומיה היא מרכיב בסיסי בשיטת המשפט שלנו .כיום ,בתי המשפט מכירים בהפרת הזכות לאוטונומיה
כעילת תביעה עצמאית המקנה לנפגע זכות לפיצוי מהמטפל שהפר חובה זאת ,אף ללא צורך להוכיח קשר סיבתי בין הפרת
החובה לנזק .כלומר ,אם בעבר היה צריך נפגע להוכיח כי לו היה מקבל את מלוא ההסבר לא היה מסכים לקבל את הטיפול,
ובכך היה נמנע הנזק שנגרם כתוצאה ממנו ,כיום הוא זכאי לפיצוי נפרד על עצם הפרת הזכות לאוטונומיה .דהיינו ,הוא זכאי
לפיצוי גם אם יתברר כי לא היה בקבלת מלוא ההסבר כדי לשנות את החלטתו לקבל את הטיפול בגינו נגרם הנזק.
חוק זכויות החולה ובתי המשפט משתמשים במונח "הסכמה מדעת" .נקודת המפתח הינה – ידע .המטופל זכאי לקבל את
מלוא המידע על מצבו ועל הטיפול .רק לאחר שיקבל ויבין את המידע ,יוכל המטופל לקבל החלטה מושכלת לגבי הטיפול.
בד בבד עם הגישה המעצימה את הזכות לאוטונומיה ,נחלשו היחסים הפטרנליסטים שבין הרופא לחולה שהיו מקובלים
בתקופה מוקדמת יותר .מערכת היחסים "רופא-חולה" הפכה למערכת יחסים שבין נותן שירותים ללקוח .אם בעבר היו
דבריו של הרופא לחולה נשמעים ומתקבלים כתורה מסיני .לעומת זאת כיום ,בזכות זמינות המידע ,התפתחות מדע הרפואה,
והקלות בה ניתן לקבל חוות דעת נוספת ,יחד עם התמחות הרופאים בנושאים ספציפיים וריבוי מומחים בתחומי הרפואה
השונים ,בדרך כלל יכול המטופל להרהר ולערער על דברי הרופא ,בקלות רה יותר ,והוא יכול לשוב ולשקול את דברי רופאו,
לבקש הסברים נוספים ,לשוב ולהיוועץ ברופאים נוספים ,ולקבל החלטה מושכלת יותר לגבי מצבו.
היחלשות מעמד הרפואה בציבור באה לידי ביטוי בין היתר גם בתקשורת ,בריבוי תביעות ברשלנות רפואית ,ובמקרים
הקיצוניים גם בביטויי אלימות נגד רופאים.
התיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,לפיו על קופת החולים לפרסם מידע בנוגע לנציב קבילות הציבור והאחראי לבירור
תלונות חברי הקופה ,הוא נדבך נוסף בהעצמת זכות המטופל לאוטונומיה .מידע הוא כוח ,וזמינות מידע מאפשרת לעשות בו
שימוש יעיל יותר .צפוי כי פרסום המידע על פי החוק יהפוך את האפשרות להתלונן לזמינה יותר ,ויגדיל את שיעור התלונות
מצד מטופלים .עם זאת צפוי גם ,כפי שכותבת מחברת המאמר ,כי הוראת החוק תביא להגברת הקונפליקט הקיים ממילא,
וההולך וגובר בחברה הישראלית ,ביחסי רופא-מטופל .רופאים ,ככל האדם ,מתקשים לקבל תלונות וביקורת .ריבוי התלונות,
ללא היערכות מתאימה ,עלול להביא לפגיעה במוטיבציה של הצוות הרפואי ,לריבוי בדיקות מיותרות ולרפואה מתגוננת.
אלא שכתוצאה מהקונפליקטים שבין החולה לרופא נשכח לעיתים העיקרון החשוב מכל – האינטרסים של המערכת הרפואית
וזה של המטופל הוא אחד ומשותף לשניים – מתן הטיפול האופטימאלי למטופל.
על אף הקושי הצפוי בעקבות ההוראה החדשה בחוק ,על המערכת הרפואית ,לשים כנר לרגליה ,ולהדריך את הצוותים
הרפואיים ,כי את המטרה – בריאותו של המטופל קודמת לכול ,ומעבר לתחושת הביקורת ולעיתים אף העלבון הצפויים
כתוצאה מריבוי תלונות ,ניתן ורצוי להפיק מהן את הלקחים הרצויים ,וללמוד כיצד ניתן לשפר את איכות הטיפול והשירות.
כל אלה יובילו בסופו של דבר גם להפחתת מספר התלונות.
יש חשיבות עליונה לאופן התמודדות המערכת הרפואית עם התלונות ,והיא תקבע בסופו של דבר את "הצלחתו" של התיקון
לחוק .אם ההתמודדות תהיה עניינית ,ויופקו לקחים ,יהיה בתיקון החוק כדי להביא גם לשיפור באיכות השירות והטיפול
הרפואי .לפיכך חשוב לא רק תדרוך הצוותים הרפואיים לקבלה חיובית של הביקורת ,אלא גם ,ואולי בעיקר ,היערכות של
המערכת הרפואית,שאמורה לבדוק את התלונות ולהפיק מהן את הלקחים ,שעשויים להיות מערכתיים וחשובים.
שלהבת קמחי ,עורכת דין ד"ר (לרפואה) drsklaw1@gmail.com
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תפיסת משפחות תורמי איברים ומושתלים את עמדת מתאמת ההשתלות
בתהליך יצירת הקשר בין הצדדים
פזית עזורי*  ,נילי טבק** ,ושולמית קרייטלר

***

תקציר
המחקר המובא כאן עוסק בבדיקת הגורמים המשפיעים על משפחות של תורמי איברים ושל מושתלים ביצירת קשר
ביניהם .קשר מוגדר כפעולת גומלין בין אנשים היוצרת ביניהם קשר .הקשר יכול להתבטא במכתב ,שיחת טלפון או מפגש
פנים אל פנים .המחקרים המראים את יתרונות יצירת הקשר ,מדווחים על מוטיבציה גבוהה בקרב רוב משפחות התורמים
ליצירת קשר עם מושתלים ועל תחושת הסיפוק ושביעות הרצון של שני הצדדים בעקבות המידע שקיבלו מהצוותים
העוסקים בהשתלות 1,2,3.רק מחקרים מעטים דיווחו על חשש מפני יצירת קשר בין הצדדים כתוצאה מהרגשת אכזבה או
ציפיות גבוהות של הצדדים 4.כיום ,בישראל ובמרבית מדינות אירופה וארה"ב ,מתקיים קשר בין הצדדים ,לרוב מתוך
יוזמה אישית ונחישות של הצדדים להיפגש .מטרת המחקר היא להעמיק את ההבנה של גורמים המעכבים ומקדמים
5
קשר בין משפחות התורמים לבין אלה של מושתלי השתלים .המחקר מתבסס על תיאוריית האוריינטציה הקוגניטיבית
המציעה הסבר למוטיבציה להתנהגות ,כיוונה ויצירתה בפועל .המדגם כלל  135נבדקים 75 ,מהם שההשתלה בהם בוצעה
בישראל ומקורם בתורם נפטר ,ו 60-משפחות של תורמי איברים ,שיקירם נפטר בין השנים  .1998-2007טווח הגילאים
של כלל הנבדקים נע בין  21ל .76-כ 95%-מן הנבדקים היו יהודים ישראלים .כלי המחקר היו שני שאלונים ,האחד
למשפחת התורם והאחר למושתל .בוצעו ראיונות עם מושתלים ומשפחות תורמי איברים מכל הארץ.
תוצאות :המשתנה "תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת" נמצא כמשפיע על הקשר בין כוונת ההתנהגות ליצור קשר לבין
ההתנהגות בפועל .כאשר הנבדק רואה את תפקיד המתאמת כאקטיבי ,הכוונה ההתנהגותית של הנבדק ליצור קשר גבוהה
יותר וכתוצאה מכל נוצר קשר בין הצדדים בפועל .ההתנהגות בפועל ליצירת קשר .הגורם שהשפיע על הנבדקים ליצור קשר
או להימנע ממנו ,היה הידיעה על רצונו של הצד השני ביצירת היחס ,בתיווכה של מתאמת ההשתלות.
*

פזית עזורי  ,RN, MA -תלמידה לקראת קבלת תואר דוקטור באוניברסיטת ת"א ,המחלקה להנחיות מקצועיות  ,מינהל הסיעוד ,משרד הבריאות.
pazit.azuri@moh.health.gov.il

**

נילי טבק  ,RN, PhD, LLB -פרופסור חבר ,יו"ר תכנית המוסמך בסיעוד ,אוניברסיטת ת"א.

***

שולמית קרייטלר  , PhD -פרופסור חבר מנהלת היחידה פסיכו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,החוג לפסיכולוגיה אוניברסיטת ת"א.

מילות מפתח :מושתל ,משפחת התורם ,קשר בין מושתל למשפחת התורם ,מתאמת ההשתלות,כוונה התנהגותית ,התנהגות
בפועל.

מבוא
המחקר המובא כאן עוסק בבדיקת הגורמים המשפיעים על נכונותן של משפחות תורמים ומשפחות מושתלים ליצור קשר
ביניהם .השתלת איברים היא ענף רפואי אשר התפתח מאד בעשורים האחרונים הן בשל השיפור בטכנולוגיה והן בתרופות
נוגדות דחייה .בעת הנוכחית הפכה השתלה לטיפול נבחר ,המומלץ לחולים הסובלים מאי ספיקה של איבר .עם זאת ,יש
בישראל מחסור קשה באיברים להשתלה .המקור העיקרי להשתלה כיום הוא תרומת איברים מן המת והתרומה תלויה
בהסכמת המשפחה לתרומת האיבר/ים.
משפחת תורם האיבר/ים מחליטה על התרומה בעת שיקירה נפטר באופן פתאומי ,ומבלי שהיא תדע למי יושתל האיבר .מקבל
התרומה ,בו הושתל האיבר ,חש לעיתים מחויבות לתגמל את משפחת התורם על מתנת החיים שקיבל .יש משפחות תורמים
המביעות רצון לקבל מידע מהצוותים על גורל התרומה .כך גם יש מושתלים המבקשים לדעת מי המשפחה שעומדת מאחורי
התרומה .מאוחר יותר חלקם אף מעונין ביצירת קשר ובקיום מפגש .קשר ,על צורותיו ,מוגדר כפעולת גומלין ()interaction
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מדור בריאות הציבור ומינהל רפואי

בין אנשים היוצרת ביניהם חיבור .הקשר יכול שיהיה בצורת מכתב ,שיחת טלפון או מפגש פנים אל פנים .קיום קשר בין
המושתלים למשפחות התורמים ,עשוי לתרום לשני הצדדים בהיבט הטיפולי .בספרות המקצועית מצויות מספר גישות
התומכות ביצירת קשר בין הצדדים ,ולעומתן מיעוט גישות המתנגדות ליצירת קשר כזה .המחקרים המביאים את יתרונות
יצירת הקשר ,מדווחים על מוטיבציה גבוהה בקרב רוב משפחות התורמים ליצירת קשר עם מושתלים ועל תחושת הסיפוק
ושביעות הרצון של שני הצדדים בעקבות המידע שקיבלו מהצוותים העוסקים בהשתלות .מחקרים מעטים דיווחו על חשש
מיצירת קשר בין הצדדים בעקבות הרגשת אכזבה ,ציפיות גבוהות של הצדדים אחד מן השני ודאגה של משפחת התורם

לשמירה על האיבר המושתל ,גישה שיוצרת לחץ אצל המושתל.
יש מדינות כספרד ,בלגיה ,פינלנד ,הונגריה וצ'כיה ,בהן החוק מונע העברת מידע לשני הצדדים ,ואוסר על קיום קשר ומפגשים
בין משפחות התורמים למושתלים .כיום ,בישראל ,כברוב מדינות אירופה וארה"ב ,מתקיים קשר כלשהו בין הצדדים ,ויש
העברת מידע ממתאמת ההשתלות למושתל או למשפחת התורם .יש מקרים של העברת מכתב תודה מהמושתל ,באמצעות
המתאמת ,אל משפחת התורם .מפגשים בין הצדדים הם מעטים ,ורובם באים מתוך יוזמה אישית ונחישות הצדדים להיפגש.
בעבר לא היה נהוג לעודד קשר בטענה כי הוא יזיק לשני הצדדים ,והוקפד על אנונימיות ומידור .מדיניות המרכז הלאומי
להשתלות כיום היא לשמור על אנונימיות הצדדים ,אלא אם כן ,שניהם מבקשים ליצור קשר ,ומכאן ואילך מתאמת ההשתלות
מתווכת ביניהם .בישראל אין עדיין מדיניות מכוונת ואחידה בסוגיית הקשר בין משפחות התורמים למושתלים .לעיתים
קרובות המתאמות מגיבות ופועלות על פי יוזמת אחד הצדדים ,למשל בהעברת מכתב תודה למשפחת התורם .גישתה
האישית של מתאמת ההשתלות עשויה להשפיע ,במודע או שלא במודע ,על נכונות הצדדים ליצור קשר ביניהם ,על ידי הדרכה
מתאימה בנושא או בהימנעות ממסירת מידע ַלצדדים אודות המקבל או התורם .ממצאי המחקר עשויים להוסיף ידע להבנת
צרכי משפחות התורמים ולסייע בידיהם להגיע להחלטה נכונה להם ,אשר תטיב עימם ותתרום להסתגלותם הנפשית והפיזית
לאחר האובדן ולאחר לאיבר שהושתל.

רקע תיאורטי
ייחודו וחדשנותו היחסית של נושא הקשר בין משפחות התורמים למושתלים ,גרמו לכך שעדיין לא גובשה מסגרת תיאורטית
מסבירה וכוללת ,אשר מוסכמת על חוקרים וקלינאים .כדי לקדם את הבנת הנושא ביססנו את המחקר על מספר הנחות
להמשגת מערך משתני המחקר.
נקודת המוצא היא שיש לראות את תרומת האיברים ,ההשתלה ומידת הנכונות של הצדדים ליצור קשר ,כתהליך מתמשך בו
האירועים ,המניעים והנסיבות כרוכים ביניהם.
הנחה ראשונה המבוססת על התפיסה שקיימים מניעים פנימיים וחיצוניים הנובעים מערכים ואמונות של משפחות התורמים
והמושתלים ,הגורמים להם לקבל החלטה בדבר יצירת קשר .מניעים אלה מצד המשפחה או מצד המושתל ,מתגבשים לכדי
החלטה ליצור קשר ולהתנהג באופן מכוון למימוש יעד זה.
תיאוריה מרכזית שנבחרה להסביר הנחה זאת היא תיאוריית האוריינטציה הקוגניטיבית המסבירה את המוטיבציה
להתנהגות ,כיוונה ויצירתה בפועל .ההנחה העיקרית של תיאוריה זו היא כי תכנים ותהליכים קוגנטיביים כמו משמעות,
אמונות וערכים מספקים את חומרי הגלם העיקריים מהם מתגבשת הנטייה להתנהגות – לא מדובר בהחלטה ַה ֲּכ ָרתית
מכוונת אלא במוטיבציה להתנהגות הנוטה לכיוון מסוים.
 Albert P. (1998). Direct contact between donor families and recipient: crisis or consolation? Journal Transplant Coordinator.
Sep: 8(3):139-44.
Coolican, M. B. Politoski, G. Casey, K. (1997). Programs for families of organ and tissue donors. EDTNA-ERCA Journal

32:2.

Sanner, MA. (2001). Exchanging spare parts or becoming a new person? People attitudes toward receiving and donation
organs. Social Science and Medicine. 52:1491-99.
Trafford, J. & Stanton, C. (1998). What is law? What is attitude? What is practice? Organ & Tissues, 1, 41-46.

Kreitler, H. & Kreitler, S. (1976). Cognitive Orientation and Behavior, New York: Springer.
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תיאוריה זו מתייחסת למשמעות הקוגניציה על המוטיבציה .התיאוריה מסבירה הבנה של התנהגות ,וחיזוי ושינוי של
התנהגויות .בבסיס התיאוריה עומדת ההנחה כי לתכנים ולתהליכים קוגניטיביים שונים ,כלומר לעמדות ,דעות ,מידע,
והשקפות ,יש תפקיד של הכוונה לכיוון מסוים המוביל להתנהגות .תיאוריה זאת מבוססת על עשרות רבות של דוגמאות של
התנהגויות בקרב אוכלוסיות מגוונות.
המוטיבציה ליצירת קשר נקבעת על ידי תכנים ותהליכים קוגניטיביים ,למשל ,אמונות של אדם על אודות עצמו ,על המציאות,
על אמונות בדבר מטרות ואמונות בדבר התנהגותו העצמית ,דעותיו ועמדותיו של האדם .כל אלה יחד יוצרים וקטור המראה
את כיוון ההתנהגות ,המשפיע על תכנון התנהגות לפעולה מתאימה ומאפשר התנהגות בפועל.

מטרות המחקר
להעמיק את ההבנה לתפקיד המתאמת ביצירת קשר בין משפחות התורמים למושתלים .לבחון את היתרונות והחסרונות
שיש ליצירת הקשר עבור המושתל ומשפחת התורם.
משתני המחקר
 .1מוטיבציה ליצירת קשר
משתנה המורכב מארבעה סוגי של אמונות ( )beliefהמתארות תהליכים קוגנטיבים ,משמעויות של ההתנהגות עבור האדם,
דעות ועמדות בתחום הקשרים הבינאישיים .סוגי האמונות מחולקים לאמונות על האדם עצמו ,אמונות על המציאות ,אמונות
לגבי מטרות ואמונות כלליות .האמונות מתייחסות למוטיבים ,נושאים הרלבנטיים לנושא יצירת קשרים בינאישיים.
 .2תפיסת הנבדקים את עמדת המתאמת ביצירת הקשר
משתנה זה נבדק בשאלות פתוחות המתארות את הקשר של הנבדקים עם מתאמת ההשתלות ,שביעות רצון הנבדקים
מהמידע שנמסר להם על הצד השני ,וכיצד הנבדק רואה את תפקיד המתאמת ביצירת קשר בין הצדדים.
 .3המשתנה התלוי ":קשר בין משפחות תורמי האיברים למושתלים":
משתנה זה הוא דיכוטומי ,הבודק אם נוצר קשר או לא .בעזרת שאלות רב-ברירתיות נבדקו הסיבה ליצירה /אי-יצירת קשר,
שביעות הרצון מיצירת קשר או אי-יצירתו ,סוג הקשר ,עיתוי יצירת הקשר ,הרצון בעתיד בנושא יצירת הקשר ומה השפיע
על יצירת הקשר .שאלות פתוחות בדקו את משפחות תורמי האיברים והמושתלים אודות יתרונות וחסרונות עבור הנבדק
בחוויה שעבר ביצירת קשר או אי-יצירת קשר.

מודל המחקר
מוטיבציה ליצירת קשר
• אמונות על ערכים וסטנדרטים
• אמונות על מטרות ומשאלות
• אמונות על עצמי
• אמונות כלליות על המציאות

וקטור של כיוון
ותכנון
ההתנהגות

התנהגות בפועל
ליצירת קשר

תפיסת הנבדקים את תפקיד
המתאמת ביצירת קשר בין
הצדדים
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השערות המחקר
 .1קיים קשר חיובי בין המוטיבציה של הנבדקים ליצירת קשר לבין ההתנהגות בפועל :ככל שהמוטיבציה ליצירת קשר,
המורכבת מסוגי אמונות ומוטיבים בנושא ,תימצא גבוהה ,ייווצר וקטור מכוון להתנהגות ליצירת קשר בפועל.
 .2קיים קשר חיובי בין תפיסת הנבדקים את תפקיד מתאמת ההשתלות בתחום יצירת קשר בין הצדדים לבין ההתנהגות
בפועל ליצירת הקשר :ככל שהנבדק תופס את תפקיד המתאמת כאקטיבי ,יוזם ומעודד יצירת קשר ,כך יטה הנבדק ליצור
קשר.
 .3קיימים הבדלים בין משפחות התורמים לבין המושתלים באשר למשתנים הבלתי תלויים (מוטיבציה ליצירת קשר ,תפיסת
הנבדקים את תפקיד מתאמת ההשתלות בנושא יצירת קשר) בהשפעתם על ההתנהגות ליצירת קשר בפועל.
 .4לתפיסת הנבדקים את תפקיד מתאמת ההשתלות בנושא יצירת קשר בין הצדדים יש השפעה ממתנת על הקשר בין
הכיוון ההתנהגותי של הנבדקים ליצירת קשר ,לבין ההתנהגות בפועל.

מערך המחקר
לצורך בירור השערות המחקר ,בוצעו ראיונות עם מושתלים ומשפחות תורמי איברים מכל הארץ .המחקר נעשה לאחר קבלת
אישור לאיסוף הנתונים מוועדת האתיקה של אוניברסיטת תל אביב ושל בתי החולים הרלבנטיים.

שיטה
אוכלוסיית המחקר
המדגם כלל  135נבדקים – מושתלים ומשפחות תורמי איברים ,שטופלו בישראל בין השנים  1998ו 75 .2007-מתוך אלה הם
מושתלים שקבלו את האבר המושתל בישראל מתורם נפטר ,ו 60 -הם משפחות של תורמי איברים שיקירם נפטר והחליטו
לתרום את איבריו (לב ,ריאות ,כבד ,לבלב וכליות).
מאפייני הנבדקים
טווח הגילאים של הנבדקים נע בין  21ל 76-שנים .כ 95% -מכלל הנבדקים היו יהודים ישראלים .רובם מאזור המרכז.
כמחצית הנבדקים נשואים .לרובם יש מעל לשני ילדים.
משפחות התורמים שנבדקו רובם צעירים ,ילידי הארץ ,חילוניים ,למדו מעל  16שנות לימוד ,עוסקים במקצוע הדורש השכלה
גבוהה ,ורובם משמשים במשרות בכירות במגזר הציבורי או הפרטי .מבין המושתלים ,מחציתם ילידי הארץ ,חילונים והאחרים
דתיים-מסורתיים .רוב המושתלים למדו עד  12שנות לימוד ,כמחציתם עוסקים במקצוע הדורש השכלה נמוכה עד בינונית,
ורובם אינם עובדים.
כלי המחקר
כלי המחקר הם שני שאלונים ,האחד מיועד למשפחת התורם והאחר למושתל .השאלונים מוּ ְבנים ,מבוססים על תיאוריות
מתחום הפסיכולוגיה ורובם מורכב משאלות סגורות ומספר שאלות פתוחות.
כל אחד מהשאלונים בנוי משני פרקים.
הפרק הראשון עוסק בפרטי רקע דמוגראפיים ושאלות פתוחות .בשאלון למשפחת התורם הפרק הראשון בנוי מ 32-פריטים
וזה המופנה למושתל  29פריטים ,הכוללים מצב סוציו-דמוגרפי ,שאלות פתוחות על הקשר של המשפחה עם מתאמת
ההשתלות ותפקידה ביצירת קשר ,הגורמים המעודדים או מעכבים את יצירת הקשר ,סוג הקשר ,הסיבה ליצירת קשר,
היתרונות והחסרונות ליצירת קשר .השאלון נבנה על סמך ממצאים שנתקבלו מסקר מקדים שנעשה בקבוצת מיקוד שערכה
החוקרת ביחד עם עובדת סוציאלית מנחת קבוצות .ארבעת פרקי השאלון הנוספים זהים בשני השאלונים.
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הפרק השני  -שאלון אוריינטציה קוגניטיבית ליצירת קשר
השאלון מעריך עד כמה הנבדק מסכים לאמונות רלבנטיות המכוונות להתנהגות הנדונה או דוחה את אלה שאינן מכוונות
כלפיה .בשאלון ארבעה חלקים ,כשכל אחד מהם מתייחס לסוג אמונה ולמוטיב אחר:
אמונות ומוטיבים לגבי עצמי  27 -היגדים ,אמונות ומוטיבים ביחס למציאות;  29היגדים ,אמונות ומוטיבים ביחס לנורמות
וכללים;  28היגדים ואמונות ומוטיבים ביחס למטרות.
השאלון כולל  112פריטים ,כל פריט מקבל ציון מ 1-עד  4על פי התשובה שניתנה לו ,כאשר  4מציין תשובה בכיוון תומך
ביצירת קשר 1 ,מציין חוסר תמיכה ביצירת קשר.
הליך המחקר
הנתונים אודות משפחות התורמים והמושתלים נאספו מהמרכז הלאומי להשתלות ,מבתי החולים איכילוב ובלינסון בהם
פועלים מרכזי השתלות גדולים .הנבדקים רואיינו על ידי עורכת המחקר ,המחברת הראשונה ,על בסיס כלי המחקר שמולאו
במהלך הראיון.
ממצאים עיקריים
 .1משפחות התורמים נוטים יותר ליצירת קשר מאשר המושתלים .מבין הנבדקים שיצרו קשר בפועל ,רובם היו משפחות
התורמים .מבין הנבדקים שלא יצרו קשר ,הרוב נמנה על קבוצת המושתלים.
 .2המשתנה "תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת ביצירת קשר" נמצא כמנבא את הסיכוי ליצירת קשר .כלומר ,תפיסת
הנבדק את תפקיד המתאמת כיוזמת ,מעודדת ומתווכת ביצירת קשר ,מעלה פי  2את הסיכוי ליצירת קשר.
 .3המשתנה "תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת" נמצא ממתן את הקשר בין כוונת ההתנהגות ליצור קשר לבין ההתנהגות
בפועל .כאשר הנבדק תופס את תפקיד המתאמת כאקטיבי ,השפעת הכוונה ההתנהגותית רבה יותר על ההתנהגות
בפועל.
 .4הגורם שהשפיע על הנבדקים ליצור קשר או שלא ליצור קשר ,היה הידיעה על רצון הצד השני .פנייה אישית של המושתל
או משפחת התורם במכתב או בבקשה ליצירת קשר דרך המתאמת ,תרמה רבות למוטיבציה של הצד השני להיענות
לבקשה .כך גם מידע על חוסר רצון של הצד השני להימצא בקשר ,גרם להימנעות הצד השני מלנסות ליצור קשר.
 .5המשתנה "מין הנבדק" נמצא ממתן בין המשתנים "תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת" לבין "יצירת קשר בפועל".
כלומר בקרב נשים לעומת גברים ,הקשר בין תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת כאקטיבית ביצירת קשר לבין יצירת
קשר בפועל מתחזק .לשון אחר – נשים שראו את תפקיד המתאמת כאקטיבי יותר ,נטו ליצור קשר יותר מגברים.
 .6ביצירת הקשר בפועל ,נמצאו יותר יתרונות מאשר חסרונות ,הן למושתלים והן למשפחות התורמים .היתרון הבולט
שנמצא הוא תחושת סיפוק ,החיסרון הבולט הוא תחושת כאב .בקרב הנבדקים שלא יצרו קשר בולט החיסרון הרגשת
ה"ריק" ה"חסר".
 .7המוטיבציה ליצירת קשר היא מרכיב משמעותי במודל המשפיע על כיוון ההתנהגותי ליצירת קשר בפועל .הנבדקים
שיצרו קשר נמצאו בעלי ציון ממוצע גבוה באמונות ובמוטיבים המרכיבים את המוטיבציה; נמצאה התאמה בין מוטיבציה
ליצירת קשר להתנהגות בפועל .כלומר נבדקים בעלי מוטיבציה גבוהה ליצירת קשר אכן התנהגו כך בפועל .מוטיבציה
גבוהה ליצירת קשר נמצאה בקרב אנשים שהם סקרנים ,אוהבים לחוות חוויות חדשות ,אוהבים לתת ולהעניק לחברה,
אנשים פתוחים ,אינם חוששים מחדירה לפרטיותם ,אינם חוששים מחשיפת רגשות ,מתמודדים עם אחרים במצבים
קשים ,חולקים חוויות עם אחרים ,מודעים לרגשותיהם ,שולטים במצב ואינם מתעלמים מקשיים.
 .8נמצא קשר בין גיל צעיר של הנבדקים לבין יצירת קשר .הגיל הממוצע של הנבדקים שיצרו קשר נמוך משל אלה שלא יצרו
קשר.
 .9ככל שהזמן קרוב לתרומה או להשתלה ,המוטיבציה ליצירת קשר גבוהה יותר .מוטיבציה גבוהה יותר ליצירת קשר נמצא
גם לאחר חלוף שנה מן ההשתלה או התרומה.
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דיון
בספרות שוררת הדעה כי מתאמת ההשתלות מהווה חוליה מקשרת בין הצדדים ,ותפקידה החשוב הוא בשמירה על
האנונימיות של הצדדים ,לצורך הגנה על האינטרסים של כל צד .כמו כן ,מודגש כי על מתאמת ההשתלות מוטלת אחריות
כבדה בתהליך יצירת הקשר בין הצדדים .עליה לדאוג לטובת המושתל ולמשפחת התורם בו זמנית ,לשמור עד כמה שניתן
על סודיות רפואית ולקחת אחריות על דילמות אתיות שעלולות להתעורר מעצם המפגש .הצוות העוסק בנושא נוקט עמדה

בתהליך יצירת הקשר ,או נוהג המקובל במוסד בו הוא עובד.
ממצאי המחקר הנוכחי מראים כי קיימת פעולת גומלין בין תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת לבין המוטיבציה ליצירת
קשר .פעולות גומלין אלה מראות כי לתפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת ביצירת קשר ,יש תפקיד מרכזי המשפיע על יצירת
קשר בפועל .ככל שהנבדק תופס את תפקיד המתאמת כאקטיבי יותר ביצירת קשר ,כך המוטיבציה של הנבדק תכפיל את
הסיכוי ליצירת קשר.
ממצא נוסף במחקר הנוכחי:
המשתנה "מצב רגשי" של הנבדקים נמצא כמשפיע על הקשר בין המשתנים "תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת" לבין
"יצירת קשר בפועל" .ברמה גבוהה של רגשות חיוביים של הנבדק הקשר בין תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת כאקטיבית
ביצירת קשר לבין יצירתו בפועל מתחזק .כלומר ,נבדק עם רגשות חיוביים גבוהים מחזק את הקשר בין תפיסת הנבדק את
תפקיד המתאמת כאקטיבית ליצירת קשר בפועל.
הגרף הבא מתאר את האינטראקציה בין המשתנה "תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת" לבין המשתנה "רגשות
חיוביים":
תרשים :אינטראקציה בין תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת לרגשות חיוביים
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להיות אקטיבית ביצירת קשר
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0.1
0

לספר מידע

לא רלבנטי לתפקידה

תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת

ממצאים אלה מדגישים את חשיבות תפקיד המתאמת בקביעת סדר עדיפויות בתכנון תהליך יצירת הקשר בין הצדדים .כדי
להגביר את הסיכוי ליצירת קשר בפועל ,עליה לדעת כי רצוי לעודד מושתל או משפחה הנמצאים במצב רגשי חיובי ליצירת
קשר לעומת משפחות ומושתלים השרויים במצב רגשי שלילי.
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כמו כן ,נמצא יתרון בולט לנשים לעומת גברים בקשר בין אקטיביות המתאמת לבין יצירת קשר בפועל .כלומר עדיף לעודד
את הנשים כדי שייווצר קשר בפועל.
ממצאים אלה מבליטים את חשיבות תפקיד המתאמת בנושא זה .יש בממצאים גם חידוש לעומת הנטען בספרות כי הצוות
העוסק בנושא מתקשה לתמוך בשני הצדדים ,ולקבל החלטות שונות כאשר הנבדקים נמצאים במצב רגשי קשה או פחות
חיובי .הצוות לא תמיד יודע מה להציע וכיצד לסייע לצדדים כדי שלא ייפגעו הצוות לעיתים חוסם את יצירת הקשר מחשש
,
ליצירת סערת רגשות.

לסיכום
המשתנה תפיסת הנבדק את תפקיד המתאמת נמצא משפיע על הקשר בין כוונת ההתנהגות ליצור קשר לבין ההתנהגות
בפועל .נראה כי למתאמת תפקיד חשוב ביותר בתכנון ההתערבות הסיעודית למטופליה המושתלים ולמשפחות התורמים.
כאשר המתאמת נדרשת לייעץ או ליזום יצירת קשר ,עליה לדעת כי בנסיבות בהן נמצאים המושתל או משפחה ,במצב רגשי
חיובי ,תפקידה לעודד ולתווך בין הצדדים ליצירת הקשר ,כי בכך הסיכוי ליצירתו בפועל עולה.
בנוסף ,המתאמת צריכה לבחור היכן להשקיע את המאמצים בעידוד יצירת קשר בין הצדדים .הממצאים מצביעים על יתרון
בולט בקרב נשים על פני גברים ,בקשר בין אקטיביות המתאמת ליצירת קשר בפועל .עדיף לעודד נשים ליצור קשר כדי
שהקשר ייווצר בפועל.

הערות למאמר :באיזו מתאמת השתלות עסקינן – מתאמת התורמים או מתאמת המושתלים?
המחקר הנדון עוסק בסוגיה רגישה וחשובה בעולמן של משפחות תורמי האיברים והמושתלים והיא היווצרות הקשר ביניהן
לאחר ההשתלה .כפי שמציינות מחברות המחקר ,גישת קהילת בעלי המקצוע העוסקים בתחום השתלות האיברים ליצירתו
של קשר טעון זה ,עברה ברבות השנים מהפכים רבים – החל בהתנגדות נחרצת וגורפת מחשש להיווצרות יחסי תלות פתולוגית
מעיקים מצד קרובי תורמי האיברים למושתלים בהם וכלה בעידוד יצירת הקשר על מנת להקל על עבוד האבל בקרב משפחות
התורמים ,ומתן האפשרות להבעת תודה אישית מצד המושתלים .עד היום טרם גובשו והוגדרו המלצות פורמאליות בנדון
מטעם הגופים העוסקים בתחום והוא נשאר עדיין נתון לשיקול דעתם הפרטני של גורמי השטח בכל אירוע תרומת איברים
בנפרד .ברור מחקרי שכזה מהווה מחקר זה תוספת חשובה להבנת הפעילות השוטפת.
הנחת היסוד שעמדה בבסיס המחקר הנוכחי גרסה כי היווצרותו או אי היווצרותו של הקשר נובעת במידה רבה מאישיותה
ועמדותיה של מתאמת ההשתלות כפי שהן נתפסות על ידי משפחות תורמי האיברים מחד גיסא והמושתלים מאידך גיסא.
בנקודה זאת בדיוק טמונה הבעייתיות במתודולוגיה של מחקר זה ,שכן מתאמות ההשתלות בהן פוגשות משפחות תורמי
האיברים אינן אותן מתאמות עצמן עמן נפגשים המושתלים .הערה זו נכונה לא רק במובן הפרסונאלי של זהות המתאמות
אלא בעיקר במובן ה"גנרי" – עיסוקן של מתאמות ההשתלות העוסקות בתורמי איברים נפטרים ובמשפחותיהם הוא שונה
לחלוטין מעיסוקן של מתאמות מושתלי האיברים השונים .בעוד שעיסוקן היומיומי של הראשונות הוא במוות ,בנפטרים,
בשכול ,באבל וביתמות ,עוסקות האחרות בהקניית חיים בריאים וחדשים .שוני מהותי זה בעיסוקן של שני סוגי המתאמות,
הנוגע בדיוק בשני הקצוות של תחום השתלות האיברים ,חייב שתהא לו השפעה מכרעת על עמדותיה האישיות של המתאמת,
בין השאר גם בנושא יצירת הקשר בין משפחת התורם למושתל .כל אחת משני סוגי המתאמות מעמידה מטבע הדברים
בראש מעיניה את טובתם של מטופליה שלה – משפחת התורם אצל מתאמת התורמים ומושתל האיברים אצל מתאמת
המושתלים – ואינה מכירה כלל את מטופלי המתאמת האחרת ,ומכאן גם איננה מודעת לצרכיהם הנפשיים .מכאן שעמדתה
של כל אחת משני סוגי המתאמות באשר לקיום או אי קיום המפגש עם מטופלי המתאמת האחרת משקף בהכרח רק את



Albert, P.L. (1999). Clinical decision making and Ethics in communication between donor families and recipients:
How much should they know? Journal of Transplant coordinator, 4(9), 219-224.
   Holtkamp, S. (2002). Wrapped in mourning. Brunner-Routledge, NY.
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תפיסתה באשר לצרכיהם וטובתם של מטופליה שלה ולא את אלו של חברתה .כל מחקר המכוון לבדוק את השפעת עמדת
המתאמות על משפחות תורמי האיברים או על המושתלים באשר ליצירת קשר ביניהם חייב תחילה להגדיר ולאפיין האם
קיים שוני בין עמדת מתאמות התורמים לבין עמדת מתאמות המושתלים באשר למפגש הנדון ובהמשך לנסות אף ולהגדיר
האם מתקיים דו-שיח מוקדם בין שני סוגי המתאמות ,כמייצגות של שני צידי המפגש המדובר ,שבו הן תנסינה לייצג כל אחת
את מטופליה על מנת להחליט באם להמליץ להם על המפגש.
פרופסור יעקב לביא
מנהל היחידה להשתלות לב ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר ,נשיא החברה הישראלית להשתלות

תגובת המחברת:
להלן התייחסותי להערות פרופסור יעקב לביא:
 .1אני שמחה על כי נושא חשוב זה עשוי לתרום לפעילות השוטפת של העוסקים במלאכת ההשתלות.
 .2המחקר בדק שתי אוכלוסיות שונות של נבדקים מושתלים ומשפחות תורמי איברים ורצונן ליצור קשר ולקיימו בפועל.
חלק מהגורמים שנבחרו לבדיקת מיצוי קשר זה הם תפיסת תפקיד מתאמת ההשתלות בנושא כפי שנתפס על ידי הנבדק
בין אם הוא מושתל או משפחה תורמת .בוודאי יש כאן התייחסות לשתי מתאמות השתלה זו העוסקת במושתלים וזו
העובדת עם משפחות תורמי האיברים .המחקר עוסק בתפיסת הנבדק את התפקיד של שתיהן בדיוק כפי שהוא בודק
את שתי האוכלוסיות נבדקים השונות.
 .3ברור שיהיו עמדות שונות כלפי יצירת קשר גם למתאמות באשר הן וגם לנבדקים באשר הם .להדגיש כי אין העבודה
בודקת את עמדות המתאמות אלה את השקפת עולמו של הנבדק מושתל /משפחת התורם ותפיסתו את תפקיד מתאמת
ההשתלות בנושא יצירת קשר.
לכן איני רואה בעייתיות במתודולוגיה של המחקר.
פזית עזורי
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התמודדות עם תופעת הטעות – ופרדוקס המזל המוסרי
אלה קורן

*

תקציר
תופעת הטעות מחייבת בחינה זהירה ,כחלק מן ההתמודדות עם טעויות .מטפלים חייבים לבחון את המאפיינים ואת
הגורמים לטעויות ואת הגישות המנחות את תפיסת תופעת הטעויות .קיים קשר בין מאפייני טעות לבין האופן בו מוערך
המטפל המעורב ַבטעות .קשר זה יוצר את פרדוקס המזל המוסרי ,המעיד על השפעת המזל לא רק על עצם התרחשותה של
הטעות ,אלא גם על שיפוט הטעות על ידי המטפלים ועמיתיהם.
במאמר זה יתוארו שלושה סוגי מזל מוסרי :מזל התלוי בנסיבות ,מזל התלוי במאפיינים אישיים של האדם (עושה הטעות),
ומזל התלוי בתוצאות המעשים של אותו אדם .כמו כן תוצגנה שתי גישות מנוגדות להתמודדות עם פרדוקס המזל המוסרי:
גישה הדוחה את קיומו של גורם המזל והגישה המקבלת את קיומו של גורם המזל.
הגישה המקבלת את קיומו של גורם המזל מצמצמת את גבולות האחריות האישית ,בעוד שהגישה הדוחה את קיומו של
גורם המזל מרחיבה את גבולות האחריות .כל אחת משתי גישות אלה מספקת פתרון חלקי .הפתרון המועדף הוא בשילוב
שתי הגישות ,כפי שהדבר מתבקש על פי תורת המידות .תורת המידות מובילה לשילוב מאוזן של הגישות תוך התאמתן
לנסיבות ייחודיות .יישום ראוי ומשולב של שתי הגישות עשוי לסייע למניעת מתחים הנוצרים על רקע הרצון להרחיב את
האחריות האישית וכמו כן למנוע רגשות אשמה ותסכול במקרה של צמצום האחריות .כמו כן תורת המידות ממוקדת
במנגנון מהימן בהערכת מקרי הטעות והמעורבים בטעות.
ד"ר אלה קורן  , RN, PhDמינהל הסיעוד משרד הבריאות ,ירושלים ella.koren@moh.health.gov.il -

*

המאמר מבוסס על עבודת הדוקטורט ,בהנחיית ד"ר קצוף ,אוניברסיטת בר-אילן ,חוג לפילוסופיה – מגמה לביואתיקה.

מילות מפתח  :סביבה הרת סיכון לטעויות ,שיפוט מוסרי ,מזל מוסרי וסוגיו ,מזל תלוי -נסיבות ,מזל תלוי-מאפיינים-
אישיים ,מזל תלוי-תוצאות ,הכרה/דחיה של מזל מוסרי ,גישה דאונטולוגית ,תורת המידות.
מבוא  -תופעת הטעות במערכת הבריאות
המחויבות המוסרית להגן ולא להזיק ,יצרו בתודעה החברתית והמקצועית ,תדמית נורמטיבית הדוחה טעות הקורית כחלק
מטיפול שניתן במסגרת שירותי הבריאות.
הניסיון ההיסטורי לעצב תדמית מקצועית של דיוק ,סדר ,ביטחון ומיומנות יצר קשר בין טעות לחוסר מקצועיות של
המטפל ,הן בתודעה "תוך מקצועית" בקרב עמיתים ,והן בתודעה הציבורית של מטופלים .הספרות המקצועית ,הקובעת
את הסטנדרטים של העשייה המקצועית ,מבטאת גישה בעלת אופי שיפוטי ,ומתייחסת לטעות כאל אירוע שלילי ביותר,

המתקשר לרשלנות ,הזנחה ,הפרת חובה טיפולית ,הפרת ערכים וסטנדרטים מקצועיים ,כישלון ,פשע ,ועבירה חמורה .ריינס
מתארת את התרבות המקצועית כנוטה להאשמת הפרט המעורב בטעות ,עד לכדי נידוי חברתי .ראייה זאת של טעות מוּ ֶבנֶ ת,
אך היא מהווה מכשול הן מבחינתו האישית של המטפל המעורב בטעות ,והן מבחינת המערכת הנוקטת בגישה זו.
 Kozier, B., Erb, G., Berman, A.J. & Burke, K. (2000) Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice. New Jersey: Prentice Hall Health
Murier, C.E., Vinsent, P. & Parmar, B. (1998) "Nurses Responses to Severity Dependent Errors: A Study of the Causal Attribution Made
by Nurses Following an Error." Journal of Advanced Nursing, 27, 349-355.5
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התפיסה המסורתית של המטפל הפרפקציוניסטי ,מתעלמת מאפשרות של אי-שליטה וחוסר יכולת לבקר את כל המעורב
בעשייה המקצועית .תפיסה זו מרחיבה את תחומי אחריותו של מטפל אל מעבר לנתון לשליטתו .ריזון טוען שאחת הסיבות
לכך היא הנטייה הטבעית לראות באנשים הפועלים כאחראים לביצועיהם ולבחירותיהם .סיבה נוספת ,להערכתו ,היא החשש
של המערכת מגילוי כשלים ארגוניים ומנהליים שבתוכה ,ואף תחושת סיפוק מן האפשרות לסיים את הטיפול בטעות על ידי
הצבעה על "אשם".
במקרים בהם הטיפול בטעות מסתיים בסנקציות כלפי האדם הפועל ,לעיתים הסיבה האמיתית לתקלה אינה נחשפת.
העובדה ,שהמטפל המעורב בטעות הוא לעיתים קרובות החוליה האחרונה בשרשרת התרחשות הטעות ,עלולה להטות את
השיפוט לרעתו .נטייה זאת מתחזקת על רקע החשש של גילוי פגמים מערכתיים ,ורצון המערכת להתגונן בפני זיהוי שיטות

ניהול לא יעילות ,הנדסת אנוש לקויה והשלכותיהם.



החיים האמיתיים מספקים דוגמאות המדגישות את הפער שבין המציאות להנחה הטוענת כי הכשרה טובה ,אינטלקט אישי,
חריצות והתמדה של המטפלים בעשייתם התואמת נורמות מקצועיות קיימות ,הם הם המבטיחים תוצאות טובות של עשייה
מקצועית.
 .1סביבת העבודה של המטפלים במערכת הבריאות מגבירה סיכון לטעויות
הטלת אחריות אפשרית כאשר האדם מכוון את עשייתו ושולט במעשיו .מאפייני העשייה וסביבת העבודה של מטפלים
מצביעים על גורמים רבים המשפיעים הן על עשייתם והן על התוצאות ,ואשר אינם נמצאים בשליטת המטפלים .בתוך אלה
אפשר להצביע על שיבוץ בצוות מסוים ,תפקוד עמיתים ,התנהלות המטופלים ומשפחותיהם ,המבנה ,הציוד והמכשור של
סביבת העבודה ויעילות תפקודם .העשייה הטיפולית המודרנית תלויה בשותפים לתפקיד ובפעילותם ,הן בעצם העשייה והן
בתוצאותיה .עובדה זאת מעוררת שאלות ביחס לתחומי האחריות הבלעדית של המטפל המתפקד במערכת זאת ובהקשר
להטלת האחריות המלאה עליו.
חוקרים רבים רואים את סביבת העבודה במערכת שירותי הבריאות כמועדת לטעויות .הסביבה ,כמושג מופשט ,מתחלקת
ומכשוּ ר טכני,
הנדסת אנוש ִ
ַ
לסביבה חיצונית המורכבת מגורמים אנושיים ,הקשורים לתהליכי תקשורת ויחסי עבודה,

הקשורים לפעילות הטכנית ,וסביבה פנימית הכוללת נסיבות אישיות ייחודיות ,כמצב רוח ,עייפות ,חולי ועוד .סביבה זאת
משפיעה על תוצאות העשייה ,שעלולה להשתנות עם התנאים ובהשפעת גורמים שאינם תלויים בתפקודו של המטפל ,כוונותיו
ואינם בשליטתו .גורמים רבים אלה אינם ניתנים לבקרה או לצפייה מראש .רופא המטפל בחולה לא יכול לצפות שינויים
במצבו שסיבתם מצוקותיו משפחתיות של החולה ,שאינן חלק מן הטיפול אך הן משפיעות על תוצאותיו .אחות אינה יכולה
לבסס את עשייתה על הבנת מערכת היחסים המשפחתית של החולה בו היא מטפלת ,בטרם צפתה בה .למטפלים אין שליטה
על מרכיבים רבים המעורבים ומשפיעים בדרך ובמידה זו או אחרת על עשייתם ,למרות הציפיות מהם הדורשות נטילת מלוא
האחריות האישית .המקרה הבא מדגים מצב כזה:
הרופא רשם טיפול תרופתי חדש למטופל והסביר לו כי ההשפעה הרצויה של התרופה מושגת כאשר לועסים אותה .האחות
הוסיפה כי את התרופה אין לבלוע כפי שהחולה רגיל בתרופות אחרות .כאשר האחות באה לתת את התרופות למטופל
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התמודדות עם תופעת הטעות – ופרדוקס המזל המוסרי

הופיעה אשת החולה .האישה ,אשר מטפלת בבעלה מספר שנים ,הפגינה את רצונה לעזור לבעלה החולה .האחות הסבירה
לאישה את הצורך ללעוס את התרופה החדשה ,אך האישה התנגדה באמרה ש"אצלי הוא בולע את הכול…" .בטרם הספיקה
האחות להגיב ,הכניסה האישה את התרופות לפי החולה וזה בלע אותן ללא ויכוח .המטופל ,לדבריו ,משתדל שלא להתווכח
עם אשתו ,כי היא מטפלת בו נאמנה מאז חלה ,הוא תלוי בה ו"לא רוצה להסתבך אתה" ,ולכן בלע את התרופות…
מקרה פשוט זה מדגים טיפול שגוי .קשה להטיל את האשם לשגיאה על המטפלים .תוצאות העשייה במקרה זה אינן נתונות
לשליטתם – מקרה זה היה עניין של "ביש" מזל.
תפיסה נכונה של גורם המזל בעבודת מטפלים בשירותי הבריאות חיונית להתמודדות נכונה עם טעויות ,הן ברמה האישית
והן ברמה המערכתית-ארגונית והחינוכית ,תוך קביעת מדיניות העוסקת לא רק בענישה ,אלא גם בחקר הטעות ,הבנתה,
והגדרת מאפייניה ,כבסיס לשיפוט מהימן ,שהמשכו משמש בסיס למניעת הישנות טעויות בעתיד.
 .2השפעת מזל על שיפוט טעויות
גורם המזל משפיע לא רק על איכות הטיפול ואיכות תפקוד הסביבה ,אלא גם על הערכה ושיפוט המציאות על ידי המטפל
וסביבתו האנושית בקרות טעות .כאשר השיפוט המוסרי מתייחס למצבים עליהם אין לאדם שליטה ,הופכת ההערכה
המוסרית להיות תלויה במזל .המתח שבין ההנחות ביחס לשיפוט המוסרי לבין המסקנה המתקבלת על רקע הבנת גורם
המזל יוצרת את פרדוקס המזל המוסרי .השיפוט המוסרי עניינו בהטלת אחריות על פי מאפייני ומעשי האדם העושה את
הפעולה .אם נקבל את ההנחה כי אין בפעילות אנושית תחום שהוא חסין בפני גורם המזל נגיע למסקנה ,כי לא ניתן להטיל
אחריות על האדם הפועל במקרה כלשהו:
 .1אדם  Pאחראי על אירוע  ,Eרק אם  Eאינו תלוי במזל
 .2לא ייתכן  Eכלשהו שאינו תלוי במזל מכאן:
 P .3אינו אחראי על  Eכלשהו.
משמע – לא ייתכן שיפוט מוסרי .וויליאמס מדגים מצב זה תוך תיאור החלטותיו של הצייר פול גוגן ,אשר נימק את נטישת
משפחתו בצורך להתמסר לעבודתו כצייר .בעת בה נטש גוגן את משפחתו ,לא רק שאיש לא ידע את תוצאות מעשיו ,אלא
הוא עצמו לא יכול היה לחזות מראש בעת בה נפלה החלטתו ,את תוצאותיה .בדיעבד הושפעה הערכת החלטתו מהצלחתו,
עובדה שהפכה את החלטתו למוערכת כחיובית .לו היה גוגן נכשל כצייר ,החלטתו הייתה זוכה לגינוי מוסרי .מקרה זה מדגים,
לדעת וויליאמס ,את פרדוקס המזל המוסרי .את הערכתו החיובית חייב גוגן למזל – לולא האיר מזלו ,ייתכן ולא היה מצליח
ואז היה ראוי לגינוי מוסרי.
נייגל 10מצביע על הפרדוקס הנובע מהציפייה לשיפוט מוסרי כבלתי תלוי במזל של אדם האחראי למעשיו ,תוך הבנה כי מזל
מצוי בכל .הוא מציין מספר דרכים בהן מזל משפיע על מעשיו של אדם וגורם לכך שהשיפוט המוסרי ,הן ביחס לאדם עצמו
והן ביחס למעשיו ,יושפע מגורמים שאינם בשליטתו :מזל התלוי בנסיבות ,באופי ,בתוצאות ובסיבות העשייה .בהמשך יתואר
11
הקשר בין סוגי המזל לבין שיפוט הטעויות בעשייה הטיפולית ,תוך הרחבת הקשר בינם לבין ההטיות בשיפוט הטעויות.
Circumstantial Luck .2.1

מדובר במזל התלוי בנסיבות בהן פועל האדם ,אשר אינן בשליטתו ,אך הן משפיעות על עשייתו .נייגל 12מדגים את השפעת
  	
  	
 10ר' ה"ש  8לעיל.
 11לא ידון סוג המזל התלוי בסיבות פעולותיו הרצוניות של אדם שעלולות לבטל את חופש הרצון שלו.
 12ר' ה"ש  8לעיל.
1

Nagel,T. (1979) “Moral Luck” in: Statman, D.(1993) (ed.) Moral Luck. Albany: State University of New York Press, 57 – 71.
Williams, B. (1993). “Moral Luck.” in: Statman, D. (ed.) Moral Luck. Albany: State University of New York Press, 36-56.
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מדור בריאות הציבור ומינהל רפואי

הנסיבות בתיאור של קצין נאצי במחנה ריכוז .ייתכן ולולא היה שלטון נאצי ,היה הקצין חיי חיים שקטים בגרמניה ,או לוּ
עזב לארגנטינה לרגל עיסוקיו לפני עליית השלטון הנאצי ,היה הופך לאיש עסקים בלתי מזיק .במציאות הוא היה קצין נאצי
אכזרי.
המקרה הבא מדגים את השפעתו של  circumstantial luckבעשייתן של האחיות:
במסגרת לימודים קליניים בבית חולים ,מתרגל סטודנט לסיעוד ,בליווי מדריכה קלינית ,עשיית זריקות.
בו בזמן ,אחות המחלקה שהייתה מופקדת על בקרת עשיית הזריקות ,שמה לב שמספר מטופלים טרם קיבלו את הזריקות
בשעה היעודה( .טיפולים הנעשים בידי הסטודנטים מתמשכים מעבר לזמן ביצועם על ידי אחיות) .האחות המבקרת לא
הייתה מודעת לתוכנית עבודת הסטודנטים.
האחות ,שהקפידה על דיוק ועיתוי הטיפולים ,הייתה מוטרדת בגלל האפשרות של עשיית הטיפולים שלא במועדם ,והזריקה
את התרופות לכל המטופלים ,שהיו צריכים לקבל את הזריקות.
באותו זמן ,הסטודנט בהשגחת המדריכה הגיע לאחד החולים והזריק את התרופה שהכין .בסיום הפעולה ,כאשר הסטודנט
ביקש ,כנדרש ,לדווח בכתב על עשיית הזריקה ,הוא נוכח לדעת כי דקות מספר קודם לכן קיבל המטופל את אותה הזריקה
מידי אחות המחלקה.
במקרה זה הסטודנט פעל בהשגחת מדריכה ,והאחות פעלה מתוך נאמנות לערכי הסדר והדיוק במחלקה .מספר גורמים
נסיבתיים הביאו לטעות הסטודנט :התקשורת הלקויה בין חברי הצוות; האווירה במחלקה בה עובדת האחות ,שיצרה ציפיות
גבוהות של סדר ודיוק בעשייה; הנהלת המחלקה המשדרת דרישה לעמוד בציפיות; רצון אישי של האחות הצומח על רקע
דרישות אלה ומעצב את עשייתה המכניסטית ,ואף הפזיזה .כל אלה הם המרכיבים של  ,circumstantial luckהמעלים את
השאלה אם בנסיבות אחרות טעות זאת לא הייתה קורית .ייתכן ובמחלקה אחרת ,בה מדיניות הטיפול אינה כה נוקשה ,אחות
צוות שהייתה מעורבת במצב דומה הייתה יותר קשובה או סבלנית לחריגת זמן ,וזה היה מונע ממנה להתערב בטיפול של
הסטודנט .נראה אם כן ,שאומנם התערבות האחות בעשייה של הסטודנט הייתה עניין של ביש מזל ,אך לא ניתן להתעלם מן
האפשרות כי ניתן היה למנוע את התוצאות על ידי תהליך מכוון ונשלט של פיתוח מנגנון בקרה ,ובכך להפחית את סיכון לקרות
הטעות שתוארה .ייתכן והאווירה במחלקה היוצרת דרישות גבוהות מאד לעשייה טכנית ודייקנית ,מתעלמת מן האפשרויות
שעלולות לערער סדר זה ,ובכך מצמיחה חוסר סובלנות כלפי חריגה מן העיתוי הצפוי .הקצנה זו של סדר יוצרת מצבים בהם
הסדר הופך למטרה ולא אמצעי להשגת טיפול איכותי .למצב כזה יש השלכות בתהליכי שיפוט המציאות – השיפוט מתמקד
בבחינת הסדר ועמידה בלוח הזמנים ,במקום בבקרה עצמית ובטיחות הטיפול הניתן.
בבירור האירוע נמצאה האחות שהזריקה את התרופה אשמה בעשייה "פזיזה" ובאי-התחשבות בסטודנטים .מקבלי
ההחלטות ,אשר תהליך השיפוט שלהם היה מוטה מהתוצאות השליליות של המקרה ,בקובעם את אשמת האחות ,לא ייחסו
משקל לגורמים מערכתיים המעורבים ַבטעות .אך לא רק תפיסת ה"שופטים" הושפעה מתופעת המזל – האחות שנתנה את
התרופה דווחה על רגשות אשם וחרטה על מעשיה ,מבלי שהבינה כי עליה לבחון את הרגליה ,אשר התפתחו בהשפעת דרישות
המערכת המונהגת על ידי אותם "שופטים" עצמם.
הדינאמיות והמורכבות של סביבת העבודה בשירותי הבריאות משפיעות לא רק על היווצרות הטעויות ,אלא גם על השיפוט
של המטפל המעורב בטעות .כדי להתמודד עם מורכבות הסביבה הטיפולית על המטפלים לבחון את המרכיבים השונים של
המציאות בה הם מתפקדים ,כדי שיוכלו להחליט אלו מתוך המרכיבים בסביבה הפנימית והחיצונית ניתנים לשליטה ,ולוּ
באופן חלקי .תפקודם של המטפלים מחייב אותם לנסות לפתח שליטה כלשהי גם על המרכיבים אשר נראים כמושפעים
ממזל.
כך ,אחות "דייקנית ומסורה לסדר" ,שהפנימה תכונות אלה בגלל עידוד ולחץ סביבתי ,חייבת לבקר את דרישות הסביבה,
תוך פיתוח מודעות לתפקוד עמיתיה ,וליטול על עצמה אחריות לשותפיה ולסביבתה .המטפלים ,כגורם המעצב של סביבת
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העבודה ,חייבים להתאמץ וליצור סביבה עם הנדסת אנוש טובה ואקלים המפחית טעויות ,לחצים ואי תקינות המכשור.
מהלכים אלה אומנם עשויים לצמצם את גורמי הטעות ,אך אין די בהם .כפי שראינו ,אחת הבעיות בהתמודדות עם טעות היא
בעיית השיפוט והערכת המציאות בה הטעות קרתה .ייתכן שייזום תהליכים שעשויים להפחית את הסיכונים לטעות ,מותנה
בשיפוט והערכה יעילים של מקרי הטעות .אך כפי שראינו בדוגמא המתוארת לעיל ,שיפוט מוטה על ידי מזל.

13

Constitutive Luck .2.2

מדובר במזל התלוי במאפיינים אישיים של האדם כגון :אופי ,מזג אישי מולד ונטיות .תכונות אלה עשויות להיות ,במידה
מסוימת ,עניין של מזל .ייתכן ואישיות של אדם מושפעת מגורמים גנטיים ובד בבד מעוצבת במהלך חייו ,חוויותיו וניסיונו עם
סביבתו ,אשר אינם תלויים בו .היות ומעשים של הפועל מכוונים לפחות חלקית על ידי מאפייני אישיותו ואופיו ,שהם תוצאה
של מזל ,הרי ניתן לומר שמעשיו תלויים במזל.
אם נשוב ונעיין במקרה האחות הנאמנה לסדר ודיוק ,שגרמה להזרקת מנה כפולה של התרופה ,ייתכן ורצונה לסדר ודיוק,
בעיתוי המדויק של הטיפול בחולים ,הוא תוצאה של תכונותיה המולדות ,בנוסף להשפעות סביבתה המקרית .ייתכן ולו הייתה
זוכה לנטיות מולדות אחרות ,לא הייתה בוחרת לעבוד במחלקה בעלת מאפיינים כאלה שתוארו .ייתכן ולו הייתה בעלת מזג
אישי שונה לא הייתה מצליחה להיקלט בצוות אותה מחלקה .ייתכן ולו הייתה עוברת תהליך סוציאליזציה מקצועית בתחום
קליני אחר ,או בסביבת עבודה בעלת אופי שונה ,התנהגותה לא הייתה מוּ נעת על ידי מאפיינים אלה ,וייתכן שלא הייתה
גורמת לטעות .אם נסכים שאישיותו ואופיו של האדם ,הם תוצאת מזל ,טוב או רע ,הרי השיפוט המוסרי של השלכות אופי
14
מעשיו אינו במקום ,בה במידה שאין זה מוצדק לשפוט אדם שפעילותו מושפעת מנסיבות שאינן נשלטות.
Resultant Luck .2.3

מדובר במזל התלוי בתוצאות מעשיו של האדם .אדם הפועל בצורה אחראית מתכנן את מעשיו באופן בו ישיג את התוצאות
להן הוא מתכוון .השפעת המזל על התוצאות "מנתקת" את הקשר בין כוונת האדם הפועל לבין התוצאות .התוצאות יכולות
להיות טובות או רעות ללא קשר למעשיו .בהתאם לכך הערך הניתן לתוצאות המעשים ,יכול להיות חיובי או שלילי.
המקרה הבא מדגים את הפרדוקס שבשיפוט:
מטופל התבקש ליטול תרופה מסוימת כהכנה לבדיקה פולשנית .לאחר שהחל ליטול את התרופה ,מצבו התדרדר (ללא קשר
לתרופה שקיבל) והוא אושפז .הבדיקה לא בוצעה ,אך הרופא לא ביטל את ההוראה לתרופה והמשיך לכלול אותה בהוראות
הטיפול באשפוז .במהלך האשפוז המשיכו האחיות לתת את התרופה הרשומה ,עד שבמקרה ,כעבור למעלה משבוע ,התגלה
כי החולה נוטל תרופה שאינו זקוק לה .הרופא שרשם תוכנית טיפול תרופתית לא בדק את רשימת התרופות ולכן לא ביטל
את ההוראה .התברר שהחולה לא סבל משום תופעות לוואי של התרופה.
במקרה זה לא נגרם לחולה נזק ,ולאחר גילוי הטעות ותיקון המצב ,לא ננקטו סנקציות כלפי הרופא שהמשיך ורשם תרופה
מיותרת ,או כלפי האחיות אשר במשך כשבוע ימים נתנו טיפול ללא בקרה" .השופטים" ,העמיתים והנהלת המחלקה ,יחד עם
הרופא והאחיות שהתרשלו ,הושפעו על ידי התוצאה הבלתי מזיקה של המעשה ,דבר שגרם להתעלמות מהעשייה הרשלנית
של הרופא ושל האחיות במשך מספר ימים .לא רק שלא הפעילו נגד הרופא והאחיות הליכי משמעת ,גם לא הייתה תחושת
אשמה אצל מי מהם .האירוע עבר בלי להשאיר רושם על המערכת והמעורבים ,למרות הרשלנות לא נעשה כל מאמץ למצוא
את הסיבה להתנהלות הצוות המטפל במקרה זה או לתקן דבר מה .לו קרו למטופל תופעות לוואי ,הצפויות במקרים דומים,
היו מעשי הרופא והאחיות מוערכים כשליליים ,והיו זוכים לגינוי .מכל אלה משתמע כי תגובת ה"שופטים" מושפעת מן
התוצאות – וזאת כאשר ההבדל בין שני התרחישים הוא עניין של מזל בלבד .חוקרים מציינים כי בעשייה טיפולית יש מקרי
טעות בהם לא נגרם נזק לחולים ,או שהנזק הוא מזערי וזניח מבחינת המטופל .במקרים אלה ההתייחסות לטעות מצומצמת,
13
	  14

Nursing Research, 36, 326.
6

"Pender, N., Walker, S., Sechrist, K. & Fank, S. (1990) "Predicting Health – Promoting Lifestyles in The Workplace.

Richards, N. (1986). “Luck and Desert.” in: Statman, D.(1993) (ed.) Moral Luck. Albany: State University of New York Press, 167.
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אין דיווח ,לא נערכים דיון או חקירה ואין סנקציות .כל זאת בגלל חוסר הערכת משמעות הטעות כמעידה על בעיות בתפקוד
15
מקצועי אישי או מערכתי.
סטולברג 16מצביעה על תופעת "תרבות השתיקה" בקשר למקרי טעות שאינם גורמים לתוצאות שליליות הנראות לעין.
המקרה הבא מדגים את השפעת המזל על ההערכה המקצועית והמוסרית ,במיוחד לאור הקושי הנובע מחוסר יכולת לצפות
בצורה מדויקת את תגובת החולה לטיפול:
חולה ,הנמצא בסיכון גבוה להתפתחות קרישי דם המאיימים על חייו ,מטופל בתרופה המונעת קרישת דם .המינון לו החולה
זקוק הוא  20,000יחידות .האחות שטיפלה בו נתנה בטעות מינון נמוך –  5,000יחידות בלבד .אחת מתופעות הלוואי הצפויות
של הטיפול הרשום הוא דימום ,ואכן אירע דימום ממערכת השתן .לוּ נתנה האחות למטופל את המנה הרשומה ,ייתכן והיה
מתפתח דימום חמור בהרבה ,עד לסיכון חיי החולה .במקרה זה ,בזכות המזל הטוב ,נמנע נזק אפשרי וצפוי .האחות ,אשר
אמנם עמדה על טעותה ,לא רק שלא חשה אשמה ,כי אם הרגישה הקלה מעצם המחשבה שלולא טעתה לחולה עלול היה
להיגרם נזק רציני.
האחות ,על ידי עשייה שגויה ,מנעה נזק חמור למטופל .התנהגותה לא הובילה לסנקציות .ייתכן אף שלאחר שהאחות דווחה
על טעותה היא זכתה באהדה והערכה חיובית! כדי להדגיש את הפרדוקס שבמקרה זה חייבים לתאר את ההליך הצפוי
לאור הנתונים הסטטיסטיים .במקרה זה – לולא קיבל החולה את המינון הנדרש של התרופה – הוא היה עלול לפתח קריש
דם שהיה עלול לגרום לשבץ /התקף לב /אוטם ריאתי /מוות .במקרה כזה הייתה האחות מואשמת בחומרה בגלל עשייתה
הרשלנית.
בכל אחד מהמקרים ,שתוארו ,התוצאות אינן תלויות רק בעשיית המטפלים ,אלא גם במאפיינים ייחודיים ובתגובות מקריות
לטיפול של החולים ,כלומר ב"מזל" .תוצאות אלה ,התלויות במזל ,מעצבות את השיפוט – את הערך אשר "השופטים"
מעניקים לעשייה המוערכת .אך ה"שופטים" הם לא רק העמיתים וציבור המטופלים ,אלא גם המטפלים המעורבים במקרים
בעצמם! הם מפתחים רגשות אשמה ,או הקלה ,או אדישות ללא קשר לעשייתם ,אלא על פי תוצאותיה המקריות.
וויליאמס 17מביא כדוגמה שני נהגים רשלנים – הראשון גורם למותו של הולך רגל ,השני למרות נהיגתו המרושלת לא פגע
באיש .לדעת וויליאמס יש הגיון לרגשות האשם של הנהג שגרם למוות ,בניגוד לנהג השני ,אשר למרות רשלנותו ,ולמזלו ,לא
גרם נזק .הוא מגדיר רגשות אלה כחרטה ,שהיא תגובה צפויה של אדם המבין את הסיטואציה .תגובה רגשית זו ,היא טבעית,
נורמטיבית ,ויוצרת מוטיבציה לשיפור התנהגות .החרטה היא רגש ראוי במקרה של נהג חסר מזל ,על אף שהנזק שנגרם היה
בלתי מכוון .חרטה זו עשויה לעודד את הנהג לרצות לפצות על תוצאות מעשיו ,למרות שהן לא היו מכוונים .הרצון לפיצוי
בעקבות רגשות אשם ,מכוון לתיקון ולשיפור .בדומה לנהג חסר המזל ,גם מטפל אשר עשייתו הסתיימה בגרימת נזק לחולה
מתמודד עם אשמה .תגובה רגשית זו ,מדגישה את השפעת המזל המעצב את התגובה הרגשית ומהווה גורם לשיפור עתידי.
בהיעדר נזק או תוצאות שליליות אחרות לא תופיע חרטה ולכן הסיכוי לתיקון ושיפור מועט.
לעומת המקרים בהם לא נגרם נזק ,כאשר המטופל ניזוק מהעשייה ל"שופטים" יש "ראיה" חד משמעית המהווה בסיס להערכה
שלילית של העשייה .התגובה הרגשית לתוצאות העשייה משפיעה על תהליכי השיפוט ומטה אותם באופן פרדוקסאלי.
18
השיפוט מנותק מהמעשה הנשפט ,ומתבסס על התוצאות של המעשה אשר הושפעו מהמזל.
 .3התמודדות עם בעיית המזל המוסרי
חולים הפונים לטיפול מאמינים במטפלים בהם ,בוטחים בהם וביכולתם לעזור עלידי עשייה מקצועית מבוקרת .הסתירה
15

Hackel, R., Butt, L. & Banister, G. (1996) "How Nurses Perceive Medication Error?" Nursing Management, 27, 31.
 	
Murier, C.E., Vinsent, P. & Parmar, B. (1998) "Nurses Responses to Severity Dependent Errors: A Study of the Causal Attribution Made
by Nurses Following an Error." Journal of Advanced Nursing, 27, 349.
1

9

	  16

Stolberg, S.G.(1999) "Do No Harm; Breaking Down Medicine's Culture of Silence." The New York Times, Dec, 5,
http://www.nytimes.com/library/review/120599medical-errors-review.html

 	  17ר' ה"ש  9לעיל ,עמ' .36
 18ר' ה"ש  14לעיל ,ע"מ .167
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התמודדות עם תופעת הטעות – ופרדוקס המזל המוסרי

בין אמונתם ,לבין ההנחה שאיכות הטיפול והערכתו תלויים במזל ,יוצרת מבוכה ומתח .המתח הנוצר מהרצון לדחות את
המסקנות שההיגיון כופה עלינו מעורר חיפוש פתרונות להתמודדות עם הבעיה .הניסיונות להתמודד עם פרדוקס המזל
המוסרי מתחלקים לשני סוגים – אלה המכירים בגורם מזל מוסרי ,ואלה השוללים את קיומו.
 .3.1הכרה במזל המוסרי
גישה זאת מכירה בהשפעה שיש לגורם המזל על השיפוט המוסרי של אדם .אדם נשפט ומוערך על ביצועיו לא רק בזכות
עשייתו ותוצאותיה שבשליטתו ,אלא גם על מרכיבי עשייה ותוצאות שאינן תלויות בו .על פי תפיסה זו האדם נושא בנטל
האחריות גם על דברים שאינם בשליטתו .למרות הפרדוקס שבתפיסה זו ,טוענים נייגל 19,ווקר 20ודיקנסון 21שאין בה טעות.
לדבריהם השפעת המזל חייבת להיות במרכז הדיון על האחריות וההערכה המוסרית.
קבלת המזל המוסרי תסייע לא רק בהערכת התפקוד ,אלא גם בהגדרה וחלוקה של האחריות המוסרית בין שותפי התפקיד
בשירותי הבריאות .הדיון במזל מוסרי יקדם הבנה של השליטה המוגבלת על הנסיבות בהן פועל אדם ,ועל התגובות הראויות
למציאות בה הוא פועל.
 .3.2שלילת קיומו של מזל מוסרי
תפיסה זאת משמרת את מעמדו המועדף של המוסר "המשוחרר ממקריות" ,על ידי שלילה של השפעת מזל על הענקת ערך
מוסרי לאדם .לדברי ריצר'דס 22וברוגארד 23אין פרדוקס בשיפוט מוסרי ,אלא יש קושי בהערכת האדם על סמך מעשיו,
המושפעים מן הנסיבות והתוצאות של העשייה ,המטים את השיפוט וגורמים להערכת אופיו של האדם .גישתם אינה מתעלמת
מקיומו של גורם המזל ,כי אם גורסת שיש לנטרל את השפעתו על תהליכי שיפוט מוסרי .עמדה זו יוצרת אתגר משמעותי
בתהליכי עיצב השיפוט המוסרי ,ודורשת פיתוח מיומנויות בהתמודדות עם ההטיות האפשריות ,כפי שייתכנו בהשפעת מזל.
יש חשיבות רבה להבנת הקשר בין הגורמים המקריים של העשייה לבין הטיות אפשריות בשיפוט הטעויות ,במיוחד כאשר
תוצאות אלה מעוררות רגשות .המודעות להטיות תורמת לניסיון של "ניתוק" תהליכי השיפוט מתוצאות העשייה.
 .3.2.1שלילת המזל המוסרי – Anti-luck Theory

ברוגארד מציעה לנטרל את גורם המזל על ידי אבחנה בין דרגות מקריות של תוצאות פעולת האדם .לדעתה ,תסייע אבחנה
זאת בנטרול השפעת ה resultant luck-על השיפוט והערכת ההתנהגות של האדם הפועל .ברוגארד ,בדומה לוויליאמס,24
מביאה כדוגמה שני נהגים שיכורים ,אשר מתוך רשלנות פוגעים באופן זהה בהולך רגל .במקרה הראשון הולך הרגל נפטר
מיד לאחר הפגיעה ,במקרה השני הולך הרגל התאושש מהפציעה .ההבדל בתוצאת התאונות אינו קשור בנהגים עצמם,
אלא בחוסן הגופני של שני הולכי הרגל שנפגעו .בהתנהגות שני הנהגים אין כל הבדל ,ושניהם התרשלו בנהיגתם .ברוגארד
מציינת כי במקרה של הנהג חסר המזל ,השיפוט המוסרי נעשה מעמדה "טובה" יותר ,המוצדקת על ידי הראיות הקשות.
השופט המעריך את פעולת הנהג שגרם למות הולך הרגל ,מתבסס על עובדות חד משמעיות – הנפגע לא התאושש ,תוצאות
התאונה הן קטלנית ,מכאן כי הנהג אשם .בשונה מכך ,במקרה בו הולך הרגל הוא בר מזל ומתאושש ,שיפוט הנהג השני אינו
שלילי .מזלו הטוב של הולך הרגל הנפגע משפיע על עמדת השופט ,והתוצאה אינה חמורה .במקרה השני עמדתו האפיסטמית
של השופט פחות טובה .דוגמה זו מדגישה ,לדעת ברוגארד ,את ההתמודדות הבלתי-ראויה עם ההטיות הנובעות מן ה-
.resultant luck

 19ר' ה"ש  8לעיל.
Walker, M.(1991) "The Virtues of Impure Agency." in Statman, D. (ed.) Moral Luck. Albany: State University of New York Press, 235. 20
Dickenson, D. (2003) Risk and Luck in Medical Ethics. Oxford: Polity.
	  21
 22ר' ה"ש  14לעיל.
Brogaard, B.(2003) "Epistemological Contextualism and the Problem of Moral Luck." Pacific Philosophical Quarterly, 84, 351.
	  23
Williams, B. (1993). “Moral Luck.” in: Statman, D. (ed.) Moral Luck. Albany: State University of New York Press, 36.
24
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כפתרון לבעיית המזל המוסרי מציעה ברוגארד 25להתייחס לכל מעשה ללא קשר לתוצאותיו .היא מציעה גישה המכונה על ידה
"אנטי מזל" – יש להעריך כל מעשה על פי מידת הסבירות של תוצאות טובות לעומת מידת הסבירות לנזק .דהיינו ,השיפוט
חייב להתבסס על הכרת הפוטנציאל הצפוי מן המעשה אותו מעריכים .ייתכן והפוטנציאל הוא חיובי (מביא תועלת) או שלילי
(גורם נזק) ,והוא נקבע על פי מאפיינים אמפיריים-סטטיסטית של המציאות .בכך בטלה השפעת המזל על הליכי השיפוט.
אם נבדק מעשה הנתפס כבעל פוטנציאל מזיק – ככל שעוצמת הנזק הצפוי רבה ,כך יועלה דירוג אשמת האדם הפועל ,ללא
קשר לתוצאה הממשית של הפעולה .כך במקרה של נהג בר מזל – מציעה ברוגארד להתעלם מהתוצאה ולהתייחס לפוטנציאל
הנזק הסביר המוכר ממקרים ומתאונות דומות בעבר .לדבריה ,אופן שיפוט זה הוא מציאותי ומהימן בזכות נטרול השפעת
המזל .ראיית האירוע מזווית ראייה זאת משנה את תפיסת המעשה ומבהירה שעצם העובדה שלנהג השני היה מזל אינה
קשורה לעמדה המוסרית כלפיו ,ולכן עליו להישפט באותה מידת חומרה כמו הנהג חסר המזל.
יישום המלצותיה של ברוגארד על העשייה הטיפולית מחייב התייחסות קפדנית למקרים כגון זה של החולה אשר למרות
שקיבל בטעות מנה נמוכה של התרופה שיועדה לו ,לא נגרם לו נזק ,ואף במזל נגרמה תועלת .לשיטתה של ברוגארד יש
להתעלם מן התועלת המקרית ,ולהעריך את הטיפול על פי הפוטנציאל הסטטיסטי של התוצאות .אם נחזור ונעיין במקרה זה,
ניווכח כי החולה היה זקוק לטיפול תרופתי למניעת סיבוכים שכיחים וחמורים ,הנובעים ממצבו הבריאותי .אילו המקרה שלו
תאם לסטטיסטיקה הקיימת ,עלול היה החולה לפתח סיבוך חמור המאיים על חייו ,ואז הייתה האחות מואשמת בחומרה.
למרות שאינטואיטיבית נשמעת גישתה של ברוגארד כהגיונית וממצה ,יש מצבים בהם יישום הצעותיה אינו מתאים .כך
במקרה בו החולה המשיך לקבל תרופה שלא היה בה צורך ,כיוון ש"הרופא שכח לבטל אותה" .האפשרות הסטטיסטית של
סיבוך או נזק כתוצאה מנטילת התרופה המיותרת הוא אפסי .טענה זאת מאפשרת לתת הצדקה להתנהגות הרופא והאחיות,
כאשר השגיחו בטעות .אומנם התנהגותם התבססה על הערכת התוצאות האפשריות של פעולתם ,אך התייחסות זאת לא
מיצתה את האחריות המקצועית בטיפול ַבמקרה .הצוות שטעה ,התמקד בטעות ספציפית ביחס לתרופה הנידונה ,אך התעלם
מן האפשרות כי טעות דומה עלולה לקרות בתרופה פחות "תמימה" .ברוגארד גם מציינת קושי ביישום גישתה .במציאות
המושפעת ממזל ייתכנו מקרים בהם פעולות שאין בהן פוטנציאל נזק ממשי מסתיימות בנזק חמור ,ולהיפך – כאשר מעשים
בעלי פוטנציאל גבוה של נזק אינם גורמים לתוצאה שלילית כלשהי .לכן ,בחקירת המציאות כבסיס לקביעת דרגות המקריות
בתהליכי השיפוט ,יש לנקוט בחשיבה ביקורתית ,תוך בחינה מדוקדקת של המציאות .כמו כן קיימים לדבריה ,מקרים לא
ברורים או "גבוליים" ,בהם אין דרך לחזות את הפוטנציאל .מדובר במקרים בהם נעדרת סיטואציה אנלוגית ,המאפשרת
לחזות את סבירות הנזק ,או במקרים שיש בהם ספק להתאמת האנלוגיה המוצעת על ידי השופט להשוואה עם המקרה
המוערך .בשל אלה לא ברור ערך המעשה המוערך .חיסרון נוסף בהצעת ברוגארד נעוץ בהיעדר התייחסות אל סוגי מזל אשר
אינם נוגעים לבעיית ה.resultant luck-
 .3.2.2המזל המוסרי  -והמשנה הקנטיאנית
דיקנסון 26מנסה לבחון את חסינותו של המוסר ביחס למזל על פי הגישה הדאונטולוגית של קאנט .לדבריה הפרשנות הקיימת
של גישתו של קאנט ,מעניקה לאדם הפועל במציאות ,תדמית של  ,Pure Agentובכך מתעלמת מן הדילמה של מזל מוסרי
ומן הדרכים הרבות בהן מזל משפיע על השתלשלות אירועים .תפקידו המוסרי של  Pure Agentהוא תוצאה של רצון טהור.
לדעת קאנט ,האוטונומיה וחופש הרצון נמצאים בשליטת האדם ,הפועל על פי החלטות רציונאליות .מכאן כי אדם פועל כ-
 Pure Agentבלתי פגיע לסיכונים ולמזל .קאנט אינו מכיר בהשפעת המזל על עיצוב אופיו של אדם.
לדעת דיקנסון ראיה זו של גישתו של קאנט ,היא חד צדדית ואינה ממצה את תורתו לעומקה .לדעתה אין קאנט שולל את
השפעת הסיכון והמזל ,אלא מחדד את סוגיית המזל ומדגיש את תפקודו הרציונאלי של האדם .לפיכך יש לנתק את הקשר
בין העשייה לתוצאותיה ולצמצם את טווח הדברים שניתן ליטול עליהם אחריות ,תוך נטילת אחריות מלאה על הטווח המוגבל
שנשאר בשליטתו של האדם.
 25ר' ה"ש  25לעיל.
 26ר' ה"ש  ,21עמ' .33
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דיקנסון משתמשת בדוגמת הנהג השיכור ובאפשרות גרימת הנזק כתוצאה מן השתייה .לדבריה ייתכן כי האפשרות שייגרם
נזק מן השכרות היא עניין של מזל ,אך ההחלטה להשתכר נמצאת באחריות האדם – הנהג ,ולכן אין כאן עניין של מזל.
לדעת דיקנסון ,מוקד הגישה הדאונטולוגית של קאנט אינו בתוצאות העשייה ,המושפעות מהמזל ,אלא בחובתו לפעול על
פי עקרונות נכונים .משמעות הדבר היא למזער את מידת האחריות על התוצאות ,אך למקד את מיצוי האחריות בשאלה
אם האדם מתמיד בעשייה בתהליכים מהימנים .הבנת השפעת המזל על התהליכים מדגישה את מוגבלות האדם ואת חוסר
היכולת לשלוט על המרכיבים הבלתי צפויים והלא יציבים בעשייה .מחויבות האדם לתהליכים רציונאליים ,דורשת פיתוח
שליטה על ידי בקרה על התהליכים הבלתי נשלטים.
 .3.2קבלת המזל המוסרי – Impure Agency

ווקר 27טוענת כי לא ניתן לנטרל את גורם המזל בשיח המוסרי .היא מציעה הבחנה בין  Pure Agencyלבין Impure Agency
כבסיס להתמודדות עם פרדוקס המזל .לפי ווקר גישה של  pure agencyממקדת את האחריות המוסרית בתחומי העשייה
הנמצאים בשליטתו הרצונית של האדם – התחייבויות ובחירות מכוונות .תפיסת ה pure agency-המבחינה בצורה חדה
בין הנתון בשליטתו של האדם לבין מה שאינו בשליטתו ,ומצמצמת את אחריותו רק לאפשרות הראשונה .בכך מפחיתה גישה
זאת את חשיפת האדם לתביעות ,דרישות ,ביקורת ,גינוי ,ענישה ולחובה למסור דין וחשבון על מעשיו .ווקר שוללת את
"יתרונות" ה pure agency-אשר בזכותם האדם כ" pure agent-משוחרר כביכול" מהאחריות ומהמחויבות כלפי זולתו.
לדבריה ,חסרון הגישה בהשלכותיה על ההוויה האנושית באותם המצבים המחייבים תמיכה ,סיוע ותלות באחר – זקנה ,חולי,
חוסר אונים וכיוב' .במצבים אלה אדם עלול להישאר בודד בהתמודדותו.
"פטור" מאחריות ,מעונש ומן הצורך לפצות או לתקן ,אינו רק בלתי מציאותי ,בגלל מורכבות החיים שאינם מתרחשים
במציאות נשלטת "טהורה" ,הפטור גם אינו רצוי! ההשלכות האפשריות לגישת ה pure agency-במציאות של הצוות
המטפל אינן מתקבלות על הדעת ,כיוון שהן עלולות לעקור מן העשייה המקצועית את תכונותיה המהותיות ,המחייבות
מעורבות ,תמיכה ואחריות הדדית .לוּ הייתה האחות נתפסת כ ,pure agent-היא לא הייתה אחראית לטעות בהוראות
טיפוליות של הרופא ,על סטודנטים העובדים בקצב איטי או על רווחת המטופלים הנוהגים בניגוד להדרכתה.
גישת ה impure agency-מוצגת כאלטרנטיבה מציאותית יותר ,המאפשרת מענה לאינטואיציות מוסריות תוך התייחסות
הולמת להשפעת המזל .לפי גישת ה impure agency-על האדם ליטול אחריות גם על הנסיבות הבלתי נשלטותimpure .
 agentהמכיר בפגיעותו וחשיפתו להשפעת המזל ,חייב להיות אחראי גם לנסיבות הבלתי נשלטות .לפי גישה זאת אנשים
מוערכים על פי מימוש האחריות המוסרית בכך שהם מתחשבים בהשלכות המזל ,במצבים בהם הם היו מעורבים .אחריות
זאת מחייבת סגולות אופי המאפשרות תפקוד טוב במציאות המשלבת גורמים רצוניים ונשלטים יחד עם גורמים התלויים
במזל ,בייחוד כשמדובר בביש מזל.
גישה זאת בתחום הטיפול בשירותי הבריאות מובילה לא רק לפיתוח בקרה עצמית ,כי אם גם לפיתוח מנגנוני בקרה על
סביבת העבודה ,כחלק בלתי נפרד מהתפקיד המקצועי של המטפל ,יחד עם המחויבות לחקירת הסביבה המשתנה המשפיעה
על תחומי אחריותו .ווקר סבורה 28שיישום האחריות ,בייחוד בצוות המטפל בחולה ,משמעו לקיחה בחשבון של חלקם של
השותפים בתוצאות העשייה המשותפת.
אם נחזור למקרה של אותו חולה שהמשיך לקבל תרופה כיוון ש"רופא שכח לבטל הוראה" ,נראה כי למרות שסיכוני התרופה
זניחים ,ולמרות שלא נגרם נזק ,הייתה התנהגות הצוות רשלנית – הן של הרופא ,שלא בדק התאמת הוראות טיפוליות למצב
המשתנה של החולה ,והן של האחיות ,שלא בדקו אם הטיפול שהן נותנות מתאים למצב החולה שהשתנה .לפי הצעת ווקר
להרחיב את האחריות האישית ,היה במקרה זה צורך לבחון מדוע לא הייתה בקרה על הטיפול התרופתי ,ובהמשך לשפר את
התנהגות כל המעורבים ,ובמיוחד את מנגנוני הבקרה שלהם על ניהול הטיפול.
 27ר' ה"ש  ,20עמ' .235
 28ר' ה"ש .20
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נראה שגישת ה impure agency-מתאימה לרוח העשייה הטיפולית ,אך היא עלולה להיות בעייתית במציאות המאופיינת
על ידי ריבוי אינטראקציות בין עמיתים העוסקים במצבי טיפול מגוונים 29.יישום הגישה עלול לעורר דילמות שעניינן החלטות
של הטלת אחריות .אומנם גישתה של ווקר מעודדת פיתוח אחריות קולקטיבית כחלק בלתי נפרד מן העשייה המקצועית,
אך פאסק  30סבורה כי השאיפה לתפקוד כ impure agent-עלולה לגרור גם לקונפליקטים בין אישיים .החשש כי העצמת
האחריות האישית עלולה לגרום להעצמת אינדיבידואליזם ,31שהוא ניגוד לשיתוף פעולה הנחוץ לעבודת הצוות המטפל.
בנוסף לכך ,הרצון האישי לממש את האחריות ה"מורחבת" עלול ליצור קונפליקטים ,בגלל רתיעה מקבלת ביקורת מצד
עמיתים ,או חוסר רצון לבקר עמיתים .קונפליקטים אלה עלולים לצמוח מהרצון לממש את האחריות האישית על ידי בקרת
תפקוד עמיתים .לדוגמא ,אם אחות פונה לרופא בטענה שכתב ידו אינו ברור והוראות הטיפול שהוא רושם אינן מובנות ,היא
עלולה להיתקל לעתים בתגובה לא ראויה מצד הרופא .החשש מפני תגובה לא ראויה הוא אחת הסיבות לחוסר רצון לפנות
לרופא להבהרת כוונותיו ביחס לטיפול בחולה ,למרות האפשרות של חשש לטעות עתידית בטיפול .ככלל ,התלות הרבה
של שותפי הטיפול בצוות הרב מקצועי עלולה להיות מלווה בחיכוכים בחלוקת האחריות .במקרה הבא מתואר הקונפליקט
שעלול להיווצר על רקע תפקוד האחות כ:impure agent-
אחות מטפלת בחולה הנוטל תרופות ממשפחת הקורטיקוסטרואידים .החולה פיתח תופעות לוואי קשות לטיפול זה .האחות
פונה לרופאה המטפלת בחולה ומדווחת על תופעות הלוואי ,ומוסיפה השערה כי ייתכן והתופעות קשורות לטיפול התרופתי.
הרופאה רושמת הוראה להפסקת הטיפול בתרופה .האחות מבקשת מהרופאה לשקול את ההוראה מחדש מתוך ידיעה כי
אסור להפסיק טיפול בתרופות מסוג זה בבת אחת ,ויש להפחית את מינון התרופה הנ"ל בהדרגה ובצורה מבוקרת .הרופאה
טוענת בכעס כי היא האחראית לטיפול תרופתי ולא תקבל הוראות מהאחות!
האחות אומנם פעלה מתוך הרחבת האחריות מצדה וביקרה ,עניינית בצדק ,את הוראת הרופאה ,שהיא אכן האחראית
הפורמאלית להחלטות על הטיפול התרופתי .התנהגות האחות התפרשה על ידי הרופאה כ"פלישה" לתחום האחריות שלה
ועוררה בה התנגדות וכעס .אך האחות פעלה במקרה זה על פי המחויבות המקצועית שלה כלפי המטופל ,ובכך אף "סיכנה"
במידה מסוימת את יחסיה עם הרופאה .פאסק 32טוענת שגם קונפליקטים אלה ניתנים לפתרון ,ואף למניעה ,בתנאי שהאחות
כ impure agent-תפגין מידות טובות ,כגון יושרה מקצועית וסבלנות כלפי עמיתיה .ווקר מוסיפה כי על אנשי הצוות לאזן
בזהירות בין כוחותיהם למניעיהם ,שעלולים לגרום להתנגשויות ערכיות ורגשיות.
בתגובה לביקורת של פאסק ,שהזהירה בפני אי בהירות ביחס לתחומי האחריות ,מציינת ווקר 33כי התפקוד של impure
 agentמבוסס על מחויבות רגשית למטופל ובטיחותו ,כערך עליון .אך לשיטתה ,ביטוי האחריות אינו רק בבקרה הדדית ,אלא
גם בנטילת אחריות קולקטיבית ,אשר תבטיח תגובת "אשמה קולקטיבית" במקרי כשל וטעות .ווקר מציינת את חשיבותה
של תגובה קולקטיבית ,וכך היא מובילה אל תפיסת הטעות לא כמעשה של אדם אחד ,אלא כתוצאה של תפקוד מערכתי
פגום .מימוש האחריות לדעת ווקר אינו מתמצה בבחינת הפרט האחרון שהיה מעורב בטעות ,אלא מחייב את בחינת מכלול
הגורמים הסביבתיים.
מקור התגובה צריך להיות בתובנה כי לכל פרט בצוות יש חלק בגרימת הכשלים והטעויות .תובנה זו עשויה להפחית את
התגובה השיפוטית ,או לפחות לרכך אותה על ידי מידת סלחנות מסוימת .תובנות אלה יסיטו את חברי הצוות מקונפליקטים
וממאבקי כוח שעלולים לצמוח על רקע הרחבת האחריות האישית .לדברי ווקר פיתוח אישיות מתוך גישת impure agency
יתבטא בתחושת אחריות לכשלים וטעויות בסביבתם של פרטים ,גם כאשר הם אינם מעורבים בהם ישירות .הציפייה מאיש
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צוות מטפל ,הפועל כ ,impure agent-אינה מסתכמת בהתפתחות רגשות אשמה במקרי טעות וכשלים ,אלא גם בבושה,
כרגש שעשוי להניע תהליך של מניעת מצבים דומים בעתיד .האשמה הקולקטיבית ,יחד עם בושה ,יעודדו את חקירת הטעות
ואת מרכיבי המזל שבה ,במטרה לשפר את התפקוד למרות מרכיבי המזל.
 .4גישת המידות והתמודדות עם תופעת הטעות
עד כאן נידונו פתרונות המבוססים על התייחסויות מנוגדות לתופעת המזל:
• שלילת המזל – גישה רציונאלית ,המבוססת על חקירה סטטיסטית של מקרים קודמים ,תוך ניסיון לנטרל את גורם המזל.
גישה זו מדגישה את הצורך בהערכת תוצאות העשייה בצורה מהימנה על בסיס הכרת המציאות .היא מחייבת תהליכים
אמינים ומהימנים של תפיסת המציאות ואת הערכתה .הגישה מצמצמת את תפיסת האחריות של הפועל ,בהתאם לדרגת
הסבירות של התועלת או של הנזק הצפויים מן העשייה.
• קבלת המזל – גישה המדגישה את האחריות הקולקטיבית ומחייבת את הבקרה העצמית והרגישות לזולת כבסיס
לתפקוד מקצועי אחראי.
שתי הגישות נראות סבירות .עם זאת ,לכל אחת יש מגבלות משלה .ייתכנו מצבים בהם העדפת אחת הגישות עלולה להטות
את השיפוט על ידי טשטוש גבולות האחריות האישית .הכוונה לאותם מקרים בהם למרות סביבת עבודה בעייתית לא הייתה
השפעה סביבתית על העשייה המקצועית ,ואכן מדובר ברשלנות .ייתכן כי במצב זה האדם ינסה "להסתתר" מאחורי האחריות
הקולקטיבית ,דבר שעשוי להוביל לשיפוט לקוי .כדי להימנע מהטיות במקרים מסוג זה יש לפעול בגישה השניה .נגד מקרים
אלה ייתכנו מצבים בהם במקרה היה המטפל "החוליה האחרונה" של הטעות ,כאשר בדרך היו כשלים מערכתיים ואנושיים
נוספים .ייתכן מצב בו יש להפעיל את שתי הגישות ,זאת כאשר בנוסף לכשלים ולפגמים בתפקוד המערכתי הייתה גם עשייה
רשלנית .במקרים מסוג זה חייבים לבחון את האחריות הקולקטיבית.
מיצוי האחריות על ידי המטפלים ,מחייב אותם להבחין בין המצבים השונים במציאות ,להם מתאימה אחת הגישות .ראינו כי
שתי הגישות אינן מספקות כללים מנחים מתי ואיך להתבסס עליהן ,ומתי להעדיף אחת מהן על פני השנייה .לכן חובה לשלב
34
את שתי הגישות ,תוך תמרון ביניהן.
גישת המידות ,עשויה לתרום להתמודדות אחראית עם מקרי טעות ,לא רק במניעת אירועי טעות ,אלא בניהול הטיפול
במקרי טעות ,על בסיס הערכה הולמת על ידי המטפלים .חשיבותה של גישת המידות בפיתוח הנטיות האישיות המאפשרות
התאמת הגישה הראויה ,או שילוב הגישות ,למקרה הטעות הספציפי.
היכולת להבחין בין מצבים שונים ולנקוט בתגובה הולמת טמונה ביישום המידות .ההתמודדות עם תופעת הטעות ותופעת
המזל המוסרי תקודם על ידי:
• פיתוח תהליכים מהימנים ,הכוללים כישורים של תפיסה והערכת המציאות ,שליטה בידע ומיומנויות ,שעשויים למנוע
עשייה שגויה.
• פיתוח מוטיבציה אישית לתפקוד אפיסטמי אחראי ,העשויה להביא להערכה ושיפוט ריאליים של מקרי טעות ,ולהתייחסות
רחבה ורגישה לסביבת עבודה ולעמיתים.
לסיכום
הערכה אפיסטמית אחראית של מקרי טעות תלויה ביכולת המטפלים לשלב בין הרחבת גבולות האחריות האישית בזכות
הרגש המוסרי ,לבין צמצום האחריות האישית ,על סמך הערכה רציונאלית של המציאות ,המנותקת מהשפעת המזל.
 	  34ר' ה"ש .21
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הערות למאמר
המאמר דן בנושא המזל המוסרי ובהקשרו הרפואי ,בעיקר במבט דרך המשקפיים המקצועיים של אחיות.
באופן כללי מדובר בניתוח ובמחקר ראוי ,המשקף שימוש בספרות מקצועית רלבנטית ,על אף שמרביתה הוא משנות ה.90-
עם זאת ,פרסומו של מאמר זה בכתב העת "רפואה ומשפט" נראה מתאים פחות זאת משום שהוא אינו מכיל – ולו נגיעה
אחת – למשפט ,וגם התייחסותו לאתיקה הרפואית נראית חסרה (מהבחינה הזו ,מאמר זה מתאים יותר לפרסום בכתב עת
"עיון" או כדוגמתו) .נקודת מבט רחבה יותר של המאמר  -כזו שהייתה מאפשרת דיון ראוי בכתב העת ,מחייבתהתאמה
רצינית של הכתוב וליבון נוסף ,בין היתר של הסוגיות והשאלות הבאות (לפי סדר הדיון בהן במאמר):
• עד כמה החלטות של רשלנות רפואית או טעיות במשפט ניזונות מגורמים שאינם בשליטת המטפל?
• האם ניתן להקיש ממזל מוסרי למזל משפטי ולאחריות משפטית?
• האם לא נכון להבחין בין מעשה שאינו נמצא באחריות/שליטה של אף אדם לבין כזה שלא נמצא באחריות/שליטה של
המטפל אך נמצא באחריות/שליטה של אדם/מוסד אחר?
• כיצד העמדה המובאת מתיישבת עם ההכרה בפגיעה באוטונומיה כעילה עצמאית במשפט?
• האם המשפט מתרגם את החלוקה של האחריות המוסרית בין שותפי התפקיד (בד"כ האשם מתחלק בין התובע והנתבע,
למשל ברשלנות תורמת); האם אפשר לבחון את המקרה לאור טענת ?force major
• כיצד יש להוכיח מזל במשפט?
• הגישה לפיה השיפוט המוסרי חייב להתבסס על הכרת הפוטנציאל הצפוי מן המעשה אותו מעריכים נראית רחוקה מאוד
מהתפיסה המשפטית המפצה על נזק אקטואלי (בנוסף ,עולה כאן פרדוקס שכן כדי לקבוע שמשהו הוא בעל הסתברות/
פוטנציאל מזיק יש להסתמך על ראיות כלשהן ואלה תלויות כבר במזל).
• האם ניתן למצוא ביטוי לגישה המובילה לפיתוח מנגנוני בקרה על סביבת העבודה בכללי האתיקה של הצוות המטפל?
מעבר לזאת ,במאמר חסרה התייחסות לנושאים חשובים רבים כמו היחס שבין אחריות אישית לאחריות קולקטיבית (עניין
זה נדון בקצרה בשני מקומות באופן אגבי בלבד) ,מה משפיע על הקביעה הראשונית שעניין מסוים מוגדר כ"מזל"? מדוע לא
תיתכן סיטואציה כלשהי שאינה תלויה במזל ,האם ישנם מחקרים אמפיריים התומכים בטענה שהשופטים מפתחים רגשות
אשם או שמחה/הקלה על פי התוצאות המקריות של האירועים שבפניהם? ועוד.
לבסוף ,לעתים הצגת הדברים במאמר נעשית באופן חסר .למשל ,המחברת מביאה מספר מקרים לדוגמא ואין הדבר ברור אם
מדובר במקרים מדומים או כאלה שנדונו כבר במקום אחר; לא ברור מדוע המחברת עברה לדון במשנת קאנט ובמה תורם
דיון זה לטענה המרכזית שבמאמר .באופן כללי יותר – לא ברור אם המחברת רוצה להכריע בין שתי הגישות המתחרות בנוגע
למזל או רק לתאר אותן.
לסיכום ,מדובר במאמר חשוב ,הפורש בפני הקורא את הגישות המתחרות בסוגיית המזל המוסרי ,ומציף ,באופן חלקי ,את
הבעיות שסוגייה זו מעוררת בהקשר הרפואי .התייחסות לנקודות הממשק של סוגיה זו עם המשפט וגם לשוני שבין שני
התחומים הייתה מרחיבה את התרומה שיש למאמר זה לקהל הקוראים.
ד"ר דניאל שפרלינג
ביה"ס למדיניות ציבורית וביה"ס לבריאות הציבור ,האוניברסיטההעברית בירושלים dsperling@mscc.huji.ac.il
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פיקוח על תרופות בעידן שלאחר הVIOXX-

פיקוח על תרופות בעידן שלאחר הVIOXX-
***,

שגב שני

תקציר
בחודש ספטמבר  2004הודיעה חברת מרק ( )MSDעל הפסקת שיווק התרופה  )rofecoxib( VIOXXבשל סוגיית
בטיחות .הודעה זו הביאה לשרשרת התרחשויות הן בנוגע למידע שהביא להחלטה על הפסקת שיווק התרופה והן על
אופן התנהלות ה )Food and Drug Administration( FDA-שהוא הרשות הרגולטורית בארה"ב האמונה על מתן
אישורים לשיווק ופיקוח על תרופות ,אביזרים ומכשור רפואי ,מזון ,תמרוקים ,תוספי תזונה ועוד .אירועים אלה ,הביאו
לבחינה מחודשת של שיטות העבודה של ה FDA-בשל אובדן אמון הציבור במערכת .ההשלכה המיידית של הפרשה,
הייתה שינוי בדגשים הרגולטוריים מהתמקדות ביעילות התכשיר ובקיצור זמן הערכת בקשה למתן אישור שיווק לתכשיר,
להתמקדות בבטיחות המוצרים תוך נקיטת מדיניות זהירה ואף שמרנית יותר .ההמלצות לשיפור הפעילות הרגולטורית
התמקדו בעיקר בשימת דגש על בטיחות המוצר לאורך חייו וחשיבות המעקב אחר תופעות לוואי בזמן שיווק התכשיר .עם
זאת ,לא ניתן מענה כלשהו לבעיה הבסיסית לפיה ככל שהדרישות הרגולטוריות הולכות וגדלות ,זמן הפיתוח גדל ובהתאם
קטן אורך הפטנט של התרופה ומחירה גדל.
*
**

ד"ר שגב שני  PhD, MHA, MBAהפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע
סמנכ"ל רפואה ורגולציה ,ניאופרם בע"מ segevshani@neopharmisrael.com

מילות מפתח :רגולציה ,בטיחות ,יעילות ,בריאות הציבור

הבהרה:
הדעות המובעות במאמר זה הן דעותיו האישיות של המחבר ואינן מייצגות בהכרח את עמדת מקום עבודתו.
מבוא
בחודש ספטמבר  2004הודיעה חברת מרק ( )MSDעל הפסקת שיווקה של התרופה ) VIOXX (rofecoxibבשל סוגיית
בטיחות .הודעה זו הביאה לשרשרת התרחשויות הן בנוגע למידע שהביא להחלטה על הפסקת שיווק התרופה והן על אופן
התנהלות ה )Food and Drug Administration( FDA-שהוא הרשות הרגולטורית בארה"ב האמונה על מתן אישורים
לשיווק ופיקוח על תרופות ,אביזרים ומכשור רפואי ,מזון ,תמרוקים ,תוספי תזונה ועוד .אירועים אלה ,הביאו לשינוי מהותי
בתפיסת הציבור את הרשות הרגולטורית ולבחינה מחדש של מודל הפיקוח על תרופות .במאמר זה אציג את עקרונות הפיקוח
על תרופות ,המצב טרם אירוע ה ,VIOXX-את המצב הנוכחי ומחשבות לגבי הרגולציה העתידית של תרופות.
b

רקע :הצורך ברגולציה של תרופות
תרופות מפותחות ומיוצרות על מנת למנוע ,לאבחן ולטפל בסימפטומים ובמחלות ,והשימוש בהן לאורך השנים מעיד על
יעילותן ובטיחותן היחסית .עם זאת ,ידוע ַלכל כי לחומר בעל פעילות פרמקולוגית בגוף ,יש גם פעילות שלילית שעלולה
להביא נזק .מטרת הרגולציה (פיקוח) על תרופות היא לוודא כי יחס סיכון-תועלת של כל תרופה הוערך ונמצא מספק כדי
לאפשר את השימוש בה בבני אדם .למרות שתרופות קיימות מזה מאות שנים ,תחום הרגולציה (פיקוח) על תרופות החל רק
בראשית המאה העשרים.
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החקיקה הראשונה בנושא הייתה בשנת  1906בה נחקק בארה"ב ה Food and Drug Act-שעסק בשינוע של טובין (מזון
ותרופות) מבלי שטופלו או סומנו כהלכה ולא התייחס כלל לבטיחות ויעילות המוצרים .חקיקה זאת הביאה להקמת ה-
 .FDAבשנת  ,1938בעקבות  107מקרי מוות כתוצאה משימוש בתרופה שהכילה סולפאנילאמיד ,שהוכנה בממיס רעיל
במקום בממיס מקובל ,שונה החוק והתווספה לו לראשונה הדרישה להוכחת בטיחות התכשיר טרם שיווקו .רק בשנת 1951
הוגדרה בחוק תרופת מרשם המחייבת מרשם רופא לשם קבלתה והשימוש בה.
הטרגדיה של אלפי ילדים שנולדו עם מומים בשל שימוש אימותיהם בתרופה תלידומיד שעזרה נגד בחילה בהיריון ,הביאה
בשנת  1962להגדרה מחדש של מדיניות הרגולציה של תרופות – בפעם הראשונה הוגדרה חובה של יצרני התרופות להוכיח
את יעילותה ובטיחותה של תרופה טרם הגעתה לשוק.
הרגולציה המודרנית מתבססת על שלושה עקרונות יסוד לפיהם ניתן להעריך את כדאיות השימוש בתרופה במהלך מחזור
החיים שלה  -בטיחות ( ,)safetyיעילות ( )efficacyואיכות ( .)qualityהתפתחות הרגולציה במשך השנים הביאה לכך
שהדרישות הרגולטוריות לשם אישור תרופה חדשה הן מהמחמירות ביותר הקיימות ומביאות להתמשכות תהליך הפיתוח
של תרופה חדשה לכ 12-שנים בממוצע ,ועלותו הגיעה לכ 800-מיליון דולר בממוצע .מעבר לכך ,מנתוני חברות התרופות
עולה כי מתוך כ 10,000-מולקולות הנבחנות כתרופות פוטנציאליות מגיעה רק מולקולה אחת לשוק .במהלך השנים ניתן
לראות כי כמות הדרישות הרגולטוריות הולכת וגדלה ובהתאם גדלו משך הפיתוח ,עלותו ותמחור התרופות החדשות .מגמה
זו הביאה לכך שבמקביל נעשו ניסיונות להקל על מפתחים להביא תרופות לשוק ,לדוגמא על ידי קיצור זמן ההערכה על ידי
ה FDA-ועד למתן ההחלטה ,אישור לשימוש בתרופות מסוימות על בסיס תוצאות ניסויי  Phase IIולא  Phase IIIכמקובל,
ועוד.
אירוע הVIOXX-

) VIOXX (rofecoxibהיא תרופה נוגדת דלקת שאינה סטרואידית ( )NSAIDשאושרה לשיווק על ידי ה FDA-בחודש
מאי  .1999ב 30-בספטמבר  2004פרסם ה FDA-הודעה לפיה חברת  Merckיצרנית  ,VIOXXמשכה את התכשיר מן השוק
( .)recallהפעולה ננקטה לאור העובדה שוועדת הבטיחות של הניסוי הקליני ב VIOXX-הודיעה על הפסקת הניסוי ,עקב
שכיחות גבוהה יותר של תופעות לבביות (קרדיאליות) לרבות התקפי לב בקרב החולים שנטלו  .VIOXXבאותה הודעה
הסביר ה FDA-כי כבר בשנת  2000נמצא במחקר אחר כי  VIOXXעשויה להעלות את הסיכון לתופעות לוואי לבביות
ובהתאם לכך נעשה בשנת  2002שינוי בעלון לרופא הקשור לתרופה זאת ונכללו בו אזהרות בעניין זה.
b

להפסקת השיווק בתרופה היו השלכות רבות מעבר למקרה הספציפי של התרופה עצמה – מדען בכיר במשרד לבטיחות
תרופות ב FDA-בשם דיוויד גרהאם ,טען כי היה מוטרד מתוצאות המחקרים שהביאו לאישור ה VIOXX-ומסיבה זאת תכנן
מחקר אפידמיולוגי ארוך טווח (למעלה מ 3-שנים) שנועד לבדוק את הסיכון הכרוך בתרופה .תוצאות המחקר היו אמורות
להיות מוצגות בכנס בינלאומי באוגוסט שנת  ,2004ומסקנת החוקרים הייתה כי  VIOXXגורמת לתופעות לוואי לבביות,
בשכיחות גבוהה פי  3-2מתרופות אחרות מאותה משפחת תרופות .ד"ר גרהאם טען כי טרם הפרסום ,בעת הצגת הממצאים
לממונים עליו ב ,FDA-הוא נדרש לשנות את מסקנות המחקר והופעלו עליו לחצים לשנות את המלצותיו בהתאם למדניות
הרשמית שננקטה על ידי ה FDA-וַ לא תיאסר עליו הצגת תוצאות המחקר .ד"ר גרהאם יצא בהאשמות חסרות תקדים נגד
דרך התנהגות ה FDA-וטען כי נאסר עליו לשלוח את תוצאות המחקר לפרסום .בכירים ב FDA-התייחסו רשמית בביטול
גמור למחקר שלו ובמקביל ,אישר ה FDA-את השימוש ב VIOXX-בילדים .סיכומה של הפרשה גרם לשינוי בתפיסת הציבור
את ה FDA-כסוכנות רגולטורית שתפקידה להבטיח את בריאות הציבור .תפיסה זאת נתבררה כמוטעית וכי ה FDA-היא
רשות בירוקרטית ופוליטית ,המקבלת החלטות על בסיס לחץ ומאמצי לובי מצד בעלי עניין ולא בהכרח בהתאם לטובת
הציבור.
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פיקוח על תרופות בעידן שלאחר הVIOXX-

האירוע כולו הביא לדיון ציבורי בשאלת אופן התנהלות ה FDA-כסוכנות עצמאית הפועלת על בסיס מקצועי בלבד או

הפועלת תחת לחצים פוליטיים ולוביסטיים ומקבלת החלטות מקצועיות משיקולים זרים.
הסביבה הרגולטורית לאחר אירוע הVIOXX-

הביקורת הציבורית והדי פרשת ה VIOXX-הובילו את ה FDA-להתרכז בהערכת בטיחות המוצרים ולהוביל סדרה של
שינויים ארגוניים ושינויי מדיניות .כבר בנובמבר  ,2004במהלך דיוני וועדת הכספים של הסנאט האמריקאי ,הודיע הFDA-
על הזמנת עבודה מגוף שלישי בלתי תלוי ,ה (Institute of Medicine) IOM-שהוא הגוף הרפואי המייעץ לנשיא ארצות
הברית ,שיעריך את מדיניות ה FDA-וימליץ כיצד להנהיג מדיניות שתבטיח את בטיחות המוצרים ואת בריאות הציבור
בהתאם .במקביל ,הבטיח ה FDA-לאפשר דו-שיח פתוח בין המדענים הפועלים במסגרת הארגון לבין ההנהלה ,לרבות
הבטחה לשקיפות בחילוקי הדעות המקצועיים ונימוקיהם; מינוי מנהל קבוע למרכז לבטיחות תרופות; רענון ידיעות עובדי
המרכז להערכת תרופות חדשות וחברי הוועדות המייעצות בנושאים הקשורים לבטיחות תרופות ויסודות ניהול סיכונים;

פרסום נהלי הערכת סיכונים והטמעת תכניות לניהול סיכונים על ידי חברות התרופות.
e

הדיון הציבורי-מקצועי שהתנהל במקביל ביחס לדרך בה ה FDA-פועל ,העלה לתודעת הציבור סוגיה מרכזית העוסקת
בבטיחות המוצרים ואת קיומו של "משבר בהערכת בטיחות תרופות" .הטענה העיקרית הייתה כי מאז שה FDA-החל לקבל
אגרת רישום משמעותית (העומדת כיום על מאות אלפי דולרים לבקשה) ,אמנם הפך תפקוד ה FDA-להיות מודרני ויעיל
יותר ,אך גם קשוב יותר לחברות התרופות ,אשר למעשה מממנות אותו .הסיבה לכך היא הדרישה לחידוש החוק מדי  5שנים,
המלווה בהצבת מטרות (כמותיות) ,בהן ה FDA-חייב לעמוד לשם קבלת התקציב .טענה עיקרית נוספת שהועלתה היא כי
יש לקיים הפרדת רשויות בין הגוף המקבל החלטות על אישור תרופות חדשות לבין הגוף האמון על הערכת בטיחותן לאחר
שיווקן ,ובמידת הצורך על הפסקת שיווקן ,שכן יש ניגוד אינטרסים מובנה בכך שאותו גוף (ה )FDA-אמון גם על אישור

השיווק וגם על הפסקתו.
בפועל ,חברות התרופות מיהרו לגלות כי בעקבות הפרשה ה FDA-הפך להיות איטי יותר ,שמרני יותר בהחלטותיו וזהיר
באופן קיצוני בסוגיית בטיחות תרופות .ניתן היה לראות ירידה במספר האישורים לתרופות חדשות שניתנו על ידי ה,FDA-
גידול בדחיות ובבקשה למידע נוסף ,ריבוי במספר שינויי עלונים ואזהרות בטיחות למוצרים משווקים ועוד.
כיוונים עתידיים ברגולציה של תרופות
הדיון הציבורי הביא מספר רב של הצעות ביחס לאופן ההערכה של תרופות ,טרם ולאחר שיווקן .המכנה המשותף לרוב
ההצעות מתייחס לצורך לשים דגש על ולעקוב אחר בטיחות המוצרים ובעיקר לאחר תחילת שיווקם (post-marketing
 ,)surveillanceוזאת לאחר חקיקה מתאימה שתאפשר ל FDA-פעילות יותר אסרטיבית מול תעשיית התרופות .עם
זאת ,נשמעו גם טענות כי יש להאריך את הניסויים הקליניים שנועדים לאישור התרופה או להגדיל את מספר החולים ,כדי
להגדיל את בסיס הידע ביחס ליעילות ,ובעיקר בטיחות התרופה ,עם הגשת הנתונים לרשות רגולטורית לביצוע ההערכה
הנדרשת לאישור שיווק התרופה .הבעיה העיקרית בטענות אלה היא הארכת התקופה עד לזמינות התרופות חדשות לחולים,
והגדלת עלויות הפיתוח ,אשר יביאו לעלייה במחירי תרופות .אין גם ביטחון כי הגדלת בסיס הידע ביחס לתרופה תביא
  	
  	
  	
  	
  	

Horton R. Vioxx, the implosion of Merck, and aftershocks at the FDA (2004). Lancet, 364: 1995-1996.
Sandra Kweder, FDA, http://www.fda.gov/ola/2004/vioxx1118.html Lester M. Crawford, FDA Commissioner,
http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01136.html
Fontanarosa, F..B., RennieD., DeAngelisC.D. Postmarketing Surveillance — Lack of Vigilance, Lack of Trust (2004),
JAMA 292:2647-2650
ZwillichT. How Vioxx is changing US drug regulation (2005). Lancet, 366:1763-1764.
McClellan M. Drug Safety Reform at the FDA — Pendulum Swing or Systematic Improvement? (2007), NEJM 356: 17001702. Furberg CD, Levin A, Gross PA, Shapiro RS, Storm BL. The FDA and drug safety – a proposal for sweeping changes
(2006). Arch Int Med 166: 1938-1942.
Roth Cline MD. Clinical Trials in the Wake of Vioxx - Requiring Statistically Extreme Evidence of Benefit to Ensure the
Safety of New Drugs 2006). Circulation 113: 2253-2259.
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מדור בריאות הציבור ומינהל רפואי

לשינוי משמעותי ביכולת להבין את פרופיל בטיחותה ויחס סיכון-תועלת שלה .פרופסור אברון ,הפרמקואפידמיולוג הנודע,
טוען כי אמנם ניתן לשפר את הערכת הבטיחות במהלך הניסויים הקליניים המתקיימים טרם אישור התרופה ,אך זה אינו
המהלך העיקרי הנדרש לשיפור הערכת בטיחותה ויחס סיכון-תועלת של התרופה 10.פרופסור אברון הוסיף והזהיר מפני
תגובת נגד של ה FDA-המבוססת על כשלון הטיפול ב ,VIOXX-שתביא להחמרת יתר בהתייחסות לתרופות (כפי שאכן
קרה בפועל ,לפחות באופן חלקי) .להערכתו ,אפשרות נוספת לשיפור התהליך הרגולטורי היא מתן אישור מקדמי לשיווק
התרופה לאחר בחינת תוצאות הניסויים הקליניים ,כמקובל היום .אולם לאחר תקופה של שנתיים או שלוש ,בה יצטברו נתוני
יעילות ובטיחות נוספים על יסוד שימוש נרחב ,יש לבצע הערכה נוספת המוגדרת כחלק מהתהליך הרגולטורי הסטנדרטי
לאישור תרופה ,בה יוחלט אם לתת אישור סופי לשיווק התרופה.
כמו כן ,יש רצון להגדיל את שקיפות ואמינות הנתונים במערכת וזאת באמצעות הצעות חוק שיחייבו את חברות התרופות
ויאפשרו ל FDA-שקיפות נתונים מלאה בנוגע לכלל נתוני הבטיחות של התרופות בכל שלבי פיתוחן ,לרבות לאחר תחילת
שיווקן 11.ניסיון מעניין בהקשר זה הוא החלטת וועד עורכי העיתונים הרפואיים המובילים לפרסם תוצאות ניסויים קליניים
רק אם נרשמו מראש במאגר המידע המרכזי של ניסויים קליניים ( )clinicaltrials.govוהצהרת רוב חברות התרופות הרב-
לאומיות כי יפרסמו תוצאות מחקרים קליניים שביצעו ,באתריהן במידה ולא התפרסמו בספרות המקצועית.
היבט אחר של פרשת ה VIOXX-שנמשך עד ימים אלה ממש ,הוא האספקט של אמינות המאמרים – לאחר פרסום המחקר
הראשון ב JAMA-ביחס לקשר בין שימוש ב VIOXX-לתופעות לוואי לבביות ,התפרסם מספר חודשים אחריו מאמר של
מטה-אנליזה שסקר את כל המחקרים שבוצעו עם  VIOXXוטען שאין הוכחה לקשר האמור .הטענה שעולה בימים אלה כחלק
ממסמכים פנימיים המשמשים כעדות בתביעה ייצוגית כנגד חברת  MERCKבאוסטרליה ,היא שהמאמר נכתב למעשה על
ידי עובדי חברת  MERCKוכי המחבר המופיע כמחבר הראשי של המאמר ומבצע המטה-אנליזה לכאורה ,כלל לא היה מעורב
בביצועה ובכתיבת המאמר 12.תופעה זאת מכונה בשם  – ghostwritingשימוש בסופרי צללים הכותבים את המאמר ,בעוד
שאדם אחר שהוא בדרך כלל רופא בכיר ומקובל בקהילה הרפואית ( )opinion leaderרשום כמחבר הראשי של המאמר.
טענה זו טרם אוששה ,אך במידה ותתגלה כנכונה ,תביא לבקיע נוסף במידת האמון במידע הרפואי המוצג כאובייקטיבי ואמין
ובהתאם במידת האמון בחברות התרופות.
במקביל ,נמשך הדיון הציבורי ביחס לפרסום תרופות מרשם ישירות לצרכן ()DTCA – Direct to Consumer Advertizing
ותעשיית התרופות החליטה בעצמה להימנע מפרסומות לתרופות חדשות בשנתיים הראשונות לשיווקן היות ובטיחותן עדיין
אינה ברורה.
בבריטניה נעשה ניסיון משותף לרופאים ,לאקדמיה ולתעשיית התרופות ,להביא להסכמה על פיתוח תרופות ובטיחותן.
ועדת מומחים ,בה השתתפו נציגים מכל קבוצות בעלי עניין אלה ,פרסמה דוח בשם 'תרופות בטוחות יותר' 13.המלצות הדוח
התמקדו במעקב אחר בטיחות התרופות לאחר תחילת שיווקן ( – )post-marketingברור כי עיקר מידע הבטיחות מגיע
עם תחילת השימוש הנרחב בתכשיר ולכן יש לפתח את מערכות הדיווח הקיימות מבחינת כלי מערכות מידע ,פיתוח מוּ דעות
לנושא ולחשיבות הדיווח והגברת השיתוף הבינלאומי על מנת לקצר למינימום את פרק הזמן הנדרש לאיסוף מידע בנוגע
לשימוש בתרופה ותופעות הלוואי שלה.

10

 	 Avron J. Evaluating Drug Effects in the Post-Vioxx World There Must Be a Better Way (2006). Circulation 113: 2173-
2176.
 	 Kesselheim AS, Mello MM. Confidentiality Laws and Secrecy in Medical Research: Improving Public Access to Data on
Drug Safety (2007). Health Affairs 26: 483-491.
 	 Fresh Questions Raised About Prominent Cardiologist’s Role in "Ghostwritten" 2001 Meta-Analysis of Vioxx Trials.
)Heartwire, 2009-05-01, (see WWW. Medscape.com
 	 Safer Medicines, A report from the Academy of Medical Sciences Forum. November 2005. Latimer Trend Ltd, Plymouth, UK
http://www.acmedsci.ac.uk/download.php?file=/images/publication/SaferMed.pdf
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לאחר פעילות מאומצת שנמשכה כשנתיים ,פורסם בספטמבר  2006הדוח של ה 14.IOM-ה IOM-טען כי הרפורמה בFDA-
שהחלה בשנת  ,1992עם חקיקת חוק ה ,user fee-לפיו חברות התרופות משלמות אגרה עם הגשת בקשת לאישור תרופה
חדשה ,כדי לקצר את זמן ההערכה ,הייתה אכן מוצלחת ,אך במקביל מנעה מן ה FDA-להפנות תקציבים אלה לצורך מעקב
שלאחר שיווק ,אחר תופעות לוואי .למעשה ,טען ה IOM-כי משנת  1992נעשה מאמץ משמעותי להקדמת זמן הרישום של
תרופות חדשות ,ונעשתה ליברליזציה בתהליך הערכת התרופות ,כאשר יעילות התרופה ובהתאם לכך גם זמינותה לציבור
החולים ,הפכו להיות הפרמטר המרכזי בפעילות ה .FDA-אירוע ה VIOXX-לטעמם ,הוא אירוע מכונן המוכיח כי לא ניתן
להזניח את הבטיחות על חשבון היעילות וכי במקביל לניסיון להביא תרופות לשוק במהירות ,יש למסד פעילות מעקב אחר
בטיחות התרופה ,הן בשלב ההערכה ובעיקר לאחר מתן האישור לשיווק התרופה.
לפיכך ,מסקנות הדוח היו כי על ה FDA-לאמץ תרבות של בטיחות תרופות ולמסד שיטות ונהלי עבודה אשר יאפשרו מעקב
טוב יותר אחר תופעות לוואי ופרופיל הבטיחות של תרופות במהלך שיווקן .יש להבין כי קבלת ההחלטה על מתן אישור
לשיווק תרופה אינו מהווה נקודת החלטה אחת בזמן ,וההערכה של תרופות היא תהליך מתמשך למשך כל מחזור חיי התרופה.
בכל נקודת זמן בשיווק תרופה יש לעקוב אחר יעילותה ובטיחותה ולבצע מעת לעת הערכת סיכון-תועלת כדי לוודא שעדיין
יש הצדקה רפואית להמשך השימוש בתרופה.
סיכום
פרשת ה VIOXX-הייתה אירוע מכונן שהביא לבחינה מחודשת של שיטות העבודה של ה FDA-בשל אובדן אמון הציבור
במערכת .ההשלכה המיידית של הפרשה הייתה שינוי בדגשים הרגולטוריים ,מהתמקדות ביעילות התכשיר ובקיצור זמן
הערכת בקשה למתן אישור שיווק לתכשיר ,להתמקדות בבטיחות המוצרים ,תוך נקיטת מדיניות זהירה ואף שמרנית יותר.
ההמלצות לשיפור הפעילות הרגולטורית התמקדו בעיקר בשימת דגש על בטיחות המוצר לכל משך חייו וחשיבות המעקב
אחר תופעות לוואי בזמן שיווק התכשיר .עם זאת ,לא ניתן מענה לבעיה הבסיסית לפיה ככל שהדרישות הרגולטוריות הולכות
וגדלות ,זמן הפיתוח מתארך ,ובהתאם מתקצרת תקופת הפטנט על התרופה ומחירה עולה .לא נבחנו מודלים אחרים של
רגולציה השונים מהותית מהמודל המקובל היום.

Psaty BM, Burke SP. Protecting the Health of the Public — Institute of Medicine Recommendations on Drug Safety (2006). 	  14
NEJM 355: 1753-1755. IOM report brief: THE FUTURE OF DRUG SAFETY: ACTION STEPS FOR CONGRESS
(2006). http://www.iom.edu/Object.File/Master/37/331/11750_report_brief_congress.pdf.
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הקבוצה "הגנטית":
הרחבת האידיאולוגיה העומדת בבסיס תורשה גנטית

*

ד"ר ליאת שכטר

**

תקציר
ההתפתחויות המהירות בתחום המחקר הגנטי ,יוצרות סבך בעיות משפטיות ואתיות שהדיון הציבורי בהן אינו מדביק
את קצב התרחשותן .ההתקדמות המהירה במיפוי הגנום האנושי הביאה לדיון עולמי את סוגיית הקלוּ ת הבלתי נסבלת
של אפשרות פריצה לסודות הגנטיים של הפרט .העידן הגנטי החדש מרחיב את סוגיית ההשלכות האתיות מתחום הפרט
והמשפחה לקבוצות אוכלוסיה נרחבות .אנו עדים לתופעה לפיה קבוצות אתניות המצויות בסיכון ללקות במחלות,
מוגדרות כקבוצות פגומות.
קיימות מספר תוכניות לחקר גנטיקה של אוכלוסיות ,אולם העיסוק באוכלוסיית היהודים כקבוצת מחקר מרחיב את
הק ֵשר היסטורי שלא ניתן להתעלם ממנו.
סוגיית ההשלכות האתיות .הסיבה ברורה – לאוכלוסיית היהודים יש ְ
מאמר זה עושה שימוש בפרדיגמת הפרטיות כדרך יעילה להגנה על זהותו של הפרט והקבוצה בתחום הביוטכנולוגיה.
ההגנה על אינטרס הזהות מספק מודל לשימוש בחומר גנטי ,שלא כדין ,ולפיכך מפר את זכותנו לשמירה על זהותנו.
נטילה ,ללא רשות ,של אינפורמציה המקודדת בדנ"א נתפסת כחדירה לפרטיותו של אדם ,כפגיעה באישיותו ,עצמיותו-
זהותו .אחת מעילות הפרטיות הנמנות בחוק הגנת הפרטיות היא הזכות למנוע שימוש למטרות רווח בשמו של אדם,
קולו ,תמונתו ,ובאופן כללי יותר ,בדמותו .אם שימוש בקול ובתמונה נחשב כפגיעה בזהות ,האם לא ייחשב השימוש
בדנ"א כפגיעה שכזו? למידע גנטי יש משמעות רבה מאד אף בנטייתנו לזהות עצמנו כחלק מאוכלוסיות רחבות יותר
ובכללן כחלק מקבוצות אתניות .אלמנטים נוספים התורמים לזהות קבוצתית הם אלמנטים חברתיים-היסטוריים .אנו
מאמינים שלהיסטוריה של רדיפות היהודים ,ובכללה ניסיון השמדתם בשואה ,יש השפעה רבה על עיצוב הזהות היהודית
בפתח המאה ה .21-המודל המוצע על ידנו עוסק בהרחבת העילה המנויה בסעיף  )6(2לחוק הגנת הפרטיות ,כמגנה אף
על האלמנטים הביולוגיים ,החברתיים וההיסטוריים המכוננים את הזהות היהודית .הרחבת עילה זו מספקת מסגרת
משפטית המגנה על זהות הקבוצה ,כפי שהיא מכוננת על ידי המידע הגנטי וההיסטוריה החברתית שלה.
*

**

הטיעונים המשפטיים המובאים במאמר זה הם חלק מחיבור לקבלת תואר דוקטור למשפטים בשם 'מסחור המידע הגנטי של קבוצות אוכלוסיה
מוגדרות -סוגיות קנייניות ,חברתיות ומשפטיות' שהוגש לסנט האוניברסיטה העברית בשנת  2006בהדרכתם של פרופ' אלון הראל (הפקולטה
למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים) וד"ר עתניאל א .דרור (הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית בירושלים).
מחברת המאמר היא בוגרת לימודי דוקטורט ( )L.L.Dבמשפטים באוניברסיטה העברית .לימודי תואר שני ( ) L.L.Mבמשפטים באוניברסיטת
תל אביב במסלול מסחרי ,תואר ראשון ( )L.L.Bבמשפטים במכללה למנהל ותואר ראשון ( )B.Aבמנהל עסקים במכללה למנהל (התמחות
ביחסי עבודה ומשאבי אנוש).

 .1מבוא
"זה אתה" ,מודיע וולטר גילברט ,ביולוג מולקולארי חתן פרס נובל ,לקהל הרב שהגיע כדי להאזין לדבריו על הגנטיקה
החדשה .כשהוא מניף בידו תקליטור ,שעליו המידע על הגנום האנושי ,המתורגם לרצפים המוצפנים באופן דיגיטאלי בצורת
 .As, Cs, Gs, and Tsהמסר ברור :בני אדם ,ברמה הבסיסית ביותר ,הם מידע גנטי .טענה זו איננה הברקה רטורית גרידא.
השקפה זו רואה את הדנ"א ( )DNAהאנושי כקשור קשר הדוק לזהותו של אדם.
ההתפתחויות המהירות בתחום המחקר הגנטי ,יוצרות סבך בעיות משפטיות ואתיות שהדיון הציבורי בהן אינו מדביק את
קצב התרחשותן .ההתקדמות במיפוי הגנום האנושי הביאה לדיון עולמי את סוגיית הקלות הבלתי נסבלת של הפריצה
1
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לסודות הגנטיים של הפרט .שכן ,בטיפת דם קטנה אצור כל המידע הגנטי .באמצעות בדיקת הדנ"א המופק מהדם אפשר
לצפות את סיכוייו של אדם לחלות במחלות מסוימות ולעשות במידע שימוש מסוגים שונים .העובדה שניסויים גנטיים,
הנעשים בדגימות דם ,עשויים להיות מוגבלים לאיסוף היסטוריה רפואית משפחתית או אישית ,אין פירושה שלא קיים כל
סיכון או שהסיכון למשתתפים הוא מזערי בלבד .אמנם הסיכון הפיזי המיידי בלקיחת דם ממשתתף הוא מזערי ,אולם טווח
המידע הזמין לחוקרים המתבסס על ניתוח תוצאות הבדיקות מן הדגימות הוא רחב ,וההשלכות מהשימוש במידע עלולות
להיות שליליות או מזיקות .כך למשל ,שימוש בלתי הוגן ובלתי צודק במידע ,עלול לגרום לפגיעה בחירויות הפרט בתחומים
שונים  -הגבלה בהגירה ,בביטוח חיים ,בקבלה לעבודה ,במערכת המשפט הפלילי ,במערכת החינוך ,באימוץ ובגיוס לצבא.
ואף זאת – משהתברר שבתחומי גנים מסוימים מצויות מוטציות שונות ,שחלקן נפוצות יחסית ,או אפילו ייחודיות לקבוצות
אתניות מסוימות ,גברו החששות מאפליה ומהכתמה על רקע גנטי והתחדדו הבעיות הקשורות בסקרי אוכלוסיה לגילוי
נשאים ולצורכי מחקר .שימוש בלתי נאות במידע כזה יכול להשפיע לרעה על איכות חייו של פרט ,על ידי הטבעת "אות קין"
(סטיגמה) חברתי של "קבוצת סיכון" מבחינה גנטית ולנידוי חברתי .כפועל יוצא ,העידן הגנטי החדש מרחיב את סוגיית
ההשלכות האתיות מתחום הפרט והמשפחה לקבוצות אוכלוסיה נרחבות .אנו עדים לתופעה לפיה קבוצות אתניות המצויות
בסיכון לחלות במחלות ,מוגדרות כ"קבוצות פגומות".
מזה שנים מספר מתקיים בקהילה המדעית הבינלאומית דיון אינטנסיבי בהיבטים האתיים והנורמטיביים של המחקר בתחום
הגנטיקה של אוכלוסיות .מתחילת התפתחות הגנטיקה המודרנית ניתנו למדענים כלים המאפשרים סיקור אוכלוסיות
גדולות ,לצורך בירור נשאות של מחלות תורשתיות .תכנית הסיקור הגנטי הראשון יצאה לפועל בארה"ב בשנת  ,1971ועסקה
באיתור נשאים במחלת ֵטי זקס בקרב האוכלוסיה היהודית.
חוק המידע הגנטי שנכנס לתוקפו בישראל בדצמבר  2001מסדיר את מעמדו של הפרט ומגן על פרטיותו ועל זכויותיו במצבים
בהם נתוני הקוד שלו נמסרו לאדם אחר .אין חוק זה מגן על קבוצות אוכלוסיה נרחבות מפני קיפוח על רקע גנטי .המחוקק
לא ָצפה אפשרות שבידי גורם פרטי יהיה מידע גנטי על מספר גדול דיו של פרטים כדי שיהווה מדגם של קבוצת אוכלוסיה.
המחוקק גם לא חזה את השימושים השונים ,לטובה או לרעה ,שאפשר לעשות במאגר מידע כזה ,כגון מכירת המידע לגורם
נוסף לרבות יצואו לארץ זרה.
מטרת מאמר זה היא לדון בסוגיות העולות עקב המחקר שנעשה בישראל ומחוצה לה ,בתחום הגנטיקה של אוכלוסיות,
להציג את ההשלכות החברתיות הנובעות ממנו ולבחון את המצב המשפטי המצוי והרצוי ,תוך הצעה ליצירת כללים משפטיים
מעשיים .לפיכך ,מוצע בחלק המעשי של המאמר מודל משפטי העושה שימוש בפרדיגמת הפרטיות לשם הגנת הפרט והקבוצה
על האינטרס שלהם בשמירת זהותם.
סעיף  )6(2לחוק הגנת הפרטיות מאפשר הגנה כנגד שימוש שנעשה למטרות ריווח בשמו של אדם ,קולו ,תמונתו ובאופן
כללי יותר בדמותו-זהותו .אם שימוש בקול ובתמונה נחשב לפגיעה בזהות האם לא ייחשב כפגעה כזאת השימוש בדנ"א
שלו? למידע גנטי יש משמעות רבה מאד לגבי האופן בו אנו נוטים לזהות עצמנו כחלק מאוכלוסיות רחבות יותר ובכללן
כחלק מקבוצות אתניות .אלמנטים נוספים התורמים לזהות הקבוצתית הם אלמנטים חברתיים-היסטוריים .כך למשל,
נבחנת השאלה המרכזית מה מכונן את הזהות הקבוצתית בכלל והזהות היהודית בפרט .המודל המוצע עוסק בהרחבת העילה
המנויה בסעיף  )6(2לחוק הגנת הפרטיות כמגנה גם על האלמנטים הביולוגיים ,החברתיים וההיסטוריים המכוננים את
הזהות היהודית.
נקודת המוצא היא כי הדיון האתי בסוגיה אינו ניתן לניתוק משיקולים אישיים-סובייקטיביים ,מגישות תרבותיות והיסטוריות,
ומלחצים חיצונים שונים .באתיקה אנו מקבלים הכרעות והחלטות המבוססות על גישות היסטוריות ,פילוסופיות ,חברתיות
ודתיות .המאמר מחדד הכרעות והחלטות אלה ,מגדיר את צדדי השאלה ,ומציע חלופה ראויה לפתרון.

 חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א .1981-נתקבל בכנסת ביום  .23.2.1981ס"ח התש"ם עמ' .206
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 .2מידע גנטי מהו?
 .2.1הקשיים בהגדרת מידע גנטי
התווספות מדע הגנטיקה לתחומי המחקר השונים מעוררת את השאלה האם מידע מנבא או מאבחן ,הנגזר מהניתוח
המולקולארי של דנ"א ,ראוי לחקיקה נפרדת או נהלי פיקוח ובקרה שונים מן המקובל לגבי מידע רפואי .השאלה רלבנטית
למחקר ,לטיפול קליני ,ולמדיניות מערכת הבריאות .במחקר,על חוקרים ומועצות בקרה מוסדיות (כגון וועדת הלסינקי
לאומית למחקר גנטי בבני אדם) לשקול אם דגימות רקמה המכילות דנ"א צריכות להיות מטופלות באופן שונה מדגימות
אחרות שלא נעשות בהן בדיקות דנ"א (כגון דגימות שתן ורקמות פתולוגיות) .במסגרת טיפול קליני ,על רופאים או יועצים
גנטיים לשקול אם השימוש במידע מבוסס-דנ"א כרוך במחויבויות נרחבות יותר מאשר השימוש במידע רפואי חסוי כגון
מידע לגבי רמות הכולסטרול ורמות הסוכר בדם .באשר לקובעי המדיניות השונים בתחומי הבריאות ,לרבות מבטחים ,עליהם
לשקול אם יש לטפל באופן שונה במידע הנגזר ישירות מבדיקות דנ"א לעומת מידע רפואי אחר המשמש בעת הנוכחית
לקבלת החלטות בדבר ביטוח או תעסוקה.
מעמדו של הפרט וזכויותיו באשר לדגימות דנ"א ומידע גנטי הנגזר מהן ,מוגן בישראל על ידי חוק המידע הגנטי .חקיקה
ייחודית זאת מהווה הכרה בחשיבותו של הדנ"א והמידע הגנטי מבחינת זכויות הפרט .טענה מופשטת בדבר הצורך בהגנה על
מידע גנטי שונה מאד מחקיקה היוצרת הגנות מיוחדות רק לסוג זה של מידע .ואף זאת – גם אם לא כל המחוקקים מונעים
מדאגה לייחודיותו של המידע הגנטי ,עשויה החקיקה להיתפס על ידי הציבור כעדות לכך שמידע גנטי הוא בעייתי מעצם
טיבו וייחודו.
הסדק הראשון בשריון ייחודיותו של המידע הגנטי מופיע כאשר מנסים להגדיר מהו אותו מידע גנטי המצדיק הגנות
רגולטוריות מיוחדות .התברר שמשימה זו מאתגרת יותר ממה שסברו תחילה חסידי האסכולה הדוגלת בייחוד המידע הגנטי.
בפועל ,כמעט לא ניתן להבדיל באופן ברור בין מידע גנטי לבין מידע רפואי אחר .ניסיונות להבדלת מידע גנטי ממידע רפואי
אחר נדון לכישלון בשל היות ההבחנה מופרכת .מידע גנטי ומידע רפואי "שזורים באופן כה הדוק עד שלא ניתן להפרידם על
ידי חקיקה או על ידי פיקוח באופן ישים הלכה למעשה" .כפי שניווכח ,ניסיונות שונים להגדרת מידע גנטי באופן שיבדיל
אותו ממידע רפואי אחר אינם בהכרח מניחים את הדעת ולרוב לוקים בהכללת-יתר או בתת-הכללה.
יש חוקים המשתמשים בהגדרות צרות ומצומצמות מאד ,כגון "מידע הנובע מבדיקות גנטיות" או "מאנליזת דנ"א" .אך
לא כל המידע הגנטי מופק מבדיקות גנטיות או מבדיקות דנ"א .רוב המידע הגנטי ,כיום לפחות ,נובע מביצוע הערכות
קליניות ,בדיקות לא-גנטיות ,ומהיסטוריה משפחתית ורפואית של הפרט .כתוצאה מכך הגדרות צרות אלה הן תת-כוללניות,
ומשאירות ללא הגנה מידע גנטי רלוואנטי ומשמעותי רב.
לפתרון בעיה זאת ,יש בתי מחוקקים המשתמשים בהגדרות רחבות יותר ,כגון "מידע על גנים ,תוצרי גנים ,או תכונות שעלולות
לעבור בתורשה מאדם או מבן משפחה" .הגדרות אלה כוללניות מדי ,מגנות על מידע רב מזה שעליו בית המחוקקים התכוון
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הקבוצה "הגנטית" :הרחבת האידיאולוגיה העומדת בבסיס תורשה גנטית

להגן ,כגון מידע על גובה ,צבע עיניים ומין ,שכולו ,בראש וראשונה ,תכונות גנטיות .יתר על כן ,ההגדרות לעיל כוללות מידע על
מחלות לב ,סרטן ,סוכרת ,ומחלות נפש מסוימות (בעלות מרכיב גנטי) גם אם אין אנו רואים אותן כגנטיות כשלעצמן ,וקרוב
לוודאי שגם המחוקק לא התכוון לכלול אותן .לאור האמור לעיל ,בבואנו למתוח קו הפרדה בין מידע גנטי למידע שאינו גנטי
מתברר לנו שקו זה מטושטש במיוחד.
 2.2מאפייני המידע הגנטי
אין ספק כי מידע על אודות המבנה הגנטי של הפרט נופל בגדר המשמעות של מידע "בריאותי" או "רפואי" ,אך ניתן לטעון
שיש מאפיינים ייחודיים של מידע זה שהשפעתם המצטברת מצריכה התייחסות זהירה ומיוחדת:
• מידע גנטי הוא אישי מאד ,מהווה סימן זיהוי ייחודי של הפרט ,ומשפיע על דברים המרכיבים את הזהות האישית כגובה,
מבנה גוף ,צבע העור ,אינטליגנציה ונטיות אפשריות להתנהגויות מסוימות כאלכוהוליזם .יש המדמים את המידע הגנטי

ליומן פרטי ואישי .ויליאם סאפייר ,לדוגמה ,טוען שאנו מנהלים יומן "כדי לגלות את עצמנו בנעורינו ,לעצמנו בזקנתנו".
מולקולת הדנ"א היא ההיפך מכך :מולקולת הדנ"א המפוענחת מגלה את עצמנו המזדקן לעצמנו הצעיר .אכן ,המידע
המתקבל הוא בעל אופי הסתברותי ,אולם בנקודה מסוימת ,מכל מקום ,נהיה מסוגלים לקרוא את הדנ"א שלנו ולדעת על
סוגי המחלות שאנו עלולים להסתכן להיפגע בהן עם הגיל .אין דבר הדומה לסוג זה של מידע.
השימוש בדימוי היומן העתידי זכה לביקורת כמנציח אפשרי של תפיסה דטרמיניסטית מוטעית של הגנים .מאריי ואחרים
דוחים את התפיסה שגנים בלבד ,או אפילו בעיקר ,קובעים את עתידנו 10.מצבנו הבריאותי העתידי אינו נקבע רק על ידי
המבנה הגנטי ,כשם שהיומנים שלנו אינם המקור היחיד למידע מדויק על עברנו .אף על פי כן ,מידע המופק מן הדנ"א ,כמו
היומן ,הינו חלק פרטי במיוחד מעתידנו האפשרי.
• למידע הגנטי יש אופי מנבא .רוב הבדיקות הגנטיות מגלות גורם סיכון מבלי לומר בהכרח דבר על הבריאות בפועל .הן
נותנות "צילום בזק" של מה שעלול ,או במקרים מסוימים סביר שיקרה בעתיד לבריאותנו .במובן זה ,גנטיקה שונה ממידע
בריאותי אחר ,המתקבל בבדיקות רפואיות 'רגילות' ,היות שאלה האחרונות מציגות מידע על בריאותנו העכשווית.
ברם ,כדברי מאריי ואחרים ,מידע בדבר בריאותנו בעתיד ניתן להפיק ,ואף הופק ,ממקורות אחרים :היסטוריית המחלות
המשפחתיות ,בדיקות רפואיות שונות המגלות יתר לחץ דם ,רמות חריגות של כולסטרול או ברזל בדם .כל אלה היו
בשימוש נרחב ברפואה עשרות בשנים .הרגלי אכילה ,סגנון-חיים ולא פעם גם מראה גופני מרמזים לזולת על בריאותנו
בעתיד.
יהא זה הוגן לומר שגורמי סיכון הכרוכים במוטאציות גנטיות מסוימות ,וכושר החיזוי של בדיקות גנטיות קיימות ,שונים
מאד זה מזה .את השפעתן של מחלות אחרות ניתן למנוע או להפחית על ידי שינויי תזונה או סגנון חיים .במילים אחרות,
נראה שקשה להגן על ייחודיות מידע גנטי על בסיס האופי המנבא של המידע המתקבל מבדיקות גנטיות .בדבר חיזוי
הבריאות בעתיד ,רבה מדי השונות של הבדיקות הגנטיות כדי לאשש טענה זו.
• יש הנדרשים לסוגיית היעדר השליטה בגנום כדי להבדיל גנטיקה מסוגים אחרים של מידע רפואי .בדיונים על הצורך להגן
על אנשים מפני שימוש במידע גנטי על ידי צד שלישי ,יש הטוענים שיהיה זה בלתי הוגן להשתמש בנוכחות גנים מסוימים
לרעת הנושאים אותם ,הואיל והגנטיקה אינה נתונה לשליטת הפרט – אין אדם בוחר את המבנה הגנטי שלו ,הוא נולד
עמו.
אולם ,טיעונים אחרים מוכיחים כי אין ממש בטענה כי יש להבדיל גנטיקה ממידע בריאותי אחר .ראשית ,בעתיד הלא
רחוק ,אנשים יוכלו לבחור אולי לא את הגנים שלהם ,אך ודאי את הגנים של צאצאיהם באמצעות סינון נשאים ואבחנה
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מדור משפט רפואי

טרום לידתית .שנית ,כפי שמציינים גוסטין והודג'" ,פגמים גנטיים ,כמו מחלות סביבתיות ,ניתנים יותר ויותר לשינוי או
לתיקון על ידי התערבויות קליניות 11".התפתחויות בריפוי גנטי יאפשרו שליטה טובה יותר בתכונות גנטיות .יתר על כן,
בדיקות גנטיות תגלנה רגישות מוגברת לחלות במחלה מסוימת ,ותאפשרנה לנשאי אותם גנים לשלוט בהתפרצות המחלה
על ידי שינויים בסגנון החיים ולנקוט באמצעי מניעה אחרים .שלישית ,התפיסה שגנטיקה שונה וראויה להגנה מיוחדת
בשל היותה 'מעבר לשליטתנו' עלולה לתרום במידה מסוימת לטענת הדטרמיניזם הגנטי .דטרמיניזם גנטי מתייחס לדעה
שהכול ,לרבות התנהגות בני אדם ,נקבע בסופו של דבר על ידי המבנה הגנטי של בני האדם 12.מתוך אימוץ רטוריקה זאת
אנו עשויים לתרום לתפיסה שגנים אכן קובעים באופן מוחלט מי אנחנו וקובעים לאלו חיים יכולים אנו לצפות.
כך או אחרת ,גם אם מתוך כוונות טובות ,עלולות יוזמות רגולטוריות בתחום זה ,אשר מבקשים להצדיקן על ידי רטוריקת
אי השליטה ,לתרום לתפיסה ציבורית מוטעית של הגנטיקה.
יתר על כן ,נאותות השימוש במושג 'שליטה' וייחוס המושג לאשמה מוסרית ,נתונה במחלוקת .מה פירוש לשלוט
בבריאותינו? אנשים השולטים בבריאותם ובכל זאת 'בוחרים' להיות חולים או מוגבלים על ידי סגנון חיים שאינו בריא או
מהתנהגות מסוכנת ,ראויים על פי קו מחשבה זה ,להגנה מופחתת ולנגישות מוגבלת לטיפול רפואי .אך מה היא בחירה?
כיצד נחליט מה מהווה תרומה רלוואנטית מבחינה מוסרית להתפרצות מחלה או מוגבלות? לטענת למנס" ,הטלת אחריות
על אנשים בשל סיכוני בריאות 'קשורי-סגנון חיים' ,ללא הבאה בחשבון של ההקשר החברתי ,התרבותי והסביבתי ,היא
במקרים רבים ,הפלייה נוספת נגד אוכלוסיות שהן בלאו הכי פגיעות להשפעות השליליות של הפלייה" 13.יתר על כן ,ניתן
ללמוד ממחקרים בגנטיקה ההתנהגותית שגורמים גנטיים עלולים לתרום לאי-אלו 'בחירות סגנון חיים' כגון אלכוהוליזם
והתמכרות לניקוטין ,ואפילו עיסוק בענפי ספורט מסוכנים .שימוש בדטרמיניזם גנטי בצורה זו או אחרת כבסיס להבחנה
בין מחלות 'מסיבות' גנטיות לבין מחלות 'בגרימה עצמית' יוצר על ידי כך סתירה בולטת .אם דטרמיניזם גנטי הוא מושג
נכון ,אזי התנהגויות בגרימה עצמית אלה אף הן מצויות מחוץ לתחום שליטתנו.
לבסוף ,אין לראות בדיוננו בסוגיה זו תמיכה בשאלת הרלוואנטיות המוסרית של הבחנה זו מלכתחילה .אמנם ייתכן
וחברה צודקת תצטרך להתעלם מהעובדה שאדם אחראי באופן חלקי למחלתו ,ותפרוש רשת ביטחון כדי לקלוט את כל
הסובלים ממחלה ועוני ,תהא סיבתם אשר תהיה .למחלות רבות שאינן גנטיות יש רכיבים סוציולוגיים הקשורים לעוני
וסיכונים סביבתיים ,שחלקם אינם בשליטתנו .חשיפה ממושכת לסכנות סביבתיות אלה מגדילה את הסיכון לחלות
בסרטן ,דלקת כרונית של הסמפונות ומחלות אחרות של דרכי הנשימה ,מומי רבייה ולידה ,בעיות חיסוניות ,ומומים
נוירולוגיים .כתוצאה מכך ,עלולות שכבות סוציו-אקונומיות נמוכות ,ובהן קבוצות מיעוטים רבות ,לחלות במחלות
נרכשות ,בשכיחות גדולה מאשר המעמדות הבינוני והגבוה .אם ,למשל ,יכולות חברות ביטוח לקבל החלטות אקטואריות
על יסוד נתונים שעניינם סיכונים שאינם גנטיים ,אך לא על יסוד נתונים על סיכונים הנחשבים כגנטיים ,אנו מאפשרים
הפלייה שתקפח באופן בלתי-מידתי אוכלוסיות פגיעות אלה .במילים אחרות ,אנו דורשים מן המקופחים ביותר לשאת
בעצמם בסיכונים הלא-גנטיים שלהם ,בעוד אנו דורשים מכול האוכלוסיה ,כולל אותם עצמם ,לסבסד סיכונים גנטיים.
כיוון שסכנות סביבתיות רבות ,וסיכוני בריאות אחרים ,קשורים לעוני ולמעמד סוציו-אקונומי נמוך ,יש סיבה לדאגה
ביחס להשפעה החברתית של מדיניות המגנה על סיכונים גנטיים בלבד ,אך אינה מגנה על הסיכונים המשפיעים רבות על
השכבות החלשות.
• לאי הבנה או שימוש לרעה בתוצאות של בדיקות גנטיות יש פוטנציאל לערער את זהותו העצמית ותחושת הערך העצמי
של הפרט .בנוסף ,אם הן נחשפות לצד שלישי מוסדי כגון מבטחים ומעסיקים ,התוצאה עלולה להיות הפלייה .כמה
ממאפיינים אלה משותפים גם לאופנים אחרים של מידע רפואי – כך למשל ,מידע על /HIVאיידס הוא מידע אישי ,רגיש
11
12

44

Gostin, Lawrence O., and James G. Hodge. Genetic Privacy and the Law: An End to Genetics Exceptionalism. Jurimetrics 40 (1999):21,34.
Knoppers, Bartha Maria. Human Dignity and Genetic Heritage: A Study Paper Prepared for the Law Reform Commission of Canada,
Protection of Life Series. Ottawa: Law Reform Commission of Canada, 1991, at 43-46.
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Lemmens, T. Selective Justice, Genetic Discrimination and Insurance: Should We Single Out Genes in Our Laws?” McGill Law Journal 45 (2000):
347,375.
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ביותר ,אינו ניתן לשינוי ויש לו השלכות על אנשים נוספים לבד מן הפרט הנשא .אמנם אפשר למצוא הקבלות נוספות ,אך
ההנחה היא שבשל ההשפעה המצטברת של מאפייני המידע הגנטי האנושי ,יש לנקוט משנה זהירות בהגנת הפרטיות על
סוג זה של מידע.
• לדנ"א תכונה פרדוקסאלית בהיותו ייחודי לאדם מסוים ,אך גם משותף עם אחרים .למרות היותו אישי ,למידע גנטי יש
גם סממנים משפחתיים בשל טיבו התורשתי והמשותף .לכן דגימות גנטיות ומידע גנטי שנאספו על אדם אחד יכולים
לחשוף מידע רפואי משמעותי על אודות בני משפחה אחרים .עניין זה מעורר דילמות מוסריות קשות בדבר גילוי מידע
בנסיבות בהן הטיעון לזכות 'לפרטיות' של בן משפחה אחד עלול להיות על חשבון בני משפחה אחרים שעשויים להפיק
14
תועלת או להינזק כתוצאה ממידע זה.
מידע גנטי אינו ייחודי בחשיפת נתונים על אנשים אחרים .סוגי מידע רפואי אחרים גם הם גורמים לכך .סוגי מידע
נוספים עשויים להשפיע על משפחות .כך למשל ,מהנסיבות הפיסיות והחברתיות של משפחות ניתן ללמוד על בריאות בני
המשפחה .כאשר אחד מבני המשפחה חולה בסרטן כתוצאה מחשיפה לרעלנים בבית המשפחה ,ניתן להניח כי האחרים
מצויים בסיכון גבוה.
• מידע גנטי הוא ייחודי גם בשל ההשפעה רחבת ההיקף שעלולה להיות לגילוי המידע על קבוצה גדולה כגון הקבוצה
האתנית-חברתית אליה משתייך הפרט .קביעת פרופיל גנטי של קהילה ,שניתן להגדירה על פי מקורות אתניים או
לאומיים ,עשויה להוביל לסיכון של יצירת סטיגמה ביחס לכל המשתייכים לאותה קהילה .גרוע מכך  -הדבר עשוי להוביל
להפליה בצורות שונות  -מוסרית ,פיסית ו/או כלכלית.
הדוגמאות המסורתיות ביותר לרלוואנטיות העדתית-אתנית של מידע גנטי מתייחסות לשכיחות הגבוהה יותר של
מחלות מסוימות בקבוצות אתניות מסוימות ,או בקהילות מקומיות מסוימות .כך המחקר בסרטן השד בעדה היהודית-
האשכנזית מראה שמוטאציה  BRCAהיא בעלת פוטנציאל ליצירת נטייה לסרטן השד והשחלה והיא מצויה בקרב למעלה
משני אחוזים מאוכלוסיה זו 15.הואיל ואצל רוב הנשאיות יש מוטאציה הניתנת לגילוי על ידי טכניקות מולקולאריות
שגרתיות ,ניתן לזהות בקלות יחסית את אותן הנשים 'בעלות' המוטאציה .בעוד החוקרים רק מתחילים להבין את התועלת
ארוכת הטווח של גילוי זה ,עלולות להיות לו מספר השלכות מיידיות ובראשן הפלייה מ"בית" ומ"חוץ" נגד נשים ממוצא
אשכנזי .הפלייה מ"חוץ" עלולה להתבטא בכך שנשים שזוהו כנשאיות של המוטאציה ,או אפילו בנות קבוצה שלא נבדקו
אך חשודות כנגועות במוטאציה ,עלולות להידחות על ידי מעסיקים או מבטחים בשל חששות באשר למצב בריאותן.
סטיגמטיזאציה מ"בית" עלולה להיגרם בקרב קבוצות מסורתיות-חרדיות כלפי נשים שאצלן נמצאה המוטאציה .יוזמות
סיקור גנטי באוכלוסיה זו בעבר למחלת טאי-זאקס והפרעות רצסיביות אחרות ביססו את הצלחתן על ציות מרצון
למאמץ למניעת נישואין בין נשאים .הואיל ורוב השידוכים בעדה זו מוסדרים מראש ,יושמו מאמצי המניעה בהצלחה רבה
ובאי נוחות יחסית מעטה לזוגות הנוגעים בדבר .ברם ,בעדה זאת נשים הנושאות מוטאציה  BRCAדומינאנטית הורדו
למעמד של בנות זוג "בלתי ראויות לנישואין".
קיימות מספר תוכניות לחקר גנטי של אוכלוסיות ,אולם העיסוק באוכלוסיית היהודים כקבוצת מחקר מרחיב את סוגיית
ההשלכות האתיות .הסיבה ברורה  -לאוכלוסיית היהודים יש ֶהקשר היסטורי שלא ניתן להתעלם ממנו .אין קבוצה אחרת
הנושאת צלקות פסיכולוגיות של השואה ,ניסיון להשמדה המונית מחושבת ,שמקורה ברעיון כי היהודים נחותים מן
הבחינה הגנטית.
הרעיון של קבוצה אתנית ,המורכבת ממספר רב של יחידים המוגדרים באמצעות הדנ"א ,מאיים להכפיף את האינטרס
של הפרט לזה של הקבוצה .חברי הקבוצה האתנית עשויים להיתפס ,במיוחד על ידי אלה שמחוץ לקבוצה ,כהשתקפות
 14לאנליזה של דילמות אלה ראה:
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של הקבוצה אליה הם משתייכים .מידע גנטי המשויך לקבוצות אשר באופן היסטורי סבלו מדעות קדומות בשל נחיתות
גנטית עשוי לחזק דימויים שליליים ,ובכך להנציח הפלייה נגד המשויכים לקבוצה.
תוכניות סיקור גנטי והתערבויות ממשלתיות נתפסות לעתים כעדות לגזענות ,במיוחד כאשר הן מביאות לשלילת
תעסוקה או ביטוח .כך למשל ,בשעתו נתגלעה מחלוקת בדבר מיפוי לאנמיה חרמשית .מיפוי מסיבי ,שנעשה במחלה
זאת בשנות השבעים על ידי שירותי הבריאות של ארה"ב ,גרמה להפליה נגד אפרו-אמריקנים .אפרו-אמריקנים רבים
שאובחנו כנשאי אנמיה חרמשית נפסלו בקבלה לעבודות שונות ,מתוך רצון לנקוט באמצעי הגנה המבוססים על מה
שנתברר בהמשך כסיבה מדעית שגויה  -שנשאי אנמיה חרמשית נמצאים בסיכון לאיבוד הכרה עקב חשיפה לרמות חמצן
16
נמוכות.
עד כה טענו שלמידע גנטי יש מאפיינים משותפים לסוגי מידע רפואי אחרים וכי גנטיקה מיסודה אינה מעוררת שאלות
אתיות ומשפטיות חדשות .ברם ,אין פירוש הדבר שאין צורך בבחינה מדוקדקת של פרדיגמות ותיאוריות משפטיות-חוקיות
קיימות .יש ארבע סיבות המצדיקות,לדעתנו ,ניתוח מדוקדק ולקיום דיון ציבורי והתערבות רגולטורים-:
ראשית ,למרות שלגנטיקה יש מאפיינים רבים משותפים עם מידע רפואי אחר ,אין פירוש הדבר שמצאנו תשובות אתיות,
משפטיות ורגולטוריות להתמודדות עם הסוגיות המתעוררות בשל מאפיינים אלה .השימוש ,ההולך וגובר במידע גנטי מצריך
תשומת לב מיוחדת כדי למנוע החמרת בעיות קיימות .יש להביא בחשבון כי בעיות אתיות וחברתיות משמעותיות יכולות אף
להיווצר בשל הקונטקסט המסחרי היות שבהקשר של מחקר גנטי לא מן הנמנע שחברות פרטיות תשחקנה תפקיד משמעותי
17
בהתפתחות התחום.
שנית ,הגנטיקה מביאה רבות מסוגיות אלה לרמה שונה.
שלישית ,שילוב הגורמים לעיל ,שאינם בהכרח "מאפיינים ייחודיים" של גנטיקה ,מצריך בחינה מחודשת עד כמה גישות
הפיקוח המוכרות כיום הן נאותות .בין כך ובין כך ,נראה שהרגישות הקיימת בציבור ביחס למידע גנטי מצדיקה בחינה
מחודשת של העקרונות הקיימים ביחס למידע הרפואי .בחינה זו תאפשר יישום עקרונות נאותים ביחס למידע גנטי ושלילת
יישומם במקרה בו מידע גנטי מצריך התייחסות נפרדת ושונה.
רביעית ,גם אם חלק גדול מן החששות נובע מהרגישות ומשימוש לרעה במידע גנטי אישי נכון גם ביחס למידע רפואי אישי
אחר ,וכי רצף דנ"א (שנגזר מניתוח מולקולת דנ"א) אינו רגיש יותר ממידע רפואי אחר  -אין בדמיון זה כדי להשליך על הצורך
בהגנה על מולקולת הדנ"א .ראוי להתייחס למולקולת הדנ"א כאל יחידת מידע רפואי בפני עצמה .שליטה בדגימת דנ"א
מקבילה לבעלות על מידע רפואי של אדם ,השמור על תקליטור מחשב ,בהבדל אחד  -המידע הגלום בדנ"א שמור בדגימת דם
או רקמה אחרת .כמו תקליטור ,ניתן "לקרוא" את רצף הדנ"א על ידי יישום טכנולוגי .לפיכך יהיו הכללים שפותחו לשליטה
על השימוש במידע גנטי הרשום ברשומות רפואיות מסורתיות (נייר ו/או רישום אלקטרוני) אשר יהיו ,דרושים כללים נפרדים
לבקרה על האיסוף ,הניתוח ,האחסון והשליפה של דגימות הדנ"א עצמן .הסיבה לכך היא שברגע שיש בידי רופא ,חוקר או
 16לדיון במחלוקת אודות סיקור אנמיה חרמשית ראה

Andrews, L.B., et al. eds . Assessing Genetic Risks: Implications for Health and Social Policy. Washington, D.C.: National Academy Press,
1994.
4

17

 62׀

בחקר הגנטיקה של מחלות נפוצות גלומה הבטחה עצומה ,אך עדיין יש להגשים הבטחה זו .עד עתה ,רק קומץ מחקרים הובילו לזיהוי חד משמעי
של גן הקשור למחלה מסוימת .לפיכך ,ברמה המדעית ,התחום של מחקרי קשר גנטיים רחבי היקף מצוי עדיין בשלב מוקדם ,שבאופן רגיל לא
ייחשב בשל דיו להשקעות מסחריות או פרמקולוגיות .בכל אופן ,לאור הפוטנציאל שמניחים שיש למחקרי קשר גנטיים ,התשתית למחקרים
אלה  -כלומר מאגרי נתונים ואוספי דגימות הקשורים אליהם  -הפכו כשלעצמם למצרך מסחרי בעל ערך כספי עצום .ברוב השותפויות בין
מדע לבין תעשייה ,המדענים תורמים נכס אינטלקטואלי והתעשייה תורמת את המשאבים הנחוצים ליישום קליני ,מכירות ושיווק .במקרה
של מחקרי קשר גנטי רחבי היקף למאגרים יש ערך כספי אף לפני תרומה אינטלקטואלית כלשהי .בנוסף לכך ,הערך של מאגרי נתונים תלוי
באיכות המידע הרפואי הקשור אליהם ,שהוא לעיתים קרובות התוצאה של מימון קודם מקופת הציבור ,בייחוד במדינות שבהן יש רפואה
סוציאלית ,כמו בישראל .במערך זה ,לדגימת הדנ"א היחידה שתורם הפרט יש ערך כספי מועט והיא באופן ברור אינה משאב לאומי .אולם כאשר
הדגימה היא חלק מאוסף גדול של דגימות הקשורות לנתונים קליניים הממומנים באופן ציבורי ,אזי התמחור המתאים עבור דגימת דנ"א יחידה
הוערך ב .$50,000-הדבר עשוי אף להיחשב כנכס לאומי .מכאן משתמע שיש לקחת בחשבון את התועלת והאינטרס הלאומי בהסדרת הכינון
והתחזוקה של מאגרי נתונים שכאלה ,אם על ידי הציבור ו/או על ידי גופים מסחריים ,וכן בוויסות הגישה למאגרי נתונים אלה.
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איש משטרה דגימת דנ"א אין צורך במגע ישיר עם הפרט ממנו הופק הדנ"א ,וניתן לבצע בדיקות דנ"א נוספות מתוך הדגימה
השמורה (ועל ידי כך על האדם) ללא קבלת רשותו .כמובן שיש בדיקות מסוג זה שטרם פותחו ,אך כולן יפיקו מידע גנטי חדש
על הפרט.
אין ספק כי ,המאה הנוכחית תהיה עדה לשינויים דרמתיים יותר מן המאה ה ,20-שבמהלכה התפתחה הגנטיקה המולקולארית,
עלתה ונפלה השבחת הגזע ,וגויס המאמץ הבינלאומי למיפוי הגנום האנושי .נראה כי הגיעה העת להפעיל את הדמיון ולהעריך
את שעשוי להתחולל בתחום הגנטיקה במאה השנים הבאות .רק על ידי התבוננות בתוצאות ארוכות הטווח של המחקר הגנטי
העכשווי נוכל לראות את הצורך הדחוף להתמודד עם השאלות הבסיסיות ביותר המועלות על ידי הרפואה הגנטית.
כיום ,יותר מבעבר ,הפשיזם ,זוועות המשטר הנאצי ,ובהמשך קריסת המשטרים הקומוניסטיים במדינות רבות ,הביאו את
דעת הקהל בעולם בכלל ובישראל בפרט ,להקצנה בניסיונות ההגנה על זכויות הפרט ,ולחשדנות בכל יוזמה התומכת בשיוך
קהילתי על רקע אתני ,לרבות רישום פרטים אישיים העומדים לרשות השלטון.
המשך המאמר עוסק בניתוח אחת התכונות המובהקות של מידע גנטי – היות מידע זה בעל משמעות גם לאנשים הקרובים
גנטית לפרט – משפחתו ,והקבוצה האתנית אליה הוא משתייך.
 .3האדם "הגנטי" והקבוצה "הגנטית":
הרחבת האידיאולוגיה העומדת בבסיס תורשה גנטית
אידיאולוגיה המבוססת על מושג "הגנום האנושי" מחליפה את מקומו של הפרט עם הקבוצה .ערכים כגון חירות ושוויון,
לרבות ואולי חשוב ביותר ,הערך של אישיות ייחודית ואוטונומית ,מקבלים משמעות חדשה בתקופה שלאחר גילוי "הגנום"
הנלווית ל'פרוייקט הגנום האנושי'.
חלק זה של המאמר מזהה ובודק את השלכות המעבר מגישה אינדיבידואליסטית בהקשר של מידע גנטי לגישה "קהילתית".
שינוי זה כרוך בהעתקה יסודית של מאפייני הפרט כיצור חברתי אוטונומי לשלם הגדול יותר ,המוגדר באמצעות ההנחה של
גנום משותף לכל בני אנוש.
על התוצאות של שינוי זה נמנית התפתחות המושג "קבוצה גנטית" .מהלך זה מאיים לרוקן מתוכנו מערך של ערכי יסוד
הקשורים כמעט באופן בלבדי לפרט האוטונומי .ליתר דיוק ,לפי אידיאולוגיה זאת נתפסות קבוצות גנטיות (משפחות,
קבוצות אתניות ,קבוצות גזעיות) כשכפול היחידות שלהן .אי לכך קבוצה גנטית ,המורכבת ממספר רב של יחידים המוגדרים
באמצעות הדנ"א ,עשויה להכפיף את האינטרס של הפרט לזה של הקבוצה .חברי הקבוצה עשויים להיתפס ,במיוחד על ידי
אלה שמחוץ לקבוצה ,כהשתקפות של הקבוצה אליה הם משתייכים.
ההשלכות של תפיסה זו נרחבות ומפתיעות .העתקת תפיסת הפרט אל זאת של הכלל ,עשויה לגרום לקריסת הייחודיות
האינדיבידואלית והחלפתה בקולקטיב .כתוצאה מכך ,הופך הפרט האוטונומי לבלתי רלוואנטי .במסגרת מושגית זו ,הזכות
לפרטיות ,כפי שהוגדרה במשך מאות שנים בעולם המערבי ,תיעלם לחלוטין.
בתי מחוקקים המנסים להדביק את קצב ההתפתחויות הטכנולוגיות התמקדו בעיקר בהגנה על פרטיות הפרט האוטונומי
– הנשוא הישיר של הבדיקות והאבחון הגנטיים .לפיכך הסדירו את מעמדו של הפרט והגנו על פרטיותו ועל זכויותיו במצבים
בהם הקוד הגנטי שלו נמסר לאחר .ברוב המקרים ,לא התמקדו בתי המחוקקים בהשלכות הגנטיקה החדשה על משפחות,
קבוצות אתניות וקבוצות גזעיות העלולות להיות מוגדרות במונחים גנטיים.
קביעת פרופיל גנטי של קהילה ,שניתן להגדירה על פי מקורות אתניים או לאומיים ,עשויה להוביל לסכנה של הטלת סטיגמה
על כל המשתייכים לאותה קהילה .גרוע מכך ,הדבר עשוי להוביל להפליה בצורות שונות-מוסרית ,פיסית וכלכלית .אדם
השייך ,או מניחים כי שייך ,לקבוצה גנטית מסוימת עלול להיות מזוהה כנמצא בסיכון למחלה מסוימת הואיל ומפת הגנום של
הקבוצה אליה משויך אותו אדם כוללת גן הקשור לאותה מחלה .ולהיפך ,בני קבוצה גנטית עלולים להיות מזוהים כנמצאים
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בסיכון למחלה מסוימת כיוון שאנשים השייכים ַלקבוצה ידועים כסובלים מאותה מחלה .מידע גנטי המשויך לקבוצות אשר
באופן היסטורי סבלו מדעות קדומות בשל נחיתות גנטית עשוי לחזק דימויים שליליים ,ובכך להנציח הפליה נגד המשויכים
לקבוצה .יצוין כי הפוטנציאל לסטיגמטיזאציה גנטית ,דהיינו ליצירת דימויים שליליים כגון אלה שמצד מעסיקים או מבטחים,
ברור באותה מידה ,אך נחקר פחות מאשר הפליה על רקע גנטי.
כאשר מדובר באיסוף מידע גנטי על אוכלוסיות .העקרונות האתיים המשמשים להגנה על פרטים אינם בהכרח עונים על
כל החששות המתייחסים לאינטרסים של הקבוצה כולה .חוקרי גנטיקה של אוכלוסיות נתקלים באתגרים אתיים ייחודיים
ההקשר העדתי/אתני של מחקרם והשלכות ממצאיהם .סוגיות הקשורות לדרישות להסכמה מדעת ,הגנה על הפרטיות
בשל ֶ
וחיסיון ,ומערכת היחסים בין חוקרים לנבדקים ,הופכות מורכבות יותר ובעלות משמעות מעבר לזו הנוגעת לפרט הנבדק
במחקר ,או יחידתו המשפחתית הקרובה .פרשנות התוצאות של מחקר גנטי כזה חייבת לדבוק בעקרונות הנוקשים ביותר
של יושר אינטלקטואלי.
על רקע זה מסתמנת בספרות אחדות דעים הדורשת יצירת שיתוף בין החוקרים לבין הקהילה הנחקרת .העיקרון הכללי
המוצע לגבי מחקר בקבוצות פגיעות הוא שהתהליכים והתוצאות של המחקר צריכים להביא יתרון לקהילה .כך קובעת
הצהרת הלסינקי כי ניתן להצדיק מחקר רפואי ,רק אם סביר לצפות שהאוכלוסיות בהן הוא נעשה ייהנו מתוצאותיו .כמו
כן ,נראה כי אין לבצע מחקר בקהילה פגיעה ,אלא אם הוא עונה על צרכי הקהילה ולא ניתן לבצע אותו באוכלוסיה הכללית.
מסיבה זאת ,למשל ,סירבה ועדת הלסינקי העליונה בישראל לניסויים גנטיים ,לאשר מחקר בקבוצה של יוצאי אתיופיה ,כיון
שהיה מדובר במחלה שאינה שכיחה באופן מיוחד בקרב בני עדה זאת .בנוסף ,כאשר מדובר בקבוצות פגיעות ,מוצע לדרוש
שיתוף נציגי הקהילה בעיצוב המחקר ובניתוח הממצאים ,הכשרת אנשים מן הקהילה להשתתף בביצועו ,והמשך שיתוף
פעולה גם לאחר תום פרויקט המחקר.
 3.1הגדרת קבוצות
הסיכוי לצבירת ידע רב יותר בתחום הגנטיקה וההכרה שלפעולות היעד של מדיניות ציבורית בתחום הבריאות עלולות להיות
השפעות חברתיות מעורבות ,מקנים דחיפות רבה לשאלה כיצד מגדירים קבוצות .הבעיה סבוכה .אמנם יש הרואים עצמם
שייכים לקבוצה אחת ויחידה ,אך הרוב משייכים את עצמם למספר קבוצות – יש המבוססות על משלח יד ,אחרות על גזע על
שיוך אתני (יהודים אשכנזים) ,השתייכות דתית (יהודים) ,מורשת משותפת ,שפה (עברית) ואילו אחרות על העדפות נופש
או אסתטיקה.
חשיבותן של זהויות קבוצתיות אלו ַלפרט עלולה להשתנות עם הזמן.
כל קבוצות הייחוס מוגדרות ,לפחות חלקית על ידי גורמים חברתיים .קרי ,על ידי ההיסטוריה שלהן ,פעילותיהן ,אמונותיהן
המשותפות ,וזאת רשימת גורמים חלקית בלבד .ברם ,אין החברה מוכנה להכיר בגורמים החברתיים התורמים לזהות הקבוצה
או להיות סובלנית להבדלים ביניהם .ההיסטוריה מלאה במאמצים "לפרוט" קבוצות לגנים שלהן ,בדרך כלל כדי להצדיק
הפלייה נגדן .מאמצים אלה הניעו את התנועה להשבחת הגזע בחלק הראשון של המאה הקודמת ,מה שהביא ,בין היתר,
להטלת מגבלות על הגירה של אוכלוסיות שנחשבו כנחותות מבחינה גנטית 18.רטוריקה דומה תרמה לאווירה הפוליטית
19
שגרמה לשואה.
האם גזע ואתניות הם בבסיסם הגדרות חברתיות? חילוקי דעות בדבר הבסיס הגנטי למושגים של גזע ואתניות התעוררו
בשנים האחרונות .השאלה היא אם המושגים גזע ואתניות הם אבני דרך מועילים למעקב אחר הגנים הגורמים למחלות ,בהינתן
שמחלות מסוימות שכיחות יותר באוכלוסיות מסוימות מאשר באחרות .האמוציות הקשורות בדיון זה נובעות מניסיונות של
תנועות לזכויות האזרח בשנות השישים של המאה הקודמת לבער את הגזענות מן החברה .בהכירם את העוולות שסיווגים על
רקע גזעי יצרו ,החל בעבדות ועד לרצח עם ,נעשה ניסיון להמעיט ככל האפשר בחשיבות ההבדלים בין הגזעים.
18
19
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חלקית כדי לקדם את המטרה של הפסקת הפליה ,היו מומחים שהחלו לפרסם את דעתם כי גזע כלל אינו קיים .מאמר מערכת
בכתב העת ( New England Journal of Medicineמיום  )03.05.2001טוען כי גזע הוא "המצאה חברתית ,לא סיווג
מדעי" ,וגינה "רפואה המבוססת על גזע" ,לרבות "מחקר רפואי המבוסס באופן שרירותי על גזע ".מאמר המערכת מסיק
"שברפואה יש רק גזע אחד – הגזע האנושי" 20.לאישוש טענתם זאת ציטטו מדענים רבים ממצאים 'מפרויקט הגנום האנושי'
לפיו בני אדם דומים ב 99.9-אחוז מבחינה גנטית.
כנגד ,פורסם מחקר הקורא תיגר על תיאורית "הגזע-כהמצאה-חברתית" .מחקר זה נעשה בקרב  3,636בני אדם מרחבי
אמריקה וטייוואן ,בהנהגת ניל ריש .נמצא ,כי יש קורלציה בין האופן בו בני אדם נוטים לשייך עצמם לגזע מסוים לרקע הגנטי
שלהם .מסקנות מחקר זה היו מנוגדות להשקפה של "גזע-כהמצאה-חברתית" ,ובכך סתר את הטענה כי אין בסיס ביולוגי
21
לגזע ולאתניות.
 3.1.1הקבוצה "הגנטית"
בעולם המוגדר על ידי דנ"א ,ההבדלים והזהויות בין בני אדם ,ובין הקבוצות הגנטיות אליהן הם משתייכים ,מוגדרים כמעט
רק במונחים ביולוגיים .הקבוצה הגנטית מוגדרת באופן בלעדי באמצעות הגנום המשותף .לכן ,מקומו של הפרט וערכו
החברתי האוטונומי עובר מהפרט לקבוצה ,וככזה חשיבותו הופכת לבטלה .יתרה מכך ,יחידים וקבוצות מוגדרים מעתה על
ידי הדנ"א המספק מידע גנטי מכריע .תפיסה זו שגנים ומידע גנטי הם "משאב משותף" מסייעת לביטול מאפיינים אישיים.
"החומר" הגנטי האמור להגדיר כל אדם – "חומר" "המועבר" מאבות לצאצאים – הופך מעתה לרשת מידע המגדירה אף את
הקבוצה .כך ,הלכה למעשה ,עשויים חברי קבוצות גנטיות להיחשב ,במיוחד על יד אלה שמחוץ לקבוצה ,פחות כייחודיים
ויותר כהשתקפויות של הקולקטיב – הקבוצה הגנטית הגדולה יותר.
עולם המבוסס על מושג הקבוצה הגנטית יתפוס את סוגיית השמירה על אוטונומיה של הפרט וההגנה עליו בשוויון נפש.
בעולם כזה ,הגנות חברתיות ,וחברתיות-לכאורה המבטיחות ליחיד הגנות ,כגון הגנת הפרטיות ,שוויון ובחירה – ייתפסו אף
הן בשוויון נפש.
המסקנה מהאמור לעיל היא כי מושג הקבוצה הגנטית ,המורכבת באופן פוטנציאלי ממספר יחידות בלתי מוגבל ,כל אחת
מהן מוגדרת באמצעות דנ"א ,מאיים בסופו של דבר לשעבד את האינטרסים של היחיד לאלה של הכלל.
גן לא מזוהה יוגדר "כנורמאלי" ,ואלה שאינם מצליחים ,בדרכים וסיבות מסוימים ושונים ,להתאים למפה הגנטית של
"הנורמאלי" ,יידחקו לשוליים .תסריט זה ,כפי הנראה ,איננו הנחה או אפילו חזון אחרית הימים ,זאת למעשה המציאות
בשנים האחרונות.
 3.1.2הקבוצה האתנית בעלת המאפיינים הגנטיים
מושגי גזע ואתניות שנויים במחלוקת ,ובלתי מובנים בנוף החברתי והמדעי שלנו .בקרב הגנטיקאים שולטות שתי השקפות
היסטוריות על גזע ואתניות .מחד ,שימוש בקטגוריות גזעיות ואתניות כסיווגים ביולוגיים .מאידך אנתרופולוגים ואנשי מדעי
22
חברה רבים טוענים שגזע ואתניות הם בעיקרם המצאות תרבותיות והיסטוריות ללא משמעות ביולוגית.
היו שתלו תקוות שפענוח רצף הגנום האנושי יערער ,לפחות חלקית ,את הדעה כי לסיווגים גזעיים ואתניים יש בסיס ביולוגי.
עמדה זו התבססה על ההנחה כי היות ונמצאה זהות גנטית רבה בין פרטים ,זהות החוצה את הסיווגים החברתיים המוכרים,
וכי לא נמצאו תכונות גנטיות ייחודיות לחלוטין לאוכלוסיה גזעית או אתנית מסוימת זו או אחרת ,תוביל הגנומיקה
( )genomicsלהכרה ניצחת שגזע ומוצא אתני הם סיווגים חברתיים ולא ביולוגיים .למרבה האירוניה ,במקום זה חידש
והגביר פענוח רצף הגנום האנושי את העניין בהבדלים ביולוגיים בין אוכלוסיות גזעיות ואתניות.
	  20
21

"Race is a Poor Measure." New England Journal of Medicine 8 )2001(:18.
"Studies Contradict View that Race Doesn't Exist". World Science, Jan. 31, 2005.
Available at http://www.world-science.net/exclusives/050128_racefrm.htm.S
8

S

f

	  22

רפואה ומשפט

R

S

Race, Language, and Culture. Boas, F., University of Chicago Press: 1942, Chicago.

גיליון מס'  - 40יוני 2009

׀ 65

מדור משפט רפואי

אך אפילו הכרה שלגנים יש קשר למוצא האתני אין פירושה שההבדלים הגנטיים מהווים את הבסיס היחיד לאתניות.
להיסטוריה ,אמונות תרבותיות ,לפרקטיקה הפוליטית ,ולמספר רב מאוד של גורמים אחרים יש השפעה אדירה על האופן בו
מוגדר המוצא האתני הן בתוך והן מחוץ לקבוצה האתנית.
הסכנות בהסתמכות ההולכת וגוברת של החברה על מידע גנטי ברורות ,במיוחד עבור קבוצות אשר באופן היסטורי סבלו
מדעות קדומות בשל נחיתות גנטית.
 3.2הסוגיות הרלבנטיות לקבוצות אתניות בעלות מאפיינים גנטיים
הפליה גנטית עלולה להזיק לרבים .בפועל איש אינו חסין בפני הפליה גנטית .בין אלה המצויים בסיכון מיוחד להפליה זו הם
בני קבוצות אתניות שהוגדרו באמצעות סממנים ביולוגיים (כגון תווי פנים ,צבע ומרקם השיער או צבע העור) זמן רב טרם
פוענח הגנום האנושי .אנשים המזוהים עם קבוצות אתניות עלולים להיות פגיעים במיוחד לגילויי הפליה גנטית במסגרות
מוסדיות ולסטיגמטיזאציה גנטית על ידי החברה בכללותה.
לארי גוסטין הגדיר "הפליה גנטית" "כשלילת זכויות ,פריבילגיות או הזדמנויות על בסיס מידע המופק מבדיקות דיאגנוסטיות
או פרוגנוסטיות מבוססות-גנטיקה 23".מאמר זה מגדיר מונח זה ככולל גם כשלילת זכויות ,פריבילגיות או הזדמנויות על
בסיס הנחות הנובעות מזיהוי הפרט כשייך לקבוצות אתניות.
סטיגמאטיזציה גנטית כוללת חיזוק דימויים שליליים והוספת דימויי גנאי על אודות קבוצה המוגדרת גם ובעיקר בשל שיוכה
הגנטי 24.למעשה יש חפיפה בין הפליה גנטית לבין סטיגמאמטיזציה גנטית .מבחינה היסטורית ,הפליה היא תוצאה ישירה
של סטיגמאטיזציה .קבוצות שנחשפו לסטיגמאטיזציה באמצעות דימויים שליליים ,ובכך נחשבו לשוליות מבחינה פיסית
ונפשית ,נחשפו לא פעם להפליה בהקשרים חברתיים שונים .יתר על כן ,לא פעם נעשה שימוש בדעה הרווחת בחברה בדימויים
סטיגמאטיים לקבוצות שונות והשתמשה בהם למיסוד ההפליה.
להלכה ,קשה להבדיל בין דימויים סטיגמאטיים ודברי גנאי לבין מעשים מפלים המונעים מנפגעים מליהנות מיתרונות
חברתיים וכלכליים מהם נהנה כלל הציבור .סטיגמאטיזציה והפליה שזורות זו בזו ,הסיבה והמסובב חופפים ,וקשה להבחין
בין דימויים שלילים היוצרים דעה קדומה לבין מעשים מפלים.
את המידע הגנטי ניתן לרתום הן לשירות הפליה והן לשירות סטיגמאטיזציה .כך למשל ,מעסיקים עשויים לדחות עובדים
פוטנציאלים מקבלה למקומות עבודה או מבטחים עשויים לסרב להנפיק פוליסות ביטוח בשל היות המבוטחים/העובדים
נשאי גן שעשוי לגרום למחלה בעתיד ,ומתוך כך חשוד באפשרות של הטלת נטל כספי בלתי נסבל למעסיק /למבטח .מעסיקים,
מבטחים ואחרים עלולים להסיק על הגנום של אדם מסוים מתוך מידע על גנום הקבוצה האתנית אליה הוא משתייך .הפליה
זו עלולה להיות מזיקה במיוחד כשהיא מופנית נגד אנשים השייכים לקבוצות שסומנו במהלך ההיסטוריה כיעד ליחס גזעני
על בסיס מאפיינים גופניים .התוצאה מכך היא שבני אדם ,כפרטים או כציבור ,עלולים להיחשב לפגומים מבחינה גופנית או
נפשית על סמך מידע גנטי ,בין אם נשללו מהם יתרונות חברתיים בשל כך או לאו.
ההבדלים בין הפליה וסטיגמאטיזציה ,כפי שהובחנו ,חשובים במיוחד בבואנו לשקול את יכולתה של מערכת המשפט למנוע
או לצמצם שימוש לא נאות במידע גנטי .ברוב המקרים ,המשפט יעיל יותר ועסוק יותר באיסור מעשים של הפליה בפועל,
מאשר במניעת סטיגמאטיזציה .לפיכך ,בהקשרים הכרוכים במידע גנטי ,החל המשפט להגיב לסכנת ההפליה .הוא שותק,
ואולי טוב שכך ,בעניין סטיגמאטיזציה גנטית .בעתיד ,עם התפתחות המדע ,ייתכן כי נרכוש מידע נוסף על המהות והשכיחות
האוניברסאלית של הרגישות הגנטית למחלות ,ובכך עשויה סכנת הסטיגמאטיזציה על בסיס גנטי להצטמצם.
ברם ,הפליית בני אדם על סמך תכונות גנטיות שאין להם שליטה עליהן ,ואשר עלולות לגרום או שלא לגרום למחלות ,עלולה
23

Gostin, L. Genetic Discrimination: The Use of Genetically Based Diagnostic and Prognostic Tests by Employers and Insurers." Am. J. L. & Med.
17 (1991): 109, 110.
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Genetic disease and the Jewish Community. Congress Monthly 65.4, ee American Jewish Congress (1998): 3-7.
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להיות בלתי צודקת בעליל .במיוחד לאור העובדה שהמידע המתקבל ממחקרים רבים הוא בעל אופי הסתברותי .המשתתף
לומד שקיימת לגביו הסתברות גבוהה או בינונית לחלות במחלה מסוימת אך אין הוא יכול לדעת זאת בוודאות.
יש לשים לב כי שיוכם של פרטים לקבוצה זו או אחרת ,משמעו שאותה זהות מיוחסת על ידי אחרים ,ללא בחירת האדם
המזוהה כך .לפרטים החשופים לנזקי זהות שיוכית יש אינטרס מיוחד להימנע ממצבים בהם מידע המתקבל מדגימות דנ"א
תורם להגברת סטריאוטיפים מזיקים.
נזקי הזהות השיוכית מהם עלולים לסבול נבדקים יחידים במחקר ,הם נזקים שפרטים אחרים בקבוצתם השיוכית ,אשר גם
אם לא תרמו דגימות ,עלולים גם הם לסבול כתוצאה מהמחקר ,מעצם שיוכם הקבוצתי .לכן ,לא יהיה זה נכון לדעתנו לצמצם
את היקף הנזקים הפוטנציאלים לקבוצת הפרטים הנבדקת במחקר.
כאשר מדובר באיסוף של מידע גנטי על אוכלוסיות ,העקרונות האתיים המשמשים להגנה על פרטים אינם עונים בהכרח על
כל החששות לגבי האינטרסים של הקבוצה בכללותה .למשל ,אנונימיזציה של המידע מגינה על פרטיות המשתתפים ,אבל
היא אינה מגינה מפני יצירת סטריאוטיפים המשייכים תכונות גנטיות לקבוצה אתנית .הדברים אמורים באופן מיוחד לגבי
קהילות פגיעות.
כך למשל ,משמעות הגישה ה"קהילתית" בהקשר של מידע גנטי עשויה לגרום לבעייתיות במיוחד בכל הקשור להיבט היהודי.
קיימות מספר תוכניות לחקר גנטיקה של אוכלוסיות ,אולם העיסוק באוכלוסיית היהודים כקבוצת מחקר ,מרחיב את סוגיית
ההשלכות האתיות .הסיבה ברורה ,לאוכלוסיית היהודים יש ֶהקשר היסטורי שלא ניתן להתעלם ממנו .אין קבוצה הנושאת
עימה צלקות פסיכולוגיות של השואה ,ניסיון להשמדה המונית מחושבת ,שמקורה ברעיון כי היהודים נחותים מבחינה
גנטית.
בשל גילוי מחלות גנטיות הקשורות לאוכלוסיית היהודים האשכנזים ,קיים חשש כי תיווצר סטיגמה בגללה ייתפשו אנשים
בעלי שמות יהודים כבעלי סיכון יתר לחלות במחלות גנטיות ,ויופלו לרעה בתחומים שונים .לחשש זה יש יסודות בהיסטוריה
האמריקאית .בשנות העשרים של המאה הקודמת פעלה בארה"ב תנועת ה"אויגניקה" ,אשר עשתה שימוש בטיעונים מדעיים
כדי להגדיר את טיבם המדויק של הבדלים ביולוגיים לכאורה בין אוכלוסיות מתויגות חברתית 25.מדענים אלה הצביעו על
אוכלוסיות מסוימות ,בעיקר אלה שמקורן ממזרח ודרום אירופה ,כנחותות גנטית .באופן דומה ,בשואה ,זוהו ותועדו יהודים
במונחים מדעיים ורפואיים .שורשי האידיאולוגיה הנאצית מבוססים על "היגיינה גנטית" .התורה הנאצית שללה את היהודים
על בסיס גנטי ומצאה בהיבט הגנטי ְר ָאיָ ה מספקת כדי לקבוע עמדה שלילית ביחס ליהודים .לפיכך ,מחקר על אודות היבטים
גנטיים באוכלוסיית היהודים האשכנזים עשוי לעורר מחדש את השד האנטישמי ולשמש בעידן החדש מכשיר חברתי רב
עוצמה והשפעה להצדקת יחס מזלזל ומשפיל כלפי יהודים.
היהודים האשכנזים :חקר מקרה
המילון  American Heritage & Dictionary of the English Languageמגדיר יהודים אשכנזים כבני אחד הענפים
26
של יהודי אירופה ,מבחינה היסטורית דוברי יידיש ,שהתיישבו באירופה המרכזית והצפונית.
מתוך כ 8.8-מיליון היהודים שעל פי האומדן חיו באירופה בתחילת מלחמת העולם השנייה ,וברובם היו אשכנזים 6 ,מיליון
נרצחו באופן שיטתי בשואה .בהם היו  3מיליון מתוך  3.3יהודי פולין 900,000 ,מתוך  1.1מיליון יהודי אוקראינה ,וכן 50%
  90%מן היהודים שחיו בין האומות הסלאביות האחרות ,בגרמניה ,צרפת ובמדינות הבלטיות .רבים מהיהודים האשכנזיםששרדו היגרו אחר המלחמה למדינות כצרפת ,ארה"ב וישראל .כיום מהווים היהודים האשכנזים כשמונים אחוז מיהדות העולם.
השלכות הגנטיקה החדשה על היהודים האשכנזים מאלפת במיוחד בשל תשומת הלב המחקרית הבלתי ִמ ָּד ִתית שהוקדשה
25

Huxley, J. Genetics, Evolution, and Human Destiny. Genetics in the Twentieth Century: Essays on the Progress of Genetics During
its First 50 Years. Ed. J.L. Dunn. Macmillan: New York, 1951. 591–621.
1

26

©The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition Published by Houghton Mifflin Company copyright
2000 Updated in 2003.
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בשנים האחרונות לחקר הגנום של היהודים האשכנזים .יהודים השתתפו בהתלהבות במגוון רחב של תוכניות לסיקור גנטי
ובתוכניות מחקר 27.הם קיבלו עידוד לכך מחוקרים שחיפשו קבוצות מחקר הנחשבות הומוגניות יותר מבחינה גנטית מאשר
28
האוכלוסיה בכללותה ,ואולי גם – כפי שכמה פרשנים גורסים – בשל חיבתם המסורתית של היהודים למדע ומחקר.
לעתים קרובות נשמעת הדעה כי שיתוף הפעולה המופתי של העדה היהודית במחקרים גנטיים חשף את העדה לסכנת
סטיגמאטיזציה כעדה של "חולים" .דעה זו מקבלת משנה תוקף לאור הקשר ההיסטורי שלא ניתן להתעלם ממנו – היא,
מעניקה תוקף ולגיטימציה לצלקות הפסיכולוגיות של השואה – ניסיון להשמדה המונית מחושבת – שמקורה ברעיון כי
היהודים נחותים מבחינה גנטית.
תגובות אלה מעלות לתודעה תמונות מההיסטוריה ,קרי ,דיוקנאות של יהודים מסומנים בגופם – פגומים ,מעוותים וחולים.
"הגוף הפגום של היהודי ",מסבירה לורי זולות-דורפמןhas long been a source of reference against which to“ ,
29
".measure the normal human body, read generally as the body of the Christian male
במאה השלוש עשרה ,צצו גרסאות רבות של עלילות דם לפיהן יהודים זקוקים לדם נוצרי .עלילות אלה התבססו על השערות
תיאולוגיות ועל אדיקות דתית פנאטית .במאות השמונה עשרה והתשע עשרה ,כאשר המדע תפס את מקום הדת כעוגן
הרעיוני המרכזי בחברה ,נשתרשו תמונות של עיוותים יהודים בשפת המדע :קרי :שונות פיסית.
בעשורים הראשונים של המאה העשרים הקדישו חסידי תנועת ה"אויגניקה" את משנתם "לשדרוג האיכות התורשתית
של העם האמריקני 30".אחד החסידים ,מדיסון גרנט שמו ,תיאר את היהודים כעם "בעל קומה גמדית ,מנטאליות מוזרה,
31
והתמסרות בלתי מתפשרת לאינטרסים העצמיים".
באותו אופן ,בגרמניה של המאה התשע עשרה והעשרים ,זוהו היהודים ותועדו ובכך נבדלו מן הגרמנים ,תוך שימוש
בטרמינולוגיה מדעית ורפואית .תמונות דת מימי הביניים המתארות את השונות של היהודים חודשו על ידי שיח מדעי.
התמונות כשלעצמן נותרו ,מכל מקום ,ללא שינוי .תמונות אלה עומדות במרכז מחקרו של גילמן על הטרנספורמציה בתדמית
של "כף הרגל היהודית" 32.גילמן חקר את ההתייחסות רופאים ומדענים גרמנים לכף הרגל היהודית במאות התשע עשרה
והעשרים ,כהמחשה למאמץ החברתי המקיף ביותר של התרבות הגרמנית ,באותה עת ,להוכיח "שיש 'גזעים' חלשים יותר
מטבעם' ,מנוונים' ,ובסיכון גבוה יותר לחלות בסוגים שונים של מחלות".בעולם הרפואה של המאה התשע עשרה ",מציין
גילמן" ,מתויג הבדל זה "כתכונות 'הפתולוגיות' או 'הפתוגניות' של הגוף היהודי ".תרשימים של צורות אף ,צורות ראש,
והשוואות תווי הפנים "למראה האפריקני" הרבו להופיע בספרות המדעית של התקופה .תצוגות פסולות אלה שימשו חממה
"לפתרון הסופי של הבעיה היהודית".
אמנם הקהילה היהודית קיבלה ותמכה ,כמעט כולה ,בתוכניות המוקדמות של הסיקור והמחקר הגנטי ,אך הצטברות הדיווחים
המדעיים והתקשורתיים על "מחלות יהודיות תורשתיות" בשנים המאוחרות יותר גרמו למבוכה רבה .בעוד שהקהילה
מייחסת ערך רב לבדיקות למחלות גנטיות,לידע ,ליתרונות הרפואיים והצדק החברתי הנגזרים ממחקר גנטי ,הובעו חששות
משימוש לרעה במידע גנטי ולובו באמצעי התקשורת .מחשש שהמתח הגובר עלול למנוע מחקרים העשויים להועיל לקהילה,
יזמו הדסה ו )JCPA-המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה) ,באפריל  ,1998דו שיח בין ההנהגה היהודית לבין גנטיקאים,
שמטרתו ליבון הדרכים לצמצום הנזקים האפשריים למגזרים שונים של האוכלוסיה היהודית 33.הדיאלוג החל עם פרנסין
קולינס M.D. ,Ph.D ,מנהל המוסד הלאומי לחקר הגנום האנושי ( ,)NHGRIאשר ציין שאין עדות לקיום "עומס" פגמים
27
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גנטיים גדול יותר באוכלוסיה אחת מאשר באחרת .אולם ,בעוד אוכלוסיות מבודדות אחרות ,בעיקר האיימיש ,האינדיאנים
האמריקנים ,הפינים והאיסלנדים ,נחקרו ביסודיות דומה ,אין אולי קבוצה כה מסוכסכת על עניין תפקידה כנשוא מחקרי
כקהילת היהודים .הסיבה ברורה :אין קבוצה נוספת הנושאת את הצלקות הפסיכולוגיות של השואה ,ניסיון הכחדה מחושב
ששורשיו בתפיסה שהיהודים נחותים מבחינה גנטית.
לא כל הקהילה היהודית הסכימה על האופן בו נוסחה הסוגיה .הקונגרס היהודי האמריקני פרסם הודעה ,החתומה על ידי
גנטיקאים מובילים ,הטוענת שהדסה ו JCPA-הגזימו בהערכת הסכנה הנובעת ממחקרים אלה לקהילה היהודית .ההודעה
גורסת ,למעשה ,כי היהודים הם הראשונים היוצאים נשכרים מן הנגישות המוקדמת לבדיקות והטיפול הגנטיים עם פיתוח
שיטות אלה.
הדיון האמור מוביל לשאלה חשובה ,האם המערכת הרגולטורית המתמקדת בפרט ,מספקת הגנה מספקת גם לקהילה אליה
אותו פרט משתייך? ומה תפקידן של קבוצות כשומרי הסף במחקר?
היות ומחקר גנטי באוכלוסיות מסכן אינטרסים של הקבוצה הנחקרת הדעה הרווחת היא כי יש לערב את הקבוצה בהחלטה
להשתמש בגנוטיפ של יחיד המשתייך לקבוצה .בספרות הביו-אתית מקובל להתייחס אל הקהילה כאל בעלת האינטרסים
בתכנון המחקר הגנטי הנעשה בה ובאישורה .לפיכך ,מחקר שנעשה בקרב קבוצת היהודים האשכנזים יחייב את הגוף החוקר
לקבל בנוסף להסכמה פרטנית אף "הסכמה מדעת קבוצתית" .להחלטה זו ישנה השפעה פרקטית ואתית בשל מאפייניה
של קבוצה זו .ראשית ,קיים קושי בהגדרת הקבוצה ,האם היא בנויה על יסודות של מוצא אתני (או מיתוס שלו) ,תרבות
פרטיקולארית ו/או שותפות היסטורית? שנית ,קיים קושי בקביעת הגורם המוסמך להחליט בשם הקבוצה על השתתפות
במחקר ועיצובו .לקבוצת האשכנזים אין מנהיגות לאומית ממוסדת ,או כל פרקטיקה אחרת של ניהול עצמי ,עובדה שעשויה
להחליש את יכולת הקבוצה לגבש החלטה בנדון .יתר על כן ,לא קיים בסיס טריטוריאלי משותף לכל חברי הקבוצה ובהיעדר
משאבי כפיה אין יכולת לכפות את החלטות הקבוצה על פרטים.
 .4עקרונות אתיים להגנה על קהילות במחקרים גנטיים
 .4.1המסגרת האתית הנוכחית ומבקריה
'הוועדה הלאומית להגנת נבדקים במחקרים ביו-רפואיים והתנהגותיים' של ארה"ב קיבלה את המשימה להגדיר מערך
עקרונות אתיים ,שאמורים להנחות מחקרים הנעשים בבני אדם 34.המטרה הייתה יצירת מסגרת שתסייע בפתרון הבעיות
האתיות המתעוררות במחקרים אלה .בפרסום האחרון של הוועדה ,שכותרתו 'דו"ח בלמונט' ,נוסחו ארבעה עקרונות :כבוד
לאדם ,אי -גרימת נזק ,הבאת תועלת ,וצדק.
לעקרון היסוד הראשון – כבוד לאדם – יש שני היבטים יסודיים :ראשית ,הצורך לכבד את האוטונומיה של הפרטים או
הקבוצות ,ולהכיר ביכולתם לבחור באופן מושכל וביכולתם להגדרה עצמית; שנית ,יש להגן על בני אדם אשר האוטונומיה
שלהם פגומה או מצומצמת – לאמור ,אלה שאינם כשירים או אלה שרצונם החופשי נתון בסכנה ממשית.
יודגש כי בהקשר זה ,הכבוד מתייחס לבני אדם מוחשיים ,הנמצאים בסביבתם החברתית והיסטורית .אין הכוונה לעשות
אידיאליזציה ,הפשטה או להוציא מהקשר את הרקע הסביבתי של אותם פרטים ,כפי שגורסות תיאוריות מסוימות .משמע
– יש לחלוק כבוד לאנשים כפי שהם מגדירים את עצמם ,כפרטים וכחברים בקבוצות ,ולהכיר בכך כי גורמים כגזע ומגדר,
חברות בקהילה ,וקשרים אישיים וחברתיים ,עלולים להשליך על סוגיות אתיות ,במחקר הנעשה בבני אדם.
העיקרון הבסיסי השני הוא לא לגרום נזק לזולת .נזק בהקשר זה פירושו פגיעה שלא כדין ,בין אם בכוונה או בהתרשלות.
לעתים עיקרון זה מובן כאיסור מוחלט על מגוון רחב יותר על פעולות .כך למשל ,המושג איסור להזיק מצוי בהוראות שונות
בחוקים המיועדים להגנה על זכויות האדם ,כגון איסור על עינויים ,רצח עם ,וניצול קבוצות פגיעוֹת לצורך מחקר ,כגון אסירים,
34

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. The Belmont Report: Ethical
Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research OPRR Reports 18 (1979): 1–8.
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ילדים או בעלי כשירות מוגבלת אחרים .כך גם ביחס לסוגי מחקרים מסוימים (כמחקרים בתאי גזע עובריים) הנאסרים,
באופן זמני ,הואיל שבעת הנוכחית חסר מידע מספיק להערכת התוצאות העתידיות שעשויות לנבוע מהמחקר.
העיקרון הבסיסי השלישי הוא הבאת תועלת ,או הטבה עם הזולת ,אשר בניגוד לאי גרימת נזק ,משתמש במונחים חיוביים.
שלושה סוגי תועלת הועלו כמטרות המקנות לגיטימציה למחקר שנעשה בבני אדם :תועלות למשתתפים עצמם ,תועלות
לחברה ,וקידום הידע המדעי.
עיקרון היסוד הרביעי הוא צדק .צדק מחייב חלוקה הוגנת ונכונה של היתרונות והנטלים הנובעים מן המחקר ,הן בהתאם
לקריטריון הפורמאלי של התייחסות למקרים דומים בדרך דומה והן לקריטריונים מהותיים שונים המבוססים על קווי דמיון
בהקשר לגנטיקה נוגע "להגנה על אנשים יחידים וקבוצות
והבדלים רלבאנטיים בין פרטים וקבוצות .ביתר הרחבה ,צדק ֶ
תרבותיות מפני דעות קדומות והסדרים חברתיים בלתי צודקים ,שעלולים להכביד על בחירת היחיד או להפחית את ערכן
35
של קבוצות מסוימות המוגדרות באופן פוגע".
יש לציין ,כי לא ניתנה שימת לב מספקת לגורם הצדק בבחירת תורמי הדגימות למטרות מחקר .לדוגמה ,דגימות נלקחות
מאוכלוסיה מסוימת כיוון שיש חשש כי אוכלוסיה זו נמצאת בסיכון למחלה גנטית מסוימת .לאחר שהדגימות נאספות
במאגר ,עשוי להיות קל יותר להשתמש בהן למחקרים נוספים ,שאינם קשורים למטרת האיסוף המקורית ,במקום לאסוף
דגימות חדשות מקשת ייצוגית יותר של החברה .התוצאה היא שהאוכלוסיה שסיפקה את הדגימות בתחילה עלולה לשאת
בנטל המחקר הנוסף ,לרבות בסיכון לסטיגמאטיזציה ,בעיקר כיוון שהדגימות שלה היו זמינות.
עקרון הצדק מחייב תשומת לב גם לדרכים בהן יתרונות המחקר מתחלקים באופן צודק .מחקר ביו-רפואי נועד להביא
תועלת ,כשמטרתו שיפור בריאות בני האדם .תועלת חברתית זאת היא הבסיס להשתתפות האלטרואיסטית של מי שלוקח
חלק במחקר ,התורמים דגימות ומאפשרים בכך גישה לנתונים האישיים והרפואיים שלהם .אולם ,תיגרם תחושת אי-נוחות
אם התרופות שתופקנה כתוצאה מאותו מחקר ,תהיינה מעבר להישג ידם של נשואי המחקר ו/או של מערכת הבריאות
שאפשרו את המחקר .מכאן ,ראוי להבטיח כי מחקר גנטי יעשיר את הידע הרפואי שברשות הציבור – הקהילה ,יביא תועלת
לשירותי הבריאות הציבוריים ויתבצע מתוך כבוד לאתיקה ולזכויות האדם .אין לדעתנו למנוע או להתערב ביוזמת חברות
מסחריות המממנות מחקרים רפואיים על מאגרי דגימות גנטיות ,בתנאי שתקפדנה על התקנות הביו-אתיות שנקבעו
ותצייתנה למערכות פיקוח .פעילות התעשייה הביו-טכנולוגית והביו-רפואית מועילה למדינה גם באמצעות תשלום מיסים
והמרצת הכלכלה .עם זאת ,בשל טבען המיוחד של דגימות גנטיות הנלקחות מאוכלוסיה ובהסכמתה ,משתמעת מחויבות
נוספת של הגופים הכלכליים לרווחתה הבריאותית של האוכלוסיה.
המסגרת האתית של דוח בלמונט מתמקדת בעיקר בנבדקי מחקר יחידים ובקבוצות אשר עלולות להיכלל או להישלל
כנבדקות במחקר .החולקים על עבודת 'הוועדה הלאומית' הדגישו את הימנעותה מלעסוק גם בקהילות.
לעומתם ,חסידיה של האסכולה הקהילתית ( )communitarianטוענים כי הגדרה עצמית ממילא מניחה קיום קהילה
שממנה מקבל היחיד רבים מערכיו .לפיכך ,טוענים חסידי האסכולה כי עקרון הכבוד לאינדיבידואל כבר טומן בחובו את
העובדה שהיחיד נמצא בקהילה מסוימת.
 .4.2היש צורך בעקרון אתי חדש?
מאחר והמסגרת האתית המנוסחת בדוח בלמונט אינה כוללת את הסוגיות המוסריות הנובעות ממעורבות הקהילה במחקר,
עולה השאלה אם אנו זקוקים לעקרון אתי חדש .טענת תומכי האסכולה הקהילתית ( )communitarianגורסת ,ככל
הנראה ,שאין אנו זקוקים לכך .אולי כל שדרוש היא העשרת העקרונות הקיימים ,דהיינו :מיקום הפרט בקהילה מסוימת.
לטענה זאת שני ראשים .ראשית ,הגדרה עצמית אינה אפשרית אם איננו מניחים מראש יחיד הנמצא בתוך קהילה .שנית,
האינטרסים של היחיד תומכים בקיום מנהגים קהילתיים מסוימים ומכאן שיהיה זה מספיק להעשיר את העקרונות הקיימים.
	  35
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אל אף נימוקיה המשכנעים של האסכולה ,אנו סבורים כי דרוש עקרון חדש.
לוין היה הראשון לאמץ עקרון חדש בשם "כבוד התרבויות" 36.מקארתי בדומה לקודמו קבע כי יש צורך בעקרון נוסף העוסק
בכבוד למשפחה ולקהילה של נבדקים במחקר 37.למרבה הצער ,הן לוין והן מקארתי אינם מספקים הנמקה מדוע דרוש עקרון
מוסרי חדש.
אנו סבורים ,כי יש להוסיף עקרון אתי רביעי לעקרונות הכלולים בדוח בלמונט :עקרון "כבוד לקהילות" ,כפי שנוסח על ידי
ס .וייאר ( .)1998אפשר לאשש עמדה זו לפחות בשני נימוקים .ראשית ,גם אם ההמשך של מנהגים קהילתיים מסוימים הם
אינטרס של היחיד ,ניתן להפריד בין אינטרסים של הקהילה לבין אינטרסים של היחיד .בפועל עלולים האינטרסים של יחיד
ושל הקהילה להיות מנוגדים אלה לאלה .טיבם השונה של אינטרסים אלה מומחש במחקרים גנטיים שנעשו בקרב יהודים
אשכנזים.
העובדה שסימני הזיהוי האישיים הוסרו פירושה אומנם שאין נשקפת סכנה למשתתפים-יחידים במחקר ,אולם הואיל
והקהילה אליה אותם יחידים שייכים זוהתה ,נשקפת סכנה לקהילה .ניתן להעלות אפשרויות לנסיבות נוספות בהן אינטרסים
פרטיים וקהילתיים מתנגשים .גוסטין מביא דוגמה מעניינת:
"הייתכן שהיחידים במחקר יתנו כולם את הסכמתם לחשיפת המידע ,והמחקר יפגע בכל זאת בזכות הקבוצה
לפרטיות? התשובה היא כן ,אם סבורים שלאוכלוסיות יש זכות להגן על שמן הטוב ועל כבודן באותה מידה כמו
ליחידים .אפשר להעלות על הדעת מצב לפיו גם אם המידע שנמסר על כל חבר בקבוצה בלתי מזיק או לא ניתן
לזיהוי אישי ,שהקבוצה תינזק....זכותן של אוכלוסיות להביע דעה לגבי איסוף והפצת נתונים שלדעתן משקפות
38
לרעה את זהותן היא עיקרון אתי חשוב".
שנית ,אין עיקרון אתי משמש רק לצורך תיאור ויכוח מוסרי קיים .במילים אחרות ,עקרונות אינם כלים תיאוריים בלבד.
עקרונות אתיים משמשים גם להכרה במעמד המוסרי של המעורבים במעשה .עקרון הכבוד לבני אדם מבהיר כי ליחיד יש
מעמד משלו ויש להתייחס בכובד ראש לרצונותיו ולאינטרסים שלו .עקרון אתי חדש" ,כבוד לקהילות" יקנה באותה מידה
מעמד מוסרי לקהילה וידרוש שרצונותיה והאינטרסים של הקהילה יזכו ליחס רציני.
עתה ,כשהוסכם כי דרוש עקרון אתי נוסף של כבוד לקהילות ,כיצד יש לממשו? מה ההגנה המשפטית הנאותה שיש לתת
לקבוצות אוכלוסיה נרחבות מפני קיפוח על רקע גנטי?
נפנה עתה להגנה משפטית כזאת.
 .5גישת הזכות לפרטיות כמודל אפשרי להגנה על זכויות קהילת היהודים האשכנזים בדגימות הדנ"א ובמידע הגנטי שלה
 5.1עוולת "הפקעת הזהות"
 5.1.1זכויות בזהות האנושית
כללית ,עוולת הפגיעה בפרטיות כוללת ארבע קטגוריות של פגיעה :פלישה למרחב הפרטי – חשיפת אדם בפרסום בלתי רצוי;
חשיפה פומבית של עובדות פרטיות ומביכות – חשיפת מידע אשר ,חרף היותו אמיתי ,אין בו עניין לציבור ,ויש בפרסומו כדי
לפגוע באדם סביר; הצגה באור כוזב – אמירה כוזבת או הצגה המעמידה את האדם באור כוזב שעלול להיות פוגעני מאד
לאדם סביר; הפקעת זהות.
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 	 Levine RJ. Validity of consent procedures in technologically developing countries."Human Experimentation and Medical Ethics: Proceedings
of the XV CIOMS Round Table Conference. Eds. Bankowski Z, Howard-Jones N. Geneva: Council for International Organizations of
Medical Sciences, 1982:16–30.
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McCarthy C. A North American perspective. Ethics and Research on Human Subjects: International Guidelines. Eds. Bankowski Z, Levine R
Geneva: Council for International Organizations of Medical Sciences, 1993:208–11.
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בשנת  1976לקה  John Mooreבסוג של מחלת לוקמיה .הוא אובחן וטופל בידי ד"ר  Goldeב.UCLA Medical Center-
בהמלצת ד"ר גולד ובהסכמה חתומה בידי  Mooreהוא נותח להסרת הטחול ,שנומקה כדרך להאטת מהלך המחלה .בין
שנת  1976ו 1983-חזר  7 Mooreפעמים מביתו שב Seattle-ל UCLA-לבדיקות ,במהלכן נלקחו מגופו דגימות דם ,מוח
עצם ,עור וזרע .הבדיקות החוזרות נומקו בצורך למעקב רפואי .כל אותו זמן טיפלו ד"ר גולד וצוותו ברקמות שהוסרו מגופו
של  Mooreובטכניקות של הנדסה גנטית פתחו מהן שורת תאים ,ששמשו להפקת חומרים בעלי ערך תראפויטי – ומכאן
גם מסחרי – עצום .תרכיבי החיסון שיוצרו נמכרו בסכום של כ 3-מיליארדי דולר ארה"ב .ואף זאת – ד"ר גולד וכל יתר
המעורבים היו מודעים מלכתחילה כי ברקמות ובנוזלי הגוף שניטלו מ Moore-טמון ערך כלכלי ,והם אף רשמו פטנטים על
פיתוחים אלה וחתמו על הסכמים בעלי אופי מסחרי עם חברת התרופות  .SANDOZכל אלה הועלמו מידיעת .Moore
 Mooreתבע את ד"ר גולד ואת חבר הנאמנים של אוניברסיטת קליפורניה על השימוש ברקמותיו ועל הרווחים שנעשו מהם,
ללא ידיעתו וללא הסכמתו .הדיון עבר מספר ערכאות עד שבשנת  1990הגיע לבית המשפט העליון של מדינת קליפורניה.
פסק הדין התקדימי ,ניתן בדעת רוב ( 4נגד  3שופטים) 39.תביעת הגזל ( )conversionשל  Mooreנדחתה תוך קביעה כי
לחולה אין כל זכות קניינית ברקמה שהוסרה מגופו או במוצר שהופק מאותה רקמה.
למרות כשלון תביעתו הקניינית על רקמה מאבריו ,הוסיף וקבע בית המשפט כי כיוון שהנתבעים וחבר הנאמנים הפרו את
חובתם להודיע לחולה על נסיבות נטילת רקמותיו והשימוש בהן  -האינטרסים הכלכליים הטמונים בחומרים הביולוגיים
– עומדת לו לתובע עילת תביעה נגדם על כל נזק שנגרם כתוצאה מאי-ידעה זאת.
בחוות דעת זו הפך בית המשפט העליון של קליפורניה את החלטת בית המשפט לערעורים (המחוז השני) ,משנת  40.1988בית
המשפט לערעורים ניגש לנושא בזהירות רבה ביותר .התפתחות ההתייחסות לאדם כנשוא קנייני (כביכול מיטלטלין) ועד
להכרה בכבודו האישי של האדם ,מחייבת זהירות בהקניית תכונות קניין לרקמה אנושית .אולם ,יש הבדל בולט בין היות אדם
בעליהן של זכויות קניין על גופו שלו לבין היותו קניין של אדם אחר .כיוון ששורת התרופות והמוצרים כבר מוסחרה על ידי
הנתבעים ,ניצב בית המשפט לערעורים בפני עובדה מוגמרת ,שהותירה רק שאלה אחת :מי ייטול חלק ברווחים?
בית המשפט לערעורים הוסיף וקבע כי זכויות השליטה של אדם בגופו שלו והאינטרסים שיש לו בגין השליטה כבר הוכרו
במספר מקרים בעבר .הזכויות והאינטרסים הללו הם כה דומים לאינטרסים ברכוש /קניין ,עד כי יהא זה עיוות לקרוא להם
41
בשם אחר.
באותו דיון בבית המשפט לערעורים של קליפורניה הוזכרה לראשונה עוולה המבוססת על הפקעת זהות (להלן – העוולה) .בית
המשפט קבע כי שימוש בחומר גנטי שלא כדין ,מפר את זכותנו לשמירה על זהותנו וכי נטילה ללא רשות ,של אינפורמציה
המקודדת בדנ"א נתפסת כחדירה לפרטיותו של אדם ,כפגיעה באישיותו ,עצמיותו-זהותו .עוד נקבע כי העוולה מגנה על
הזכות למנוע שימוש למטרות רווח בשמו של אדם ,קולו ,תמונתו ,ובאופן כללי יותר ,בדמותו .אם שימוש בקול ובתמונה
נחשב כפגיעה בזהות ,האם לא יחשב השימוש בדנ"א כפגיעה שכזו? הפקעה כזאת אומנם אינה שוללת מפרט את השימוש
לאחר ,בו זמנית ,לעשות בהן שימוש ,ובכך מפרה את זכותו של הפרט לשימוש
בתכונות המשקפות את זהותו ,אבל מאפשרת ֵ
42
ולפיקוח בלעדי עליו.
אנו סבורים כי ראוי לדון בפרדיגמת הפרטיות בכלל ,ובעוולת הפקעת הזהות בפרט .שימוש בעוולה זו עשוי לשמש עמדת
מוצא להרחבת ההגנה על האינטרס של הפרט והקבוצה בשמירת זהותם.
עוד בתחילת המאה שעברה ,הכירה מערכת המשפט האמריקנית "בזהותו" של אדם כניתנת לגניבה ,או "הפקעה" (אין הכוונה
39
40
41

42
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יצוין כי בדעת המיעוט הובעה דאגה מן המשמעות ומההשלכות של החלטת הרוב ,כי נוזלי גוף וחלקי גוף הם סוג של רכוש/קניין .עוד יותר
הדאיגה טענת התובע עצמו בתצהירו כי אם הוא היה מודע לערך הכספי ולפוטנציאל המסחרי של הטחול החולה שלו ,הוא היה שוקל להעמיד
עצמו לטיפול רפואי במרכזים רפואיים אחרים ,שאולי בהם היו מכבדים את זכויותיו ורצונותיו ומתחשבים באינטרסים הכלכליים שלו ומביאים
אותם לידי מימוש.
ראה ה"ש  41בעמוד .507-08
1

Moore v. Regents of the University of California (1990), 793 P.2d 479, 487-93, cert. denied, 499 U.S. 936 (1991).
8

Moore v. Regents of University of California 249 Cal.Rptr. 494(Cal.App. 2 Dist., 1988).
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לזהות הקשורה לגזע או מגדר ,כי אם לזהות גרידא) 43.כפי שהיא מוצאת ביטוי בחוקי הגנת הפרטיות ,עוולת "הפקעת הזהות"
כרוכה בשימוש ,ללא הסכמה ,בשמו או בדמותו של הזולת למטרות רווח 44.העוולה הוכרה לראשונה על ידי בית משפט בפסק
הדין  45.Pavesich v. New England Life Ins. Co.בית המשפט הכיר בקשר המיוחד שבין אדם לדמותו .במפנה ראוי
לציון ,קבע בית המשפט ,לכאורה ,שהפקעת דמותו של אדם (במקרה זה באמצעות פרסום ללא אישורו) כמוה כשעבוד האדם
עצמו ,כך שהשימוש הלא מוצדק בדמותו של  Pavesichשיעבד הלכה למעשה חלק מ.Pavesich-
הכרת בית המשפט ברעיון ערטילאי "כזהות" ראויה לציון כשלעצמה .נדגיש כי תמוהה שלא במעט התעלמותם של חוקרים
ועורכי הדין התומכים באסכולת הזהות ,ממקומה הנכון של העוולה בתולדות התפתחותו המשפט האמריקני .הסיבה
ל'אלמוניות' היחסית של עוולת הפקעת הזהות ייתכן ונובעת מההכרה המשפטית לה זכתה הזכות לפרסום .הזכות לפרסום
היא זכות קניינית המגנה על אינטרס הפרט לממש את ערכה המסחרי של דמותו .הפיצוי במקרים אלה ניתן לתובע כתרופה
על הפסד כלכלי 46.עוולת הפקעת הזהות שמקורה בדיני הפרטיות היא שונה לחלוטין .היא כוללת זכות אישית ,הנוגעת
לאינטרס של האדם בשמירה על שלמות זהותו .במקרים של הפקעת הזכות ,הפיצוי ניתן בגין פגיעה בכבוד .לפיכך ,בנוסף
לפיצוי כספי יכול ויינתן סעד הצהרתי ל"שיקום" שלמותה של זהות התובע .הזכות לפרסום ,ממסחרת את דמותו של הפרט
ומתייחסת אליו כאל מצרך או חפץ .זהותו של האדם חשובה רק במידה וניתן לתרגמה למחירי שוק .ברם ,עוולת הפקעת
הזהות ,מקטלגת את הזהות כסמן ייחודי ומובהק לשוֹנוּ ת ֹו של הפרט .הגם שבגין הפרת עוולת הפקעת הזהות ניתן לדרוש
פיצויים כספיים ,הנזק נמדד לא כפועל יוצא של מחירו בשוק.למעשה ,מהווה עילת הגנת הפרטיות השלמה מעשית לדיני
הקניין ,במיוחד באותם מקרים ,כבמקרה  ,Mooreשלא ניתן לייחס להם מחירי שוק.
 .5.1.2אינטרס הפרטיות כנגד אינטרס הקניין
חלק מאי-הבהירות של בית המשפט בסיווג האינטרס המשפטי כ"קניין" או "פרטיות" נובע מקשת הנזקים שספגו התובעים,
הנפרסת מהשפלה ומבוכה ועד להפסד ממון .הנזק הראשון מאופיין לעתים קרובות יותר כ"פרטיות" ,בעוד שהאחרון מסווג
לא פעם כ"קניין".
המלומדים ניסו ללבן סוגיה זו בהרחבה .בתי המשפט והמלומדים לא היו לבדם בהיעדר יכולת לקבוע את הסיווג הנכון.
אי-הבהירות ביחס לסיווג הנכון של הפקעת הזהות כעוולה מבוססת-פרטיות לעומת עוולה מבוססת-קניין לא רק נמשכת
כי אם נראה שאף התחזקה בשל העובדה שלמעשה אינטרסים אישיים וקנייניים בזהותו של אדם עלולים להיות קשים מאד
להפרדה .מאז הופעת הזכות המודרנית לפרסום ,נעשה בה שימוש ,על ידי בתי המשפט בישראל ומחוצה לה ,בניתוח קנייני,
זאת בשל גמישותה הרבה ,לעומת השיח המשפטי המבוסס על הזכות לפרטיות .זאת על אף הזהירות הרבה בה נוהגים בתי
המשפט כשמתעורר חשש לפגיעה בכבודו ובפרטיותו של הפרט .אנו סבורים כי על מנת להתיר את הסבך ,יש להתבונן בטיבו
של הסעד שהתובע מבקש במשפטי הפקעת זהות.
רוברט פוסט מבדיל בין כבוד לבין קניין ,וקובע "שכבוד אינו תוצאה של הישגים אישיים ואי אפשר למדוד את ערכו בשוק.
אלא ,הוא 'חיוני' ומהותי לכל בן אנוש 47".כיוון שאין כבוד דומה לקניין ,טוען פוסט ,הסעדים הניתנים בשל הפקעה הזהות
אינם פיצויים כספיים אלא עשיית צדק עם ושיקום של המוניטין .בפועל ,מבקשים המתלוננים כל סעד אפשרי – צווי מניעה,
פיצויים כלליים ומיוחדים .אך עיון בעילות שבכתבי התביעה מלמדת כי האינטרס הנפגע ,במקורו הוא הזכות לפרטיות ,קרי
האינטרס לשמירת הכבוד ושלמות הזהות.
43

בשנת  1890סמואל וורן ולואיס ברנדייס פרסמו מאמר בו הוצג לראשונה עקרון הפרטיות כזכות הראויה להכרה והגנה חוקית ראו:

Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis.The Right to Privacy Harvard L.Rev.4(1890)193. To Warren and Brandeis, privacy did
not involve property so much as the "more general right to the immunity of the person - the right to one's personality." Id. at 205.

Prosser, William. Privacy. Cal. L. Rev. 48 (1960):382, 389.
	  44
 45בשנת  PAOLO PAVESICH 1903תבע את חברת ביטוח החיים של ניו אינגלנד בשל פרסום ,ללא רשות ,של תמונתו בפרסומת לביטוח חיים
בליווי כותרת שגויה המייחסת את המוצר אליו .ראה .)Ga. 1905( S.E. 68, 81 50
Nimmer, Melville. The Right of Publicity. Law & Contemp. Probs. 19 (1954): 203; McCarthy, J. Thomas. The Rights of Publicity and 	  46
9

Privacy (1989).

9

	  47

2

Post, Robert C. The Social Foundations of Defamation Law: Reputation and the Constitution. Cal. L. Rev. 74 (1986): 691, 712.
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ניתן אפוא להציב את שמו או דמותו של אדם על סולם בעל שני ראשים – ככל ששם או דמות קשורים באופן אינטימי יותר
לעצמנו ,כך רלבנטית יותר עוולת הפקעת הזהות מבוססת-הפרטיות; ככל שמוכן או מסוגל אדם לתפוס את שמו או את
דמותו כסחורה עוברת לסוחר ,כך רלבנטית יותר הזכות לפרסום מבוססת-הקניין.
עם זאת ,ההקשר עושה את ההבדל .השימוש ברצף מסייע לאפיין את טיב האינטרסים והתפקידים שהם ממלאים בחייו
של הנבדק .פריסת הזכות לפרטיות והזכות לפרסום על פני רצף מאפשר להכיר את הדרכים בהן הם מתקשרים זה לזה.
בית המשפט בפסק דין  Mooreהפגין פרשנות בלתי קוהרנטית במקצת של עוולת הפקעת הזהות .בית המשפט לערעורים
קבע שמשפטי הפקעה מבססים "אינטרס קנייני" באישיותנו ,תוך התעלמות מהיבטי כבוד-האדם של העוולה לתולדותיה.
עם זאת ,המשיך בית המשפט ואפיין את הנזק שנגרם ל" Moore-כפלישה מאסיבית לפרטיותו וכבודו של אדם" ,בהכירו
במשתמע שגם ערכים אלה מונחים בלב עוולת הפקעת זהות .הבלבול נגרם ,ככל הנראה ,כיוון שבית המשפט ביקש להתייחס
להיבטי הפגיעה בכבוד ,אך  Mooreעצמו לכאורה דאג בעיקר להיבט הממוני Moore .לא טען לפגיעה בכבוד ולא ביקש
להיבנות מפגיעה רגשית כלשהי .טענתו הסתכמה בהפקעה בלתי צודקת של קניינו האישי על ידי הנתבעים באופן שאינו עולה
בקנה אחד עם זכויותיו בו 48.לאמור ,הוא ביקש חלק ברווחים שנוצרו מחלק מגופו – הרווחים שמקורם במה שהיו ,ככלות
הכול ,התאים שלו מלכתחילה.
הבלבול והחפיפה בין שתי הטענות בדברי בתי משפט בישראל ובמדינות אחרות הם כה נרחבים שנראה כי הפתרון הרצוי
לתיקון המצב עשוי להיות מיזוג שתי התביעות ל"זכות לזהות" מאוחדת .פתרון זה נזכר לראשונה על ידי פרופ' ג' .תומס
מקארתי במאמרו "זכויות פרסום ופרטיות" 49.בדונו בתוהו ובוהו הקיים בפרשנות שני סוגי התביעות וביחסן זו לזו ,מציין
מקארתי:
"אין ספק שהחוק בימינו היה עקבי ומסודר יותר לו פיתח זכות חוקית שבתי המשפט יכירו בה באופן ייחודי כגון "הזכות
לזהות" עם פיצויים הנמדדים הן בעוגמת נפש והן בהפסד המסחרי .לו הייתה בחוק קטגוריה בעלת כינוי נפרד כזה ,היו
הדברים קלים בהרבה למיון לעומת עולמנו הנוכחי של זכויות "נפרדות" לפרטיות באמצעות עוולת הפקעת הזהות וזכות
50
לפרסום.
עד כה ,לא נעשתה הבחנה בין זכויות לפרטיות וזכויות פרסום על ידי בתי המשפט בישראל .סעיף  )6(2לחוק להגנת הפרטיות
קובע:
"חדירה לפרטיות היא אחת מאלה:
( )6שימוש בשם אדם ,בכינויו ,בתמונתו או בקולו ,לשם רווח".
הזכות המוגנת נקבעה קודם לכן בסעיף 34א' בפקודת הנזיקין הקובע שפיצויים יינתנו כאשר משתמשים ללא הסכמתו
בשמו ,כינויו ,תצלומו או קולו של אדם למסחר או לפרסומת מסחרית .המחוקק ביטל את סעיף 34א' לפקודת הנזיקין .סעיף
 )6(2לחוק להגנת הפרטיות הרחיב את האיסור ,ומקיף כל פעילות למטרות רווח .נראה כי המחוקק הישראלי בחר להתמקד
בזכות הקניינית המוקנית לאדם בשמו ,כינויו ,תמונתו או קולו (להלן" :דמות").
בפסק הדין בעניין רופ ניתחה השופטת פרוקצ'ה את סעיף  )6(2לחוק:
"הנחת חוק היסוד היא שתצלומו של אדם ,המשקף את אופיו ואת דימויו העצמי ,הוא רכושו הפרטי של האדם,
ומהווה חלק מצנעת הפרט שלו .מותר להשתמש בנ"ל רק כאשר הסוגיה משרתת את האינטרסים הציבוריים
51
וגוברת על שיקולי הפרטיות."...
 48ראו ה"ש  41בעמוד .503
	  49
S.C. L. Rev. 47 (1996): 709, 50

9

McCarthy, J. Thomas. The Rights of Publicity and Privacy (1999).

Id. 1.11(C). Goodenough, Oliver R. Go Fish: Evaluating the Restatement's Formulation of the Law of Publicity
778-81.
1
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מכאן שסעיף  )6(2מתייחס לזכות הפרטיות המעין קניינית ,המוקנית לפרט .באופן זה היא שונה מהזכות לפרטיות המתבטאת
בסעיפים אחרים של החוק.
לאחר בחינת הצעתו של מקארתי ,אנו מציעים לאמץ גישה ייחודית .בשל העובדה שהזכות לפרטיות אינה ניתנת להגדרה
מדויקת וכי סעיפי המשנה של סעיף  2לחוק מגנים על אינטרסים שונים ,נראה שראוי לאמץ פרשנות תכליתית לפיה גם
אינטרסים שאינם בעלי אופי כלכלי טהור אלא מייצגים את אינטרס הפרט בשמירה על שלמות זהותו /ה ,יהיו מוגנים בגדרי
סעיף  .)6( 2הסעדים הנזיקיים שניתן יהיה לתבוע על פי סעיף זה ימדדו לא רק כפועל יוצא של ערכם בשוק או מעשיית עושר
ולא במשפט ,אלא כבסיס לעשיית צדק עם ושיקום כבודו של הנבדק.
 .5.1.3מעבר מהגנה על הדמות להגנה על העצמיות
עוולת הפקעת הזהות ,מאז הופעתה בראשית המאה העשרים ,יושמה בעיקר בנסיבות בהן הנתבע השתמש בשמו או בתצלומו
של אדם למטרות פרסומת ללא הסכמת התובע .אף על פי כן ,בחינה מדוקדקת מלמדת כי לרוב עסקה העוולה בהגנה על
תחום רחב יותר של הזהות .לפיכך ,הופכת השאלה "זהות מהי" לקריטית .או ליתר דיוק ,לאלו היבטי זהות צריכים בתי
המשפט להעניק הגנה משפטית? עד היום ,כמעט כל פסקי הדין הדנים בעוולה עסקו בהיבטים המכונים "זהות חיצונית",
כלומר ביטויי אישיות ,בדרך כלל גופניים ,החשופים ביום יום לעולם החיצוני ,כגון :שמות ,דיוקנות פיסיים ,וקולות.
חתך נתונים גנטיים ,מאידך ,משליך על "זהותו הפנימית" של הפרט .זהותו הפנימית של הפרט הרבה יותר פרטית ,יקרת ערך,
ובעלת מאפיינים אישיותיים נרחבים" .זהות פנימית" פירושה אותה חבילת מידע הכוללת היקשים התנהגותיים ,אמונות
וערכים המוסקים ממנה ,המהווים את "המי והמה" אנו באמת .חתכי נתונים גנטיים הם הרבה יותר ממצבור של מידע עובדתי
– הם חתך נתונים מושלם ,או לפחות משתדל להיות ,שכפול אישיותו של אדם.
דורותי נלקין ומ .סוזן לינדי הטיבו לתאר את הקשר בין דנ"א אנושי לבין זהות ,כפי שהוא מוצג בדרך כלל בתרבות העממית
ובתקשורת" :דנ"א פועל בתרבות העממית...ללא תלות בגוף ,דנ"א הוא לכאורה אלמותי .כיסוד לזהות ,מסביר דנ"א לכאורה
את ההבדלים האישיים ,את הסדר המוסרי ,והגורל האנושי .ללא יכולת רמייה ,מהווה דנ"א לכאורה את המוקד של העצמי
האמיתי 52".תובנות אלו חלחלו גם למערכת המשפט ,כך למשל קבע בית משפט לערעורים בקליפורניה שחומר גנטי "מהווה
במובנו העמוק את תמצית ייחודו של אדם 53."...עם התפשטות השיח הגנטי ,מופיעה הזהות הגנטית כמושא חדש להקצאת
זכויות וחובות משפטיות.
בהבדל מביטויים פיסיים בלבד של מידע גנטי כגון קול או דמות של אדם ,אנו סבורים שהפקעת מידע המוצפן בדנ"א של
פרט מהווה הפרה משמעותית יותר של זהותו .הפרה זאת אומנם אינה מונעת מאדם להשתמש בזהותו שלו ,אך היא מאפשרת
לאדם אחר להשתמש בו בו-זמנית ,תוך הפרת זכותו של הפרט לשימוש ושליטה בלעדיים.
בדיון בעניין  Mooreבייחודו הגנטי ,הניח בית המשפט לערעורים ,קיום של קשר ישיר בין גנים לבין זהות .אזכור טביעות
אצבעות וסוגי דם ,ותכונות אישיות ,מלמדת על התייחסות למאפיינים אלה ,המהווים סממנים להיות הפרט יחיד במינו .אבל
כמובן ,לכל בני האדם יש דם ולכולם יש טביעות אצבעות .העובדה שלאדם יש טביעות אצבעות אינה מסמנת אותו כיחיד
במינו .הקשר בין האדם המסוים והמבנה הגנטי הייחודי שלו הוא הקובע את הייחודיות.
דהיינו ,לכל בני האדם יש דנ"א .לפיכך דנ"א מסמן אדם אחד כנבדל מאחר רק אם וכאשר ניתן לקבוע קשר בין האדם
המסוים לבין הצופן הגנטי הייחודי שלו.
בדחותו את תביעת  ,Mooreדחה בית המשפט העליון של קליפורניה תחילה את ההנמקה של הערכאה הנמוכה יותר כלא
רלבאנטית ,הואיל והמקרים שהיא ציטטה לא ביססו במפורש את זיקתם לדיני קניין .אמירתו הלאקונית של בית המשפט
בעניין הייתה כי עוולת ההפקעה עוסקת בפרטיות ,לא בקניין .אי לכך ,עקרונותיה אינם תואמים את המקרה המסוים של
.Moore
 52ר' הערת שוליים מס'  1לעיל.
 53ראה הערת שוליים  41בעמוד .508

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 40יוני 2009

׀ 75

מדור משפט רפואי

מכל מקום ,בית המשפט העליון לא הסתפק בביקורת על טענות הערכאה הנמוכה יותר .הוא הוסיף וקבע שהשימוש של
הערכאה הנמוכה יותר בעוולת ההפקעה "מטעה באופן רציני באשר לטבעו של החומר הגנטי ולמחקר הכרוכים במקרה זה".
כלומר ,בית המשפט העליון ניצל את הסתמכותה של הערכאה הנמוכה על עדות מדעית כדי לעצב מחדש את טיבו של האינטרס
שעל הפרק" .מטרת מאמציו של הנתבע – ",קבע בית המשפט העליון – "הייתה ייצור לימפוקינים .ללימפוקינים ,להבדיל
משם או פנים ,יש אותו מבנה מולקולרי ואותן פונקציות חשובות במערכת החיסון של כל בני האדם .יתר על כן ,החומר הגנטי
המסוים האחראי לייצור הטבעי של לימפוקינים ,שבו השתמש הנתבע לייצור לימפוקינים במעבדה ,הוא זהה בכל בני האדם;
55
אין הוא ייחודי יותר ל Moore-מאשר מספר החוליות בעמוד השדרה או הנוסחה הכימית של המוגלובין".
54

קהאן סבור כי העקרונות המקובלים כיום בדיני קניין רוחני והסכמה מדעת אינם פותרים את הסוגיות הסבוכות שמקרה
 Mooreמייצג .עוולת הפקעת הזהות ,עשויה להוות ,לדעתו ,בסיס לפתרון יעיל .התמקדותו של קהאן בקשר שבין חפץ
(תאים ,מידע גנטי במשפט הנדון) לבין זהות מאפשרת לו ליישם קשת ,או רצף של הגנות משפטיות .יש ביכולתו לעשות
זאת הואיל ואין הוא מתבונן רק בקשר שבין החפץ והגוף הגשמי ,או מתמקד בחפץ או במידע בלבד .קהאן מתאר את גישתו
56
"כמשטר משפטי לניהול מידע...במקרה זה ,מידע הנתפס כקשור קשר הדוק בזהותו של הנבדק".
אנו סבורים ששתי נקודות חשובות הופכות את עוולת הפקעת הזהות כמתאימה למידע גנטי .ראשית ,היא מכירה בחשיבות
הקשר שבין האדם לבין החפץ .העוולה ,על כן ,מכירה ברצף של הגנות משפטיות נאותות המבוססות על ההקשר בו נאסף
ונעשה שימוש במידע הגנטי ועל התוכן המהותי המגולם בו .הואיל וההקשר שבו נאסף ,נחקר ,נשמר ונעשה כל שימוש אחר
קשר .זיהוי
הה ֵ
במידע הגנטי ,משפיעים על הקשר שבין המידע הגנטי לזהות הפרט ,יש לתפור את ההגנה המשפטית לפי ֶ
ההקשר הוא חיוני.
שנית ,הזהות נוצרת ללא הרף על ידנו ועל ידי הסובבים אותנו .זהות ,כפרטיות ,היא בחלקה אינטרס של כבוד אך לא כבוד
בלבד .הזהות משליכה באופן ישיר על תוצאות הבחירות שבני אדם עושים .רבים מאתנו יכולים ,במידה זו או אחרת ,לבחור
את משלח ידנו ,בני זוגנו ,חברינו ומכרינו .השימוש לרעה במידע גנטי משפיע על זהותו של אדם ויכולתו ליצור ,או להשפיע
על זהותו.
אכן יש צורך בהגנות משפטיות בפני הפליה גנטית וסייגים סבירים לפרטיות וסודיות ,אך יש ליצור את אלה בדרך הגיונית.
עוולת הפקעת הזהות מציעה כלי משפטי המשלב נורמות חברתיות משתנות ומזהה את ההקשרים בהם נעשה שימוש במידע
גנטי .בין אם יאומץ או לאו ,מהווה הדגש על זהות נקודת התחלה טובה יותר עבורנו לניתוח הסוגיות הקשות של מחקר מידע
גנטי המתבצע באוכלוסיות.
המודל המוצע על ידנו עוסק בהרחבת העילה המנויה בסעיף  )6(2לחוק הגנת הפרטיות ככזו המגנה אף על האלמנטים
הביולוגיים ,החברתיים וההיסטוריים המכוננים את הזהות היהודית .הרחבת עילה זו מהווה מסגרת משפטית המגנה על
זהות הקבוצה כפי שהיא מכוננת על ידי המידע הגנטי וההיסטוריה החברתית שלה.
 .5.2הרחבת עוולת "הפקעת הזהות" :מזהות הפרט לזהות הקבוצה
עם כניסת המשפט לזירת הביו-טכנולוגיה וטכנולוגיות חדשות דומות אחרות ,אשר בה שליטה במידע בעל ערך מסחרי
משפיעה במידה גדלה והולכת על זהות הפרט ,אין העקרונות הקיימים של דיני קניין והסכמה מדעת מניחים את הדעת .נראה
כי יש צורך לבדוק מחדש את המקרה של  Mooreכדי לברר ולפתח גישה ,אשר לדעתנו ,מצביעה על דרך יעילה וצודקת יותר
להסדרה משפטית של זהות בתחום הביוטכנולוגיה – ואולי אף מעבר לכך .הספרות שעסקה בעניין  Mooreפסחה במידה
רבה על מערכת ההנמקות שהועלתה על ידי בית המשפט לערעורים ,על סוגית עוולת הפקעת הזהות .ניתן להבין זאת ,ייתכן,
 54ראו ה"ש  41בעמוד .490
 55ראו ה"ש  56לעיל.
Kahn, Jonathan. Biotechnology and The Legal Constitution of the Self: Managing Identity In Science, the Market, and Society. Hastings L.J. 51 56

(2000): 909, 910-11. Harrison, Charlotte H. Neither Moore nor the Market: Alternative Models for Compensating Contributors of Human Tissue.
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בשל דחייתו המיידית של בית המשפט העליון את הסוגיה כבלתי רלבנטית ,ומבלי להזכיר את השמטת העילה מן התביעה על
ידי התובע עצמו .עם זאת ,סבורים אנו כי הזדקקות לעוולה זו בפרט ,ולעקרונות משפט המבוסס על הגנת הפרטיות בכלל,
מאפשרת ניתוח והבנה של סוגיית הזיהוי והניהול המשפטיים של זהות.
עד כה עסקנו באופן בו רעיונות מסוימים ,המושתתים על עוולת הפקעת הזהות עשויים לאפשר התמודדות יעילה יותר עם
הבעיות המועלות על ידי מקרה ְּכזה של  .Mooreראשית ,הארנו את עקרונות עוולת הפקעת הזהות וציינו את האפשרות
הגלומה בהחלפת עקרונות דיני הקניין כקו מנחה לניהול מידע גנטי או דגימות/חומרים אחרים ,הקשורים קשר הדוק לכאורה
עם נבדק אנושי מסוים .לאמור ,קניין רוחני ,שהיווה תשתית למתן לגיטימציה לרישום פטנטים על מוצרים הנגזרים מתאיו
של  ,Mooreהוא משטר משפטי לניהול מידע .הפקעת זהות גם היא ביסודה משטר משפטי המבוסס על פרדיגמת הפרטיות
לניהול מידע – במקרה זה מידע הנחשב כקשור קשר הדוק לזהותו של נבדק .אנו סבורים שהתוצאה בפסק דין Moore
אינה מניחה את הדעת וכי דיני קניין אינם כלי נאות להתמודדות באתגרים הניצבים בפנינו בעידן הגנטיקה החדשה .ייתכן
כי בעתיד יפותחו עקרונות וכלים משפטיים חדשים ,אך לפי שעה בית המשפט לערעורים ,ללא משים ,על ידי העלאת עוולת
הפקעת הזהות ,חשף מקור עשיר בפוטנציה במשפט הקיים ,שעשוי להיות לעזר כאשר עוסקים בסוגי מידע חיוני מסוימים
הנוצרים או המטופלים על ידי טכנולוגיות חדשות.
בחלק זה של המאמר ננסה לעקוב אחר אופני החשיבה של בית המשפט לערעורים ,וההיגיון המשתמע מניתוח המקרה
של  .Mooreנבדוק את האפשרות להרחיב את המצוי בהוראת סעיף  )6(2לחוק הגנת הפרטיות ,כמגנה גם על היסודות
מספקת מסגרת משפטית המגנה על
הביולוגיים ,החברתיים וההיסטוריים המכוננים את הזהות היהודית .הרחבת עילה זו ַ
זהות הקבוצה כפי שהיא מכוננת על ידי המידע הגנטי וההיסטוריה החברתית שלה.
בית המשפט לערעורים עשה את הצעד המרתק והמהפכני של הרחבת עקרונות העוולה כך שתכלול גם את הדנ"א של Moore
כחלק מזהותו .כשם שאפשר להכיר בדנ"א כחלק מזהותו של אדם ,כך גם יכול החוק להעניק מידה של הכרה לשיוכים
משמעותיים אחרים – כגון גזע ,מעמד ,מגדר ,דת או מוצא אתני – כחלק יסודי מזהותו של הפרט .על ידי התמקדות בשיוכים
בוני-זהות ,עשוי מושג הפקעת הזהות להסיט את הדיון המשפטי מ"זכויות קבוצתיות" ל"זכויות באמצעות קבוצות" –
כלומר ,בחינה מדוקדקת של האופן בו טיפול משפטי בקבוצות שבאמצעותן גוזרים ,בונים ו/או מקיימים הפרטים היבטים
משמעותיים של זהותם ,משליך על זכויות הפרט.
גישה זו המקנה מעמד משפטי להשתייכות קבוצתית ,קוראת תיגר על תובנות ליברליות מסורתיות של שוויון והפליה
המבוססת על גזע ,מגדר ,נטייה מינית ,מוצא אתני או לאום ,ומגדירה מחדש את גבולות העצמי .משפטנים הדוגלים באסכולת
ההגנה על הזהות בדרך כלל אינם מביאים בחשבון את הדרך בה עשוי החוק לבנות או לנהל את "הזהות" עצמה הואיל
והעמדה הרווחת לגבי שוויון אינה מצריכה הגדרת זהות .אלה העוסקים בשוויון מתמקדים בדרך בה מתייחס החוק לבני
אדם על בסיס זהותם ,ולא בזהות עצמה .ודאי ,החוק תמיד מעצב זהות בדרך זו או אחרת .אך על ידי עיסוק בעוולה פותחים
בתי המשפט צוהר לזיהוי וניהול זהות בדרך המאפשרת טיפול בזכויות של קבוצות בחברה בת זמננו.
מכאן יהיה לדיוננו צביון של הצעה מאשר של קביעות החלטיות ,ונבקש להעלות שורת סוגיות שהן מעבר ליריעה המיידית
של מאמר זה.
 .5.2.1הזהות שמעבר לגוף האדם :מזהות הפרט לזהות הקבוצה
בחזרתנו אל החלטתו של בית המשפט לערעורים ,אנו מוצאים כי עוולת הפקעת הזהות היא הממצא החשוב ביותר בפסק
הדין .בית המשפט לערעורים העניק הכרה משפטית לדנ"א כהיבט מהותי של העצמיות-הזהות של  .Mooreעוולת הפקעת
הזהות המסורתית ,מגנה על שמו ודיוקנו של אדם ,ככל שיש בהם ביטוי או השלכה על עצמיותו-זהותו של אדם .בMoore-
מכל מקום ,קבע בית המשפט כי לתובע יש זכות חוקית על החומר הגנטי שלו הואיל והתאים והגנים של התובע הם חלק
מאישיותו" .אם נתעלם מהשפעת הסביבה ,מכיל הגנוטיפ של אדם את כל ההוראות הגנטיות החיוניות להתפתחות ,צמיחה
והתרבות של האדם ...כל התכונות של האדם ,לרבות משקל ,כוח ,גובה ,מין ,צבע העור ,מרקם השיער ,דפוס טביעות האצבעות,
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סוג הדם ,אינטליגנציה והיבטי אישיות (למשל מזג) ,נקבעים בסופו של דבר על ידי המידע המוצפן בדנ"א 57".אם מצאו בתי
המשפט אינטרס קנייני מספיק באישיותו של אדם ,כיצד לא תהיה לאדם זכות על החומר הגנטי שלו עצמו ,שהוא בתמצית
ייחודו של אדם באופן מהותי בהרבה משם או תווי פנים?
יש לציין כי עוולת הפקעת זהות אינה בונה זהות כנשוא סטאטי ,קבוע אלא כביטוי אורגאני ,מורכב ,ומתפתח המשתנה עם
הזמן ועל פני ֶה ְק ֵשר .בית המשפט לערעורים במשפט  Mooreהפך הקשר זה למפורש יותר .בהתמקדו בדנ"א ,הדגיש בית
המשפט את ערכם של פרמטרים המהווים את העצמיות .הסוגיה עבור בית המשפט הייתה ,אפוא ,איזה סוג של אינטרס
היו ל Moore-בהיבטים היסודיים של העצמיות שלו (במקרה זה ,חומר גנטי) לאחר ,או כאשר ,קיבל היבט זה קיום מעבר
לגופו הגשמי ,כאשר הוסר מגופו .הוא פתר את השאלה על ידי קביעה שהיה ל Moore-אינטרס שיכבדו את פרטיותו-כבודו
בשמירת השליטה במה שייעשה ברקמות שלו לאחר הוצאתם מגופו.
למידע גנטי יש גם משמעות עצומה ביחס לנטייתנו לזהות את עצמנו כחלק מאוכלוסיות רחבות יותר ובכללן כחלק מקבוצות
אתניות .יסודות נוספים התורמים לזהות הקבוצתית הם יסודות חברתיים -היסטוריים .אנו מעוניינים לנסח תובנה ייחודית
של זהות קבוצתית .תובנה ,המכירה בגורמים חברתיים-היסטוריים התורמים לזהות הקבוצתית .ההשלכות רבות העוצמה
של תובנה זו מתבררות אם חוזרים למשפט-אגב שצוטט בהרחבה לעיל" :אם נשים בצד את השפעת הסביבה ".משתמע
שגורמים סביבתיים עשויים לתרום לזהות ממש כפי שדנ"א עושה זאת .על כן עולה השאלה האם לא נכון להכיר בגורמים
סביבתיים – היסטוריה ,תרבות וחברה – שבאמצעותם נבנית ונשמרת תמצית הזהות הפרטית? ההשלכות של הכרה משפטית
זו ,יש בהן גם הבטחות וגם בעייתיות :הן מבטיחות מאחר והן מאמצות גישות חדשות להגנת המעמד המשפטי של זכויות
קבוצתיות ולתיקון עוולות שנגרמו על ידי הפליה וסטיגמאטיזציה של בני אדם על בסיס שיוכים הקבוצתי (המהווה היבטים
של זהותם); והן צופנות בחובן בעייתיות מאחר ושיוכים אלה הם חסרי גבולות בהיקפם ועל כן הם מחייבים התווית קווים
מנחים הניתנים לפיקוח ושליטה.
לשון אחר – כשם שניתן לראות את הדנ"א כמרכיב חשוב של זהותנו הגשמית המוחשית ,כך גם ניתן להכיר בשיוכים
משפחתיים ,בגזע ,מגדר ,מוצא אתני ,דת וכו' כמרכיבים חשובים של זהותנו החברתית ,התרבותית וההיסטורית.
אין להבין מכך כי כל הקבוצות הן בעלות משמעות זהה ככלים להבניית הזהות הפרטית .ככל שתפקיד הקבוצות הוא מרכזי
יותר לזהותו של אדם ,כפי שהוא נלמד מההיסטוריה החברתית ,כן גדלה החשיבות המשפטית של שיוכים בוני-זהות .נוכל
לתאר סכמה לפיה יש ספרה של זהויות .כולנו קשורים בקורים רבים של קשרים שבאמצעותם אנו בונים את תחושת העצמיות
שלנו .אחדים מקשרים אלה חשובים יותר מאחרים .לכל אחת מהקבוצות כגון "אדם"" ,אזרח"",משפחה" או "אישה" יש
מסורות נבדלות של הכרה משפטית .בקבוצות אחרות ,כגון אלה המבוססות על נטייה מעמדית או מינית ,יש הכרה משפטית
מוגבלת בהרבה אך בשלבי התפתחות.
משפט  Mooreותשומת ליבו לעוולת הפקעת הזהות מהווה ,לפיכך ,בסיס להכרה משפטית בקשרים בוני -זהות .גישה זו
עשויה לכונן כעין רצף של הכרה משפטית המבוסס על העוצמה או המרכזיות של השיוך הרלוואנטי.
סטיגמה ,כפי שארווינג גופמן גרס ,כרוכה ב"ניהול זהות מקולקלת 58".כדי להתמודד עם סוגיות של סטיגמה בזירה המשפטית
אנו צריכים תחילה לזהות מה נחשב בחוק כ"זהות" .עוולת הפקעה הזהות מהווה כלי ראוי לבירור סוגיה זו .אומנם אין הוא
הכלי המשפטי היחיד שבו מזהה החוק ומנהל זהות ,אך בהיותו מפורש כל כך הוא נקודת מוצא מצוינת.
עוולת הפקעת הזהות חורגת מעבר לסוגית זכות "השליטה" בשמות או בתמונות .העוולה בוחנת את השפעת השימוש בהם
על הזהות של הקבוצה הרלוואנטית ועל חבריה .אם מעוניינים אנו בהגנה על זהות הפרט בפני השפעה או פגיעה בצורה זו
או אחרת ,אזי ניתן ליישם ביעילות את עקרונות העוולה לא רק במקרים כמו  ,Mooreאלא גם במקרים אחרים הכרוכים
בקשרים בוני-זהות .על ידי שימוש בעקרונות אלה נוכל לטעון כי יש להימנע משימוש בסיווגים המבוססים על גזע ,מגדר
	  57
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או מוצא אתני כל זמן שהם משמשים לביזוי זהות הפרט על ידי ביזוי קבוצות הממלאות תפקיד משמעותי בבניית זהותו של
הפרט.
בשל העובדה כי אלמנטים חברתיים -היסטוריים תורמים אף הם לזהות הקבוצתית אנו מאמינים כי להיסטורית הרדיפות של
היהודים ובכללה אף ניסיון השמדתם בשואה ישנה בוודאי השפעה רבה על עיצוב הזהות היהודית בפתח המאה ה .21-המודל
המוצע על ידנו עסק בהרחבת העילה המנויה סעיף  )6(2ככזו המגנה אף על האלמנטים הביולוגיים ,החברתיים וההיסטוריים
המכוננים את הזהות היהודית.
יצוין כי אין בכוונתנו לנתק את הזהות האתנית לחלוטין מביולוגיה .במובן זה ,התובנה שלנו לגבי זהות יהודית כמבנה חברתי
ופוליטי לוקחת בחשבון את תפקידן של תפיסות ביולוגיות ברדיפות של קבוצות אתניות בנות זמננו.
 .5.2.2רדיפות ואפליות כמכוננות זהותה של קבוצת היהודים
דברי ימי הרדיפות וההפליה נגד יהודים ידועים היטב.
הביטוי הקיצוני ביותר של שנאת יהודים הייתה השואה – ההשמדה השיטתית של יהודים על ידי גרמניה .קרוב ל 6-מיליון
יהודים ( 1.5מיליון מהם ילדים) נטבחו .רשמית ,תוארה השואה על ידי הנאצים כפתרון סופי לבעיה היהודית.
ביום  18בספטמבר  ,1979נקט בית הדין לחוקה בגרמניה עמדה בשאלת הזהות היהודית הקבוצתית 59.הנתבע במשפט זה
הציג בפומבי מספר כרזות בהן נכתב כי "השואה היא שקר המופץ על ידי יהודים ".העותר ,שסבו היהודי נרצח באושוויץ ,הגיש
תביעה על העלבה ( .)insultבהסתמכו על החלטות קודמות שהתקבלו לאחר המלחמה ,הזכיר בית המשפט שתביעה בגין
 insultניתן להגיש בגין גידופים אנטישמיים כלליים ,ובכך חזר והכיר ביהודים כקבוצה בעלת מעמד משפטי וב"יהודיות"
( )Jewishnessכעל זהות בעלת מעמד משפטי .בהסבירו תפיסה זו ,גורס בית המשפט ש"גורלם המיוחד" של היהודים הופך
אותם לנבדלים בתוך הקהילה ,באופן שמאז תקופת הנאצים ,מהווים היהודים "קבוצה נבדלת באופן חד" בתוך גרמניה .בית
המשפט מוסיף ומפתח תובנה זו של חברות בקבוצה יהודית" :הגורל שנכפה עליהם על ידי הנציונאל סוציאליזם כורך אותם
60
ליחידה אחת המציבה אותם מחוץ לכלל והמתגלמת בכל אחד המשתייך אליה".
עוד גורס בית המשפט לחוקה כי ההתנסות ברדיפות גזעניות יוצרת זכות להכרה במעמד הקבוצה .לפיכך ,גורס בית המשפט
שיהודים:
"זכאים ,כמרכיב הדימוי העצמי שלהם ,להיחשב כחלק מקבוצה ,הנבדלת בגורלה ,שכלפיה חייבים כל השאר אחריות
מוסרית מיוחדת ,כדי לשמר את כבודם .הכיבוד של דימוי עצמי זה מהווה עבור כל אחד מהם את אחת הערובות
61
נגד הפליה חוזרת ובסיס לחייהם ברפובליקה הפדראלית".
הנקודה המכרעת אינה גורלו של היחיד אלא המאורע ההיסטורי שגרם נזק לדימויו של כל יהודי כיחידה עצמאית .בהסיקו
שהקטגוריה "יהודי" מוגדרת לא על ידי ביולוגיה או קשרים גנטיים כשלעצמם ,אלא בעיקר על ידי היסטוריית הרדיפות,
מאמץ בית המשפט פרשנות מרחיבה לשאלה "מי הוא יהודי?" ,המבוססת במפורש על תפיסה פוליטית וסוציולוגית של
קטגוריות גזעיות.
בית המשפט לחוקה בגרמניה מתייחס למאורע ההיסטורי אשר גרם נזק לתדמיתו של כל יהודי כאדם .לפיכך הכיר בית
המשפט ברעיון כי זכותו של הפרט יכולה לנבוע בשל חברות בקבוצה .יתר על כן ,על בסיס רעיון זה יחידים יכולים להגיש
תביעות בגין פשעי "עלבון" ו"הוצאת דיבה על זכר המתים" הגם שאינם מכוונים אליהם אישית אלא אל כל יהודי באשר הוא.
בית המשפט חזר והדגיש הן את טיבן הפרטי של הזכויות הנדונות והן את טיבן הקולקטיבי.
59

Judgment of Sept. 18, 1979, Federal Constitutional Court, 75 BGHZ 160, translated in Stein, Eric History Against Free Speech: the New
German Laws Against the "Auschwitz" and Other "Lies,. MICH. L. Rev. 85 (1986): 277, 301-04.
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תופעת הרדיפה נגד הזולת מטעמי גזע ,דת ,נכות גופנית ,מין ,או דעות פוליטיות ידועה משחר ההיסטוריה ועד עצם היום
הזה ,החל ברדיפות הנוצרים בידי הרומאים עד ל"פתרון הסופי" של בעיית היהודים של הנאצים ,מ"הטיהור האתני" בבוסניה
עד לרצח עם ברואנדה .בחברה מגוונת כל כך ,כל אחד מאיתנו מוצא עצמו חבר בקבוצת מיעוט אחת או יותר – גזעית,
דתית ,אתנית ,תרבותית ,לאומית ,או מינית .לכן ,עשויים כולנו להיות מושפעים על ידי רדיפות אלה .אלימות המונעת על
ידי צרות אופק כוונה כנגד מגזרים שונים רבים בחברה – אפרו-אמריקנים ,אמריקנים היספאנים ,אמריקנים אסיאנים,
אמריקנים יהודים ואמריקנים ערבים; אמריקנים ילידים ,מהגרים חדשים ,נשים; אנשיי הקהילה ההומו-לסבית ,דו-מיניים,
טראנסג'נדרים וכל אלה אינם אלא מדגם קבוצות.
בשיטה המוצעת על ידינו ,תובנה היסטורית של משמעות החברוּ ת בקבוצה עשויה להוות בסיס לתביעות וזכויות מוחשיות
עבור אלה המוגדרים כיהודים .המודל המוצע למעשה מעניק זכויות לקבוצה כשלעצמה – תפיסה שעלולה לעמוד בסתירה
לכללי המשפט במדינות הליברליות ,אשר מבוססים על זכויות הפרט – לאמור ,לזכויות של כל יחיד יש משמעות ותוכן
מיוחדים המבוססים על חברותו של היחיד בקבוצה הנרדפת.
על אף העובדה שהניתוח לעיל מסתמך במפורש על הגדרה פוליטית והיסטורית של חברות בקבוצה יהודית ,חבויה ברקע
תיאוריה ביולוגית של מוצא אתני ,הואיל והרדיפות האתניות עצמן משתמשות במושגים ביולוגיים (של היגיינה ביולוגית
וטוהר הגזע) .אנו רואים חשיבות רבה בעובדה כי ניתן מקום מיוחד להכללת היסטורית ההפליה בקרב קבוצות.
עד שיבשיל הזמן לשינוי החקיקה בעניין זה ,הגנה על נבדקים אנושיים תעשה באמצעות התקנות הקיימות .הרחבת עוולת
הפקעת הזהות מזהות הפרט לזהות הקבוצה ניתנת למימוש ללא מאמצים הכרוכים בחקיקה חדשה.
סיכום
במחקר הגנטי טמון פוטנציאל כביר לשיפור בריאות ורווחת האדם .אך תנאי מוקדם וחיוני לרוב המחקרים הגנטיים והוא
זמינות של כמות מספקת של דגימות גנטיות מגוונות .הזמינות הצפויה בעתיד לכמות מספקת של דגימות גנטיות ובסיסי
נתונים נאותים למחקר ,נמצאת בסכנה .הסיבה לכך היא אי וודאות ומתחים הולכים וגוברים הקשורים לזכויות יחידים
וקבוצות של תורמי הדנ"א למחקר .עם התפתחות בתעשייה הביו-טכנולוגית ,זכו הגנים לחיים (חברתיים) משלהם.
פיתוח בסיסי נתונים גנטיים בקנה מידה גדול ,מציב שורה של סכנות וסוגיות אתיות שעדיין אינן ברורות ,בעיקר כיוון
שההשתתפות במחקר גנטי משליכה על מערכת היחסים המסורתית בין יחידים לבין קהילות.
במאמר זה נבחן האינטרס של הפרט לשמירת זהותו ,כדגם להגנה על תורמי דנ"א .ההגנה על אינטרס הזהות מציעה לראות
הפקעה של חומר גנטי כהפרת זהות הפרט .מאפייני זהות ,כקולו או תווי פניו של אדם ,הם מרכיבים מוגנים של אישיותו,
בהיותם ביטויים מוחשיים ,פרטיים וייחודיים של זהות .הפקעת מידע המוצפן בדנ"א שלנו מהווה הפרה שהיא לכאורה בוטה
אף יותר של זהותנו .הפרה כזאת אינה שוללת מהפרט שימוש במאפיין הזהות שלו ,אך מאפשרת לזולת לעשות בו שימוש
מקביל ,ובכך להפר את זכותו של הפרט לשימוש ושליטה בלעדיים.
אחד היסודות של פגיעה בפרטיות המנוייים בחוק הגנת הפרטיות הוא הזכות למנוע שימוש בשמו של אדם ,בקולו ,תמונתו,
ובאופן כללי יותר ,בדמותו למטרות ריווח .כך מגדירה הוראת סעיף  )6(2לחוק .מי הוא הנהנה מזכות זאת? מה אינטרס
הפרטיות המוגן כאן בכלל? החוק אינו מבחין בין פגיעה רגשית הנובעת ממסחור הדמות ,לבין פגיעה כלכלית .נראה כי מן
הראוי להכיר בשני סוגי הפגיעה גם יחד .אם שימוש בקול ובתמונה נחשבים כפגיעה בזהות ,האם לא ייחשב השימוש בדנ"א
כפגיעה כזאת? אין בכך כדי לאמץ את גישת הדטרמיניזם הגנטי או את צמצומו של המושג "אדם" למשוואה לפיה אדם
אינו אלא תבנית נוף הרצפים שבדנ"א שלו .מעורבות הסביבה התרבותית והחברתית בעיצוב אישיותו ,התנהגותו ,תפקודו
והישגיו של כל פרט אינה מוטלת בספק גם בין הסבורים שהגנום הוא הגורם המשפיע ביותר על כל התכונות האלה .אך אין
ספק שלרצפי דנ"א השפעה בעלת חשיבות ראשונה במעלה על אישיותו /זהותו של אדם.
ניתוח עוולת הפקעת הזהות מאפשר לבית המשפט להתמודד עם סוגיות הכרה וניהול זהות באופן המצביע על אפשרויות
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נרחבות יותר ,כגון טיפול בזכויות קבוצתיות בחברה בת זמננו .במובן זה דיוננו מכוון לבחינת הצעות ולא לגיבוש מסקנות.
בשל השפעתו השלילית של מידע גנטי על זהות הקבוצה בולטת יתרונה של עוולת הפקעת הזהות .בנוסף ,גובשה על ידנו
במאמר זה תובנה ייחודית על אודות הקבוצה גנטית .תובנה המכירה באלמנטים היסטוריים-חברתיים כמגבשים זהות
קבוצתית.
השאלה המרכזית שנבחנה עוסקת בגורם המכונן זהות קבוצתית בכלל ,ואת הזהות היהודית בפרט .זהות הפרט קשורה בקשר
הדוק לזהותם של אחרים .זהות הפרט מורכבת ממרכיבים בהם בחר אותו פרט ,לצד מרכיבים אליהם נולד או הצטרף ללא
בחירה .זהותו מורכבת בו-זמנית ממספר רבדים או מעגלים ,ואין בין הרבדים השונים סתירה .ומעל לכל – רק האדם עצמו
יכול להגדיר את זהותו הוא .אנו מאמינים כי היסטוריית הרדיפות של היהודים ובכללה ניסיון השמדתם בשואה ,היא האירוע
החשוב ביותר שחווה העם היהודי במאה העשרים ,ובוודאי האירוע הנורא ביותר בהיסטוריה היהודית .אירוע כה קשה ,אין
ספק להשפעתו הרבה על עיצוב הזהות היהודית בפתח המאה ה .21-המודל המוצע בעבודה זאת עוסק בהרחבת העילה
המנויה בסעיף  )6(2לחוק הגנת הפרטיות כמגנה גם על האלמנטים הביולוגיים ,החברתיים וההיסטורית המכוננים את הזהות
היהודית .הרחבת עילה זו במסגרת משפטית המגנה על זהות הקבוצה כפי שהיא מכוננת על ידי המידע הגנטי וההיסטוריה
החברתית שלה.
עדיין לא התקיים בישראל דיון ציבורי מעמיק ומקיף ,בין אנשי גנטיקה ,חברה ,משפט ומוסר ,בכל הנוגע למחקר גנטי
באוכלוסיות גדולות ,בדומה לדיון שהתקיים בחלק ממדינות המערב .ניהול של מאגר דנ"א לאומי ,והסוגיות הרגישות של
חיסיון מידע גנטי ,סימון גנטי של עדה ומסחר במידע גנטי ,טרם זכו להתייחסות ראויה בספרות המשפטית בישראל.
רק בשנים האחרונות החל להתנהל בישראל דיון ציבורי בשאלת הקמת מאגרי דנ"א וביצוע מחקרים גנטיים בקרב קבוצות
אתניות גדולות באוכלוסיה .הדיון רובו ככולו מתקיים בתוך הקהילה המדעית ,בין חברי וועדת הלסינקי ,הנהלת משרד
הבריאות וההסתדרות הרפואית בישראל .עם התרחבות המחקר שנעשה בחברת  ,IDgeneוכשהתבררה כוונתו ויומרתו,
החלו לעלות בפורומים אלה השגות ביחס לאישורים שניתנו לפעילות החברה ,והוצגו שאלות בעניינים שבמוסר .הועלה גם
חשש מהפיכת ישראל ל"מאגר" של קבוצות יעד למחקרים גנטיים ,בהיותה מדינה שיש בה רוב של יהודים מארצות מוצא
שונות ,ומספר גדול של קבוצות אוכלוסיה הומוגניות .מחקר גנטי על קהילה מייצר מידע שעשויות להיות לו השלכות גם
על חיי פרטים המשתייכים לקבוצה הנחקרת אך לא נתנו את הסכמתם להשתתף במחקר .השלכות כאלה עשויות להיות
חיוביות ,כמו פיתוח תרופות ,אך גם שליליות ,כמו סטיגמאטיזציה ואפליה.
בגלל שאלות כבדות משקל אלה ,הוחלט להקים שתי ועדות לאומיות לנושא המחקר הגנטי וניהולו ,במיוחד באוכלוסיות
גדולות ומוגדרות מראש .בראשית  2003הגישו הוועדות את דוחותיהן .דוח אחד חובר על ידי הוועדה המייעצת לביו-אתיקה
של האקדמיה הלאומית למדעים ,בראשות הפרופסור מישל רבל ממכון ויצמן ,62הדוח השני חובר על ידי הלשכה לאתיקה של
ההסתדרות הרפואית ,בראשות פרופסור אבינועם רכס מבית החולים הדסה 63.רבות מן ההמלצות בדוחות זהות – ההמלצות
להקים רשות לאומית סטטוטורית שתפקח על מאגרי דנ"א מסחריים וציבוריים של אוכלוסיות בישראל ,ומאגר דנ"א לאומי,
שינוהל על ידי הרשות .שני הגופים המליצו כי הרשות תנסח כללים אתיים לניהול מחקרים בקרב עדות אתניות ובקבוצות
אוכלוסיה גדולות .ההמלצות מנסות לתת מענה באשר לתוצאות המחקר שעשויות להשפיע על הקבוצה אליה הפרט משתייך.
הומלץ כי במקרים של עדות "מיוחדות" ,כמו העדה האתיופית או הדרוזית ,תתבקש הסכמה לעריכת המחקר לא רק מן
המשתתפים עצמם ,אלא גם מראשי הקהילה.
בשנת  2005פרסם מנכ"ל משרד הבריאות את "הנחיות הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם להקמה ושימוש במאגרי
דגימות גנטיות" 64.ההנחיות פורסמו בחוזר מנכ"ל  .01/05פרסום החוזר חייב הקמת מנגנון לטיפול בבקשות ולאיסוף מסודר
 	  62דוח הוועדה המייעצת לענייני ביו אתיקה ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,אוספים גדולים של דגימות דנ"א ומאגרי נתונים של מידע
גנטי מהאוכלוסיות ,דצמבר  2002בhttp://bioethics.academy.ac.il/hebrew/report2/Report2-h.html-
 	  63ההסתדרות הרפואית בישראל ,הלשכה לאתיקה ,נייר עמדה ,המלצות ומסקנות בנושא המחקר הגנטי באוכלוסיות גדולות .ינואר .2003
 64משרד הבריאות ,חוזר המנכ"ל ,הנחיות הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם להקמה ושימוש במאגרי דגימות גנטיות .מס' 01/05
מיום .2.1.2005
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של נתונים .במשרד הבריאות מדגישים כי יש לתת עדיפות ראשונה להשלמת התהליך ,כדי למנוע עיכובים ופגיעה באפשרות
השימוש במאגרים קיימים או ביצירת מאגרים חדשים.
סביר להניח כי בחברה דמוקרטית נאורה כשלנו ,לא יתאפשר ניצול המידע הגנטי להקצנת הקיטוב החברתי ,הכלכלי והתרבותי
בתוכה .בחברה שונה עלולות להתקבל החלטות אחרות (בהתבסס על אותו מידע גנטי) ,כגון טיפוח מועדף תקציבית של בעלי
הולדתם) .לנוכח השימוש הזדוני והמעוות
פוטנציאל גופני או מנטאלי גבוה וקיפוח מכוון של כל האחרים (או אפילו מניעת ָ
שנעשה בעבר ובהווה בגנטיקה לקידום רעיונות לאומניים וגזעניים ולמעשי זוועה ,יידרשו כל המעורבים במיזמים גנטיים
לפעול בכל דרך אפשרית למניעת שימוש לרעה בממצאי המיזם ולהפגת חששות ,שמקורו בעיקר בבורות ,מפני שימוש כזה.
מכל מקום ,במדינת ישראל נוצר – אולי לא לזמן רב – צירוף תנאים שנראה לבכירי החוקרים בתחום כרקע אידיאלי לחקר
תהליכים התורמים להיווצרות מאפיינים גנטיים ייחודיים לאוכלוסיות .תנאים אלה הם :המקבץ ההטרוגני של אוכלוסיות
שעדיין שמרו במידה רבה על מאפייניהן הגנטיים בתחום הגיאוגרפי הזעיר של ישראל; הזמינות של מידע דמוגראפי והיסטורי,
לפחות חלקי ,אודותן; והימצאות תשתית וממסד רפואי ומדעי מודרני בישראל.
אשר להיבטים האתיים של חקר האוכלוסיות בישראל ,ראוי לציין שבעשורים הראשונים לקיום המדינה לא הייתה בקרב
החוקרים מודעות של ממש לכללי האתיקה המקובלים כיום .מחקרים אפידמיולוגים-גנטיים ורפואיים רבים נערכו מבלי
שהנחקרים ידעו שהם נחקרים ,וממילא לא נתנו את הסכמתם מדעת למחקר .דגימות דם שנלקחו בבתי חולים ,במרפאות
ובבתי ספר לצורך אבחון רפואי ,או בתואנה של אבחון רפואי ,שימשו גם או רק למחקר .יש שאפילו תירוץ לא ניתן ,כמו
כאשר נלקחו דגימות דם מעולים חדשים בשדה התעופה ,ברדתם מן המטוסים .נעשה שימוש מחקרי גם בדגימות שנלקחו
מתרומות דם בבנקי הדם של בתי חולים ובמבצעי התרמה של מד"א במקומות עבודה ובצה"ל .ברבות הימים הוקמו במשרד
הבריאות ,באוניברסיטאות ובבתי החולים "ועדות הלסינקי" ,האמונות על כללי האתיקה ,וחוקרים נדרשים לקבל את אישורן
לכל מחקר בבני אדם .קבלת מענקי מחקר מגופים מממנים מותנים בקבלת אישורים מוועדות האתיקה.
מיעוטה היחסי של ספרות הדנה בנושא בישראל מצביע על אי-התמודדותו של המשפט הישראלי עם סוגית המחקר
באוכלוסיות .אולם ברור שלא ניתן להתחמק מדיון מעמיק בשאלה זו ,לאור העובדה שהמציאות והפרקטיקה כופים עלינו
כיום יותר מאי פעם את הצורך להתעמק ולהתחבט בדילמות אתיות ומשפטיות ,הנוגעות להגנה על קבוצות אוכלוסיה
סדר משפטי ישראלי בו יעוגן פן ערכי שמטרתו
נרחבות .יש להתחיל ולהתמודד עם הדילמות שהנושא מעורר ,תוך התווית ֶה ֵ
יישום מדיניות חברתית התואמת את טובת הכלל .כאמור ,זה נושא מרתק שמן הראוי להסדירו בחוק ,ויש לקוות שיזכה
בהקדם להתייחסות הראויה בספרות המשפטית שלנו.
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בחירת מין היילוד
נועה גרוסמן

*

תקציר
מאמר זה יעסוק בסוגיית קביעת מין היילוד.
הרצון לקבוע את מין היילוד ,הינו רצון הקיים מדורי דורות ,ואשר העסיק הן מעשית והן ערכית ,מדענים ואנשי רוח.
המאמר ייפתח ,בפרק המבוא ,בסקירת מספר שיטות אשר אינן מדעיות " -שיטות סבתא" הקיימות כיום ,לצד השיטות
המדעיות ,לקביעת מין היילוד.
בהמשך יתמקד זה בהתקדמות המדעית מאפשרת ומציעה כיום שיטה בדוקה ביותר לקביעת מין היילוד,PGD :
ה , Pre-Implantation Genetic Diagnosis-דהיינו  :אבחון גנטי טרום השרשתי .שיטה זו מאפשרת וודאות מלאה
בבחירת מין היילוד.
המאמר יסקור ויבאר בתחילה את אופן ביצוע ה - PGD-שאיבת ביצית מהאם ,וזרע מהאב והפרייתם בתנאי מעבדה,
גידול הביציות המופרות ,האבחון הגנטי המבוצע בעוברים והחזרת עובר בריא ומתאים לרחם.
כן ייסקרו המקרים אשר בהם מתקיימת שיטת האבחון הטרום הריונית – מטופלים בסיכון להוליד ילד חולה  ,מטופלים
המבקשים להוליד ילד בריא ,כדי לעזור בריפוי אח חולה ,ומטופלים המבקשים לבחור את מין היילוד.
פרק נוסף במאמר יוקדש לדילמות האתיות ,ערכיות ,מוסריות ,חברתיות וכלכליות ,אשר מתעוררות עקב האפשרות
שהמדע מעניק לנו ,להשפיע על בחירת מין היילוד.
המשכו של המאמר יעסוק במחקר השוואתי של המצב המשפטי הנוהג במדינות השונות ובהלכה היהודית ,לעומת המצב
המשפטי במדינת ישראל ,בהקשר של קביעת מין העובר בשיטת ה.PGD-
בסיומו של המאמר ,תובאנה הערות ,מסקנות אישיות ומילות סיכום.
* שופטת בית משפט השלום תל אביב-יפו

NOAGR@court.gov.il

מילות מפתח :מין היילוד; עובר;  ;PGDאבחון גנטי; טרום השרשה;

מבוא
הרצון לקבוע את מין היילוד ,קיים מדורי דורות.
כבר בהלכה היהודית נדונו שיטות לכך.
בתורה נאמר" :אשה כי תזריע" .חכמים פרשו" :אמר ר' יצחק ,אמר ר' אמי ,אשה מזרעת תחילה יולדת זכר ,איש מזריע

תחילה יולדת נקבה".
ידועות גם "שיטות סבתא" ,לקביעת מין היילוד .יש המלצות בדבר מועד קיום יחסי האישות :ביום הביוץ עצמו למבקשים
 ויקרא י"ב ( 2פרשת תזריע-מצורע).
 בבלי ,נידה ,לא ,עא ("א"ר חמא חנינא :בשכר שמשהן עצמן בבטן כדי שתזריע אשתו תחילה – נותן לו הקב"ה שכר פרי הבטן").
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בן ,ויומיים קודם לכן לרוצים בבת .יש הממליצים על דיאטה מיוחדת לאישה ,שישה חודשים טרם הכניסה להריון ,ומוסיפים
רשימה של מזונות מותרים ואסורים ,בהתאם למין היילוד הרצוי – מזון עשיר באשלגן ונתרן גורם להולדת זכרים ואילו מזון
ידועות גם "שיטות סבתא" לקביעת מין היילוד .יש המלצות בדבר מועד קיום יחסי האישות :ביום הביוץ עצמו למבקשים
בן ,ויומיים קודם לכן לרוצים בבת .יש הממליצים על דיאטה מיוחדת לאישה ,שישה חודשים טרם הכניסה להריון ,ומוסיפים
רשימה של מזונות מותרים ואסורים ,בהתאם למין היילוד הרצוי – מזון עשיר באשלגן ונתרן גורם להולדת זכרים ואילו מזון

המועשר במגנזיום וסידן ,גורם להולדת נקבות.
ידועות גם שיטות מדעיות יותר ,כגון מיון זרע ,אך גם הן לא הניבו תוצאות וודאיות .בימינו ,התקדמות הטכנולוגיה
המדעית מאפשרת להציע שיטה אמינה לקביעת מין היילוד :שיטת הPre-Implantation Genetic Diagnosis - PGD-
שמשמעותה הממשית – אבחון גנטי טרום השרשתי (עובר להשרשת הביצית ברחם) .שיטה זו מאפשרת ודאות את אבחון

מין העובר העתידי ומכאן מאפשרת ודאות בבחירת מין הילוד/ה.
ביצוע PGD

בשיטת ה PGD-שואבים ביצית משחלת האם ,ומפרים אותה ,חוץ-גופית ,בזרע האב .את הביצית/יות המופרות מגדלים
"במבחנה" במשך  72שעות – לשלב בו מן הביצית המופרית התחלקה לשמונה תאים ,המוגדרים ,מן ההיבט המדעי ,כ"עובר".
מן העובר נוטלים תא יחיד ונבדק המבנה הגנטי שלו .לאחר קביעת האבחנה ,מוחזר/ת העובר/ה שנבחר/ה על יסוד מינו/
ה הרצוי לרחם ,ובו אמור/ה העובר/ה להתפתח בהמשך תהליך של הריון רגיל .שיטת בדיקה ואבחון זאת פותחה בראש
וראשונה לצורך זיהוי-טרום-לידה קרוב-לוודאי של בעיה רפואית-גנטית בעובר.
לאחר קביעת מין היילוד ,והחזרה לרחם של העובר שמינו רצוי ,מוקפאים העוברים הנוספים .אין בשיטה זאת התערבות
בגנום האנושי.
שיטת האבחון הטרום הריונית ,אפשרית במקרים הבאים:
• מטופלים בסיכון להוליד ילד חולה – השיטה מאפשרת לזהות עוברים הנושאים גן פגום ,ולהשריש ברחם רק את
העוברים הבריאים .כאשר מדובר במחלות תלויות-מגדר ( )Sex-Linked Diseaseמאפשר השימוש בשיטה זאת זיהוי
המין והשרשה ברחם רק של העוברים מן "המין הרצוי" .בכך למנוע הולדת ילד חולה.
• למטופלים המבקשים להוליד ילד בריא ,כדי לעזור בריפוי אח חולה – השיטה מאפשרת השרשת עובר ,אשר יתאים
לשמש תורם (מוח עצם) לאחיו החולה ,שנולד לפניו.
• למטופלים המבקשים לבחור את מין היילוד.



עלות ההליכים הכרוכים בקביעת מין היילוד ,כולל ההפריה החוץ-גופית ,אינן כלולות בסל הבריאות .הסכום הוערך בשנת 2005

כנע בין   ₪ 18,000לבין .₪ 40,000
הדילמות
האפשרות שהמדע מעניק לנו ,להשפיע על בחירת מין היילוד ,מעוררת שאלות אתיות ,ערכיות ,מוסריות ,חברתיות וכלכליות.
  	 ד"ר עמוס בר וטל רוזין המדריך הישראלי להריון ולידה פרק ( 30-33 1הוצאת זמורה ביתן) (.)1994
  	 משרד הבריאות ,אתר האינטרנט www.health.gov.il
Sex Selection: Choice and Responsibility in Human Reproduction Human Fertilization and Embryology Authorithy, England.

  	 "מסמך רקע לדיון בנושא :אבחון גנטי-טרום הריוני" (חוות דעת של עובד מחקר ומידע של הכנסת( )15.03.2005 ,עוגן גולדמן).
  	 פרוטוקול ישיבה מס'  1של הוועדה המשותפת של ועדת העבודה הרווחה והבריאות וועדת המדע והטכנולוגיה לנושא אבחון גנטי טרום הריוני
למטרות בחירת מין היילוד ,הכנסת ה( )05.07.2005( 13 ,16 -דברי עו"ד מירה היבנר-הראל).
d

.www.kneset.gov.il/AllSite/mark02/h0225765.html

  	 עו"ד גלעד גולדנברג "בחירת מין היילוד – סקירת רקע ומיפוי דילמות" כתב העת רפואה ומשפט ( 146 ,138 33דצמבר .)2005
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על כך נאמר:



"הטכנולוגיה הרפואית מתקדמת במהירות כה רבה ,עד כי נוצר שוב ושוב ,פער בין היכולות המדהימות
שהיא מעמידה לרשותנו ,לבין עמדות הציבור הנוגעות להרשאה והסכמה חברתית רחבה על השימוש בהן.
...
"עתה אנו נדרשים לסוגיה "קלה" יותר לכאורה ,לא התערבות במעשה הבריאה מראשיתו ,אלא "רק" קביעה
מראש ,על פי הזמנה ,את מין הנולד .שהרי הטכנולוגיה של "איבחון גנטי טרם השרשה" כבר קיימת בהישג יד
במספר מרכזיים רפואיים בארץ .אך האם הרשות לכך נתונה? האם נתיר למומחים לדבר ,לפעול בחופשיות
על פי יכולתם המקצועית ,כשאנו חוצים בכך ערכי יסוד של החברה האנושית? "....
ניגע בקצרה ,במקצת מן הדילמות המתעוררות.
 .1דילמה ערכית מוסרית – האם ראוי להתערב במעשה הבריאה?
בחירת מין היילוד ,ללא ספק ,היא התערבות במעשה הבריאה ,המעוררת שאלות כבדות של אתיקה ומוסר .מי התיר לאדם
להתערב בחוק האל – או לאתאיסטים – בחוק הטבע? 10התומכים בשיטה רואים בטכנולוגיה זאת מהפכה של ממש ,המסמלת
11
עידן חדש של קץ המחלות הגנטיות .המטרה הרפואית היא העיקר.
המשפטנים נדרשו לשאלת המעמד המשפטי של הביצית המופרית ,אין בחוק התייחסות להיבט זה .
הפסיקה המעטה שדנה בסוגיה זאת קבעה ,כי הביצית המופרית אינה בבחינת יצור אנוש .חייה אינם אנושיים ועל כן ניתן
12
להשמידה ,או לשמרה ,כרצון ההורים.
התומכים בשטה גורסים כי ברירה וסילוק של עוברים הנושאים גנים של מחלות ,לפני החזרתם לרחם ,עדיפה על הבדיקות
הטרום-לידתיות המסורתיות .היא יעילה ואמינה יותר מאשר אבחון פגמים גנטיים ,שנערך אחר שההיריון כבר החל .כך
13
שבדיקת מי שפיר ,הנערכת בשבוע ה 16-של ההיריון ,תוצאותיה עשויות להיות הפסקת הריון ,ולא רק "הפשרת עובר".
המחברת רואה בחיוב עמדה זאת .יהא זה עוול למנוע מהאדם ,לעשות שימוש בידע מדעי-רפואי להשגת עולם טוב יותר.
את המצווה "פרו ורבו ,רדו בארץ וכבשוה" 14.ניתן לפרש כמתן לגיטימציה לפרייה ורביה ,גם תוך "כיבוש" מדעי.
.2טובת האישה
האם ראוי להעמיד את האישה בסכנה בריאותית ,של תהליך הפריה חוץ-גופי ,ללא צורך ,אלא לקביעת מין העובר?
הליך הפריה חוץ-גופית ,כרוך בטיפולים מכאיבים ,במתן מסיבי של הורמונים והליכים פולשניים והרדמה ,שיש בהם גם
סיכונים המגיעים כדי סכנת חיים לאישה 15.מלומדים רבים סוברים כי הסיכונים לבריאותה של אישה ,שהיא בריאה לחלוטין,
רק בגלל רצונה לבחור את מין היילוד ,הם מיותרים 16.לעומתם משיבים תומכי השיטה ,כי כאשר נדרשת הפריית מבחנה,

10
11
12
13
14
15
16

 	 פרופסור א .רכס" ,קביעת מין היילוד תוך שימוש בהפריה חוץ-גופית" (נייר עמדה של הלשכה לאתיקה מטעם ההסתדרות הרפואית בישראל,
.http://www.ima.org.il/imahebnew/T1.asp?p=2&n=6562 .)11.2005
רות לנדאו "סוגיות אתיות באבחון גנטי טרום השרשה" כתב העת רפואה ומשפט ( 80-81, 77 28מאי .)2003
 	 "נייר רקע בנושא אבחון גנטי לפני השתלה" (עו"ד גלית סמואל ,פברואר www.knesset.gov.il .)1999
עו"ד יוסי גרין ,הפריה חוץ-גופית בראי ההסכמה ,120 ,הוצאת פרלשטיין-גינוסר (.)1995
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,הוועדה המייעצת לביו אתיקה" ,סוגיות ביואתיות בנושא אבחון גנטי טרום השרשתי (,")PGD
.http://bioethics.academy.ac.il
בראשית א .28
ד"ר הילה העליון "דיון ביו-אתי בטיפולי הפריה חוץ-גופית" כתב העת רפואה ומשפט ( 86,87 32מאי .)2005
 	 נאוה סטולר "ילד בהזמנה" הצופה  ;www.hazofe.co.il ,12.11.06דברי ד"ר י .גרין בהרצאה בכנס "רפואה ומשפט" ,שערכה מכללת נתניה
בחיפה.20.1.07 ,
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ממילא נדרשת האישה לעבור טיפולים כאלה .קביעת מין היילוד אפשרית במהלכם .מה גם שעם התקדמות הרפואה פוחתים
הסיכונים 17.לעניות דעתי ,אם אישה מסוגלת פיזית לעמוד בטיפולים מסוג זה ,למען הריון  ,ניתן לעמוד בהם ,גם למען הריון
מהמין הרצוי.
 .3טובת היילוד
האם עובר שנוצר לפי "הזמנה" יהיה בריא בנפשו ובגופו? יש החוששים מן השלכה הנפשיות ,של התהליך על היילוד .כלומר
– כיצד יגיב ילד ,על הידיעה כי הוא נוצר כדי לשמש מקור ביולוגי ,לטיפולים באחיו החולה? 18גם ילד ,שאחיו בריא אך יודע
19
כי "הוזמן" על ידי הוריו ,עשוי לסבול ממועקה וחששות ,שמא לא יעמוד בציפיותיהם.
מבחינה פיזית ,שיעור המומים המולדים הקשים ,בקרב תינוקות מבחנה ,גבוה פי שניים מאשר בקרב תינוקות שנוצרו בהריון
ספונטאני .בלידות מבחנה ,יש הריונות מרובי עוברים ,לידות מוקדמות ,משקל לידה נמוך ופגות .שכיחות הסיבוכים גבוהה.
שוללי השיטה טוענים כי אין זה נכון לחשוף את היילוד לסיכונים שנמנו לעיל ,וזאת רק לצורך קביעת מינו .התומכים גורסים
20
כי טובת היילוד ,היא בראש ובראשונה להיוולד .וסיכוייו ,לכל הפחות לבריאות גנטית ,טובים יותר.
לא נצבר עדיין ניסיון מספיק ,ועדיין לא ניתן להסיק מסקנות ברורות.
לדעתי עדיפים חיים על פני חידלון .לפיכך ,גם מן הסתם יועדפו חיים ,אף אם בסופו של דבר יהיו מלווים במועקות – בין אם
פיזיות ובין אם נפשיות.
 .4טובת ההורים
האם הזכות להורוּ ת כוללת את הזכות לבחור את מין היילוד?
הורה ,אמור לקבל את ילדיו ללא תנאי בכל מצב .יש מלומדים הסבורים כי רעיון בחירת מין היילוד ,פוגע בתפיסה הבסיסית
של ההורות 21.מרכזיותה של ההורות כערך בחיי הפרט והחברה ,אינה ניתנת לערעור 22.הורות נתפסת כזכות .אי היכולת
לממש את ההורות בדרך הטבע ,אינה מבטלת זכות זאת ,גם אם הזכות מטילה על המדינה לסייע להורים בכוח להגשים את
הורותם בסיוע טכנולוגיה רפואית .הטכנולוגיה הרפואית המשמשת למימוש הזכות להורות ,מאפשרת לבני זוג ם להתערב
באלמנטים נוספים הקשורים להולדה ,כקביעת מין היילוד.
התומכים בזכות בחירת מין הילוד סבורים כי הזכות ל"חופש פריון" מוצאת ביטויה החוקתי במסגרת חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו .ההתקדמות הטכנולוגית אינה מצמצמת את הזכות להורות ,כי אם מוסיפה לה אפשרויות נוספות ,כגון בחירת מין
23
יילוד ,ולא רק משיקולים רפואיים ,כי אם גם משיקולים חברתיים – כגון מגדר.
17

פרופ' אברהם שטיינברג "בחירת מין העובר" כתב העת הרפואי אסיא "מרכז מאגרי מידע לרפואה – אתיקה והלכה".
www.medethics.org.il/articles/ASSIA/ASSIA77-78/ASSIA77-78.12.asp

 18ג'ודי פיקו שומרת אחותי עמ' ( 15-16הוצאת כנרת) ,נדפס בישראל 2006-תשס"ז,
סיפורה של נערה שבאה לעולם ,לצורך תרומת מוח עצם ,לאחותה חולת הלוקמיה):
”....אני נולדתי לשם מטרה מאוד מוגדרת .לא הייתי תוצאה של איזה בקבוק יין זול ,או ליל ירח מלא תשוקה רגעית .אני נולדתי ,כי מדען הצליח
לחבר את הביציות של אמא שלי עם הזרע של אבא שלי ,וליצור הרכב מסוים של חומר גנטי יקר ערך ...זה גרם לי לתהות מה היה קורה אילו קייט
היתה בריאה .רוב הסיכויים שעדיין הייתי מרחפת לי בשמיים ...אין ספק שלא הייתי הופכת לחלק מהמשפחה הזאת .אתם מבינים ,בניגוד לרוב
העולם החופשי ,אני לא הגעתי לכאן במקרה ,ואם ההורים שלך יולדים אותך מסיבה מסוימת ,אז מוטב שהסיבה הזו תמשיך להתקיים ,כי ברגע
שהיא תעלם ,גם אתה תיעלם."...
 	  19מאמרו של דוד הד ,שהשקפתו "טוב לילד שלא נברא ,מאשר נברא" –
).Daviv Heyd, Are wrongful Life claims Philosophically valid? 21 Israel Law Review, 574-590(1986
ליאם אקשטיין "בחירת מין היילוד מסוכנת לעובר" (.www.nrg.co.il )31.10.2006

20
 21ראו לעיל ה"ש .14
 22ד"ר יוסי גרין ,פרו ורבו העידן המודרני :משפט והלכה ,87 ,הוצאת דיונון (.)2008
 	  23ורדית רביצקי "הזכות להורות בעידן ההפריה הטכנולוגית" דילמות באתיקה רפואית ( 149 ,138 ,137רפאל כהן-אלמגור עורך ,הוצאת הקיבוץ
המאוחד  /מכון ון ליר ירושלים תשס"ב).
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בחירת מין היילוד

לטעמי ,אפשרות בחירת מין הילוד מצטרפת לאפשרויות בחירה נוספות שבידי הורים ,המקובלות זה מכבר .הכוונה לפיקוח
על ילודה בעזרת אמצעי מניעה למיניהם ,הפסקת הריון ,אפשרות בחירת זמן ההתעברות ,מספר העוברים ,זהות האב (תורם
הזרע) או האם (תורמת הביצית) .בחירת מין היילוד נראית רק תוספת לאפשרויות המנויות לעיל.
 .5טובת החברה
מן הפן הרפואי – בחירת מין היילוד משיקולים רפואיים ,נהנית מהסכמה רחבה .לכאורה ,המטרה טובה .אך לברירה וסילוק
עוברים פגומים מן ההיבט הרפואי רפואית ,יש גוון בלתי נוח של אאוגניקה – היפטרות מ"יצורים נחותים" .בחירה כזאת
מעבירה מסר שלילי לנכים החיים בקרבנו .עשיית שימוש בשיטות מסוג זה ,הייתה מונעת בואם לעולם של אישים דגולים לא
מעטים ,שהיו בעלי מוגבלויות בתחומים מסוימים .על פי התפיסה היהודית ,הפגומים – נכים עניים וכו' ,הם מרכיב חיוני לכל
חברה ,שכן הם מעוררים את הטוב שבאדם ,תחושות חמלה רחמים וחסד .יש אכן אתיקנים הגורסים ,כי מניעת לידת יילודים
24
בעלי גנים פגומים ,פוגעת בזכויות יסוד של החברה.
מול שיקול זה ,עומד השיקול הרפואי ,להימנע ככל האפשר מהולדת יילודים פגומים שיוסיפו סבל ומכאוב לעצמם ולמשפחתם.
26
יש המוסיפים כי ליילוד עצמו ,שמורה הזכות לא להיוולד ,מאשר להיוולד בפגם.

25

מן הפן החברתי  -מתעורר השיקול הדמוגראפי.
במדינות המזרח הרחוק ,למשל סין והודו ,נהוגה סלקציה של עוברים ,כלומר הפלה ,בחודשי ההיריון הראשונים ,כאשר נודע
כי האם נושאת בת 27.כבר כיום ,מספר הזכרים בסין עולה באופן משמעותי על מספר הנקבות .במומבאי ניתן למצוא ברחובות
אוהלים ,בהם נעשות בדיקות אולטרסאונד לכל דורשת ,והפלה ,במקרה בו העובר הוא ממין נקבה 28.יש חשש כי מתן אפשרות
לבחירת מין היילוד טרם ההתעברות ,ישבש עוד יותר את האיזון הדמוגראפי באותן מדינות .ייתכן והעדפות כאלה תימצאנה
גם במדינות מפותחות יותר ,לרבות ישראל.
לעומת זאת ,מובן בעולם המערבי רצון הורים לשניים-שלושה ילדים מאותו מין ,להוליד ילד מן המין השני .התומכים בשיטה,
29
רואים בבחירת מין העובר מהמין שב"תת ייצוג" ,דרך לאיזון דמוגראפי במשפחה ובחברה.
חרף השאלות הקשות שבמישור החברתי ,דומה כי גם כאן ,ידם של התומכים בבחירת מין העובר ,על העליונה.
מן הפן הרפואי ,קשה לחייב הורים ומשפחה ,להסכים מראש להביא לעולם עובר הידוע כנשא מחלה ,שעה שבאותה עת ,עוד
בטרם ההתעברות ,הם יכולים לבחור בעובר בריא ,ובכך לחסוך חיים של סבל מכל הנוגעים בדבר.
אשר לשיקול הדמוגראפי ,הגישה המערבית תומכת באיזון פנים-משפחתי ,נתפסת כבריאה והגיונית .בסופו של דבר ,האיזון
ברמת המשפחה הפרטית ,יתרחב לרמת כלל האוכלוסייה ,ויסייע לאיזון הדמוגראפי בחברה כולה.

 	  25ד"ר רות זפרן ,מתחם הלגיטימיות בבחירת מאפייניו הגנטיים של הילד על ידי הוריו – בחירת מין העובר מטעמים חברתיים כמקרה מבחן,
משפט ועסקים ו' ,התשס"ז (ספטמבר .)2007
	  26
Sex Selection: Not Obviously wrong / Bonny Steinbock 32(1) Hastings center Report (2002)-pp 22-28.
27
פרופ' א .שטיינברג "בחירת מין העובר" כתב העת הרפואי-הלכתי אסיא ,ע"ז  -ע"ח  ,76פסקה  2שם (טבת תשס"ו).
וכן ראו בנייר העמדה הנזכר בה"ש  9לעיל ,ובנייר העמדה הנזכר בה"ש  11לעיל.
" 28אני המומה מכדי לדבר .אני יודעת על הפלות שעושים לעוברים ממין נקבה .מדי פעם מופיע על כך סיפור ב'אינדיה וסט' .התכנית  60דקות
של החודש שעבר עסקה במרפאות לביצוע הפלות שצצו בכל כתבי הודו ,עכשיו משבדיקות מי השפיר נפוצות כל כך .רתחתי מזעם כשראיתי
את שורות המיטות הצבאיות שסודרו ליד איזה קיר מזוהם ,ונשים שכבו עליהן עם הגב למצלמה ."...ציטרה בנרג'י דיוואקרוני אחות לבי 256
(הוצאת "מחברות לספרות" נדפס בישראל תשנ"ט.)1999 -
 	  29ראו ה"ש לעיל  ,8בעמוד .146
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 .6שיקולים כלכליים
מדובר בהליך יקר,אשר נכון להיום אינו כלול בסל הבריאות .האם נכון לאפשר בחירת מין היילוד רק למי שידו משגת? והיה
אם ייכלל ההליך בסל הבריאות – האם נכון להשקיע משאבים ב'לוקסוס' של בחירת מין היילוד ,על פני תחומים רפואיים
דוחקים יותר?
בישיבת וועדת המדע ,הטכנולוגיה והרווחה של הכנסת ,מיום  3016.3.05העידה גב' שרון הררי ששיתפה את הנוכחים בסיפורה
האישי כמי שנתנסתה בהליך  PGDבעצמה ,כדי לאפשר לידת בת בריאה ,שתעזור בריפוי אחיה החולה .מדבריה המרגשים
להלן התייחסותה לפן הכלכלי:
"יש פער בין התיאוריה לבין הפרקטיקה .התיאוריה נשמעת מצוין .זה נשמע כמו תהליך מאוד מובנה,
דבר אחרי דבר ,העניינים מתקדמים והתוצאה נראית מזהירה .בפועל ,יש הרבה דברים שמשתבשים בדרך.
נאלצנו פחות או יותר לעצור את החיים שלנו .נאלצתי להתפטר מהעבודה ,לקחנו הלוואות כדי לממן את
הטיפולים והנסיעות ,לא היה לנו מושג אם זה יצליח ,וכמה זמן כל ההרפתקה תמשך"...
עם זאת ,דומני כי תהא זו התחסדות לשמה ,אם נמנע את האפשרות לבחור את מין העובר ,רק מטעמי שוויון כלכלי .כבר
היום ,אין אחידות בין עשיר לעני ,בתחומים רבים ,ובהם גם במישור הטיפולים הרפואיים .אידיאולוגית ,אנו מוקיעים זאת.
מעשית ,אנו חיים עם זאת .אין סיבה למתוח את הקו דווקא בבחירת מין היילוד.
מבחינה ציבורית ישראל ,כמדינת רווחה ,מסבסדת טיפולים רפואיים שונים ,לרבות טיפולי פוריות .המחוקק אמון על עריכת
האיזונים הנאותים .דומני ,כי גם במישור זה של בחירת מין היילוד ,ניתן להניח זאת בבטחה בידיו.
 .7חשש מ"מדרון חלקלק"
ברגע שטכנולוגיה מדעית ,מעמידה בפני ההורים והחברה את האפשרות הטכנית לבחור עוברים בעל תכונות גנטיות שאינן
קשורות למחלות ,כגון מגדר ,עולה האפשרות להרחיב את הבחירה גם לתחומים אחרים – צבע עור ,צבע עיניים ,גובה,
אינטליגנציה ועוד .מתעורר חשש כי בעתיד ,כולם ירצו ליצור "ילד מושלם" בסיוע הפריה חוץ-גופית ,במקום בהריון רגיל.
31
היילוד יהפוך ל"מוצר" ,שמתוכנן על פי רצונות ההורים ולא כפרט ,יחיד ומיוחד.
השופט בדימוס שלמה שוהם ,בתפקידו דאז כנציב הדורות הבאים ,הקשה:
"מה נעשה כאשר יהיה בידנו המידע ,לגבי הגנים האחראים על תכונות כגון ביישנות ובטחון עצמי?
ההיסטוריה אינה מבטיחה ששימוש במידע גנטי ייעשה באופן שקול ונבון .בתרבויות ההולכות ונעשות
נרקיסיסטיות ,כמו במערב ,או בחברות לא שוויוניות ,בכל הנוגע למין ,כמו במזרח הרחוק – עובדה זו הינה
32
מדאיגה".
אין לבטל את החשש כי אפקט "המדרון החלקלק" יביא להיווצרות ילדים על פי "מפרט טכני".
מה המשמעות של ילד כמוצר צריכה? מה ההשלכה של אובדן הפן הדטרמיניסטי של בוא ילדים לעולם ,על התייחסות ההורים
לילד שנולד? כיצד העובדה שילד אינו עוד מתת אלוה ,תשפיע על התפתחותו הנפשית והבריאותית? האם "מדרון החלקלק"
לא יביא לכך שההיתרים יינתנו לכל דיכפין ,ובהמשך יוכלו ההורים גם לקבל יילוד עם מפרט טכני רצוי?
 30פרוטוקול ישיבת ועדת המדע ,הטכנולוגיה והרווחה של הכנסת ה 16-למארס 2005
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/mada/2005-03-16.html

 .President Concil on Bioethics: Staff working Paper: Ethical Aspects of sex control" 2003, P 13 31וכן :ה"ש  11לעיל.
" 	  32נייר עמדה בנושא אבחון גנטי למטרות בחירת מין היילוד – "השלכות ארוכות טווח של התפתחויות טכנולוגיות ויישומן בתחום הרפואה"
(חוות דעת של נציב הדורות הבאים לקראת דיון בוועדה המשותפת לוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות וועדת המדע והטכנולוגיה.)05.07.2005 ,
;www.knesset.gov.il

Davis Glick and Hermona Soreq Etihics, Public Policy and Behavioral Genetics. www.academy.ac.ilbioethics/new/publications-h.html
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מנגד ,תומכי השיטה ,מדגישים כי אין בה התערבות בגנום האנושי ,ואת ההתדרדרות ,ניתן למנוע בקביעת מגבלות בחוק.

33

נראה כי זאת הדילמה המרכזית שבסוגיית בחירת מין היילוד.
אין אלא להביע תקווה ,כי כשם שחשש "השיבוט האנושי" ,שכה הוטרדנו ממנו בעבר ,לא התממש ,כך יהיה גם בעניין דנן .יש
לקוות כי המדענים יגבילו עצמם לבחירת מין היילוד בלבד ,ולא יצרפו לכך ,התערבות בגנום האנושי עצמו .ליתר בטחון ,מן
הראוי להגביל ולהבטיח זאת בחקיקה ,בדומה להגנות המשפטיות שכבר נקבעו בחקיקה ברחבי העולם לגנום האנושי.
בשקלול כל השאלות שנסקרו לעיל ,נראה כי יש מקום לתמוך במתן האפשרות לבחורת במין היילוד.
השוואה למצב במדינות אחרות
קביעת מין העובר בשיטת ה ,PGD-תוך ביצוע הפריות מבחנה ,מותרת בבריטניה ובארה"ב.

34

משרד הבריאות הבריטי מתיר לבצע  PGDמשיקולים רפואיים .מותרת "יצירת" יילוד בריא ,שיתרום דם חבל הטבור לאח
חולה ,וכן למניעת ליקויים גנטיים חמורים בעובר וכד'.
בארצות הברית מיועדת שיטת  PGDלסובלים מפרעת פוריות בלתי מוסברת ,הנובעת כנראה מפגמים גנטיים ,ולאלה אשר
עברו טראומה פסיכולוגית בשל הריונות שכשלו פעם אחר פעם כתוצאה מפגמים גנטיים ,או זוגות שנולד להם ילד עם פגם
גנטי ,והם בסיכון גבוה להוליד ילד נוסף עם פגם דומה.
בגרמניה ,ספרד ,צרפת ובלגיה חל איסור על ביצוע  .PGDבחירת מין היילוד נתפסת כסלקציה והשמדת עוברים .מדינות אלה
מונחות על פי עקרונות קתוליים ,ומהם נובע איסור ההליך .הכנסייה הקתולית מכירה בזכות לחיים לכל יצור אנושי מרגע
ההפריה ,גם כאשר ההפריה מתרחשת מחוץ לגוף.
לעומת זאת ,היהדות רואה את חיים ובריאות האם כעדיפים ,ואינה מעניקה לעובר מעמד מלא של אדם עד הלידה .היהדות
רואה בפיקוח נפש ובחובה לרפא ,עקרון מוסרי ,הדוחה איסורים רבים 35.במדינת ישראל ,השקפות אתיות אלה מהוות בסיס
להכרה בתועלת האבחון הגנטי ,למטרות רפואיות מובהקות.
המצב המשפטי בישראל
מדינת ישראל מתאפיינת ,בין היתר ,בחשיבות הרבה ,ויש האומרים החשיבות היתרה ,הניתנת לנושא הפריון והיילודה .הדבר
37
מתבטא ברמות שונות של חקיקה 36ופסיקה.
בחירת מין העובר למטרות רפואיות ,כבר מיושמת בישראל ,תוך הסכמה חברתית רחבה.
בחירת מין העובר ,שלא לצורך רפואי ,נדונה בישראל בוועדה שהוקמה במשותף על ידי הוועדה לביו-אתיקה של האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים וועדת הלסינקי לניסויים גנטיים בבני האדם ,של משרד הבריאות .המלצות הוועדה היו,
להתיר את בחירת מין היילוד בשיטת ה – PGD-האבחון הגנטי הטרום-השרשתי ,שלא למטרה רפואית ,רק במקרים חריגים
במיוחד.

33
35
36

37

 	 "בחירת מין היילוד" (חוות דעת של שרה צוובנר ממרכז המחקר והמידע של הכנסת.)26.10.06 ,
פרופ' מישל רבל "הגבולות האתיים של האבחון הטרום הדיוני וטרום לידתי" /http://bioethics.academy.ac.il
 	 כגון :זכאות לטיפולי הפריה חוץ-גופית ,במימון ציבורי ,לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד ,1994-התוספת השנייה לסעיף (7א) סעיף
(3ז) ( )6לתוספת ,באפשרות לבצע פונדקאות בהתאם לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו ,1996-הסדרת
בדיקות גנטיות ומתן יעוץ גנטי לפי חוק מידע גנטי התשס"א.2000-
 	 דנ"א  2401/95רותי נחמני נ' דניאל נחמני ,פ"ד נ'( ,661 )4ה"ש  20סיפא .בג"צ  2245/06ח"כ נטע דוברין ואח' נ' שירות בתי הסוהר ,יגאל
עמיר ,לריסה טרומבובלר אתר נבו (( )2006ניתן ביום  13.6.06בהרכב השופטים פרוקצ'יה ג'ובראן וחיות)  www.nevo.co.ilבג"צ 2458/01
משפחה חדשה נ' הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים ,משרד הבריאות ,פד"י נ"ז (.419 )1
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שר הבריאות ,אימץ את המלצת הוועדה בחוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות אשר פורסם ביום .20.12.06

38

כאן המקום להזכיר כי החוזר הקודם של המנכ"ל ,משנת  ,2003שלל את בחירת מין העובר ,למטרה שאינה רפואית.
בחוזר הנוכחי ,נפתח פתח ,אמנם בתנאים מגבילים ובאישור וועדה ארצית שתוקם ,לאפשרות של בחירת מין היילוד באבחון
גנטי טרום-השרשתי" .בוועדה ,מכהנים שבעה חברים :פסיכולוג קליני ,אתיקן ,עובד סוציאלי ,משפטן ,רופא גנטיקאי ,רופא
גינקולוג ואיש דת (על פי דת הפונים).
בחוזר נקבע ,כי הוועדה תאשר בחירת מין היילוד ,בתנאים המצטברים הבאים:
• למבקשים יש כבר לפחות ארבעה ילדים משותפים מאותו מין ,ואין להם ילדים בני המין השני .
• קיים סיכון ממשי וניכר ,לפגיעה מהותית ומשמעותית בבריאות הנפשית של ההורים ,או אחד מהם ,או של הילד העתיד
להיוולד ,אם לא יבוצע ההליך.
• ההורים המיועדים קיבלו יעוץ גנטי  ,והסכימו מדעת ובכתב לביצוע ההליך.
• הוסבר להורים ,כי אם העוברים התקינים שנוצרו אינם מהמין המבוקש ,לא ינתן אישור למחזור הפריה חוץ-גופית נוסף
למתן ברירת המין ,טרם שנעשה שימוש למטרות רבייה ,בכל העוברים התקינים שנוצרו.
• הוועדה תשקול האם ההורים המיועדים ,נזקקים מסיבה רפואית ,להליך של הפריה חוץ-גופית ,במנותק מברירת מין
היילוד.
• הוועדה תשקול את מידת הנזק והסיכון לאישה ,אם הליך ההפריה החוץ-גופית נעשה שלא למטרה רפואית ,אלא לשם
ברירת מין היילוד בלבד.
• הוועדה תשקול האם בעוברים ,יקוים הליך של אבחון גנטי טרום-השרשתי מסיבה רפואית ,ובמנותק מנושא ברירת מין
היילוד.
• ייבחן מצבם המשפחתי והחברתי של המבקשים ,לרבות גילם.
• לוועדה רשאים לפנות בני זוג הנשואים זה לזה כחוק ,בני זוג הידועים בציבור כנשואים ואינם נשואים לאחרים ,אישה
פנויה.
דוגמאות למקרים שאושרו:
מקרה ראשון
זוג יהודי דתי-אורתודוקסי שנזקק לתרומת זרע ,עקב בעיות פוריות של הגבר .הזוג ביקש להוליד בת ,הואיל והגבר כהן.
הסיבה לבקשה הייתה כי אם יוולד בן ,הוא לא יוכל לעלות לתורה ככהן ,משום שלא נולד מזרעו של הבעל ,וכך תיוודע לכל,
דבר ההורות הביולוגית ,שאינה של האב המוצהר.
מקרה שני
זוג ערבי ,הורים לשמונה בנות .הגבר טען כי לועגים לו כ"אבו-אל-בנאת" והאישה עומדת בפני התאבדות ,כי לא הגשימה
את ייעודה ללדת בן זכר.

38
39
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בחירת מין היילוד  ,במדינת ישראל ,מיושמת בידי הוועדה שהוקמה על פי נוהל שהוסדר על ידי משרד הבריאות .כל זאת
שעה שההנחיות אשר ליוו את הנוהל של משרד הבריאות ,ציינו מפורשות כי הן עוסקות בעניינים טכניים ולא בעניינים אתיים
חברתיים ואחרים.
הנוהל נועד לפרסם קווים מנחים לביצוע אבחון גנטי טרום השרשתי ,במישור הרפואי.
בנוהל נקבעו קווי הפעולה לקראת ביצוע התהליך .לרבות קביעת השיטה ,ייעוץ גנטי וביצוע אנליזה גנטית בבני משפחה
רלוונטיים או שאיבת ביציות וכו' .זאת תוך הקניית אחריות רפואית בעיקר במעבדות הרלוונטיות – למעבדת PGD
האבחנתית או ליחידה להפריה חוץ-גופית .השיקולים הערכיים המוסריים החברתיים לא מצאו ביטוי בנוהל.
חיקוקי ההורות וההולדה בישראל ,שפורסמו בשנים האחרונות ,מחייבים תוספת של חקיקה המאפשרת קביעת מין היילוד
בדרך המלך ,בדרך סלולה ולא בדרך העוקפת ,הצדדית של הוראת נוהל אשר ניתנת לשיבושים.
מילות סיום
היכולת האנושית שבה והוכיחה ,כי באפשרותה להגשים כמיהה עתיקה  ,ולאפשר את בחירת מין היילוד.
בצד היתרונות הברורים הצפונים בבחירה ,נסקרו גם חסרונותיה ,והשאלות האתיות-מוסריות הכרוכות ביישום הליך זה.
נראה כי יש מקום להיעזרות בשיטת ה PGD-לבחירת מין היילוד .אולם ראוי שהשימוש בשיטה יהי מושכל ויימצא בפיקוח
משפטי ראוי.
מצער כי נושא כה חשוב ,מוסדר באמצעות מזכר נוהל של משרד ממשלתי ולא בחקיקה ראשית .הגם שככלל ,פיתוח טכנולוגיה
רפואית מקדים את המשפט ,הרי לאחר שהתגבשה ההבנה והמודעות ,אין להסתפק בחוזר של מנכ"ל משרד הבריאות.
יש להגן על האינטרסים של הפרט והחברה ,ולפעול לעיגון הכללים ,בנושא כה חשוב וטעון ערכית במסגרת של חקיקה
ראשית.

הערות למאמר
מחברת המאמר מעלה לדיון סוגיה היורדת לשורשה של כל שיטת משפט :האם להתיר לבני זוג לבחור את מין העובר בו הם
חפצים .בצדק קובעת המחברת כי אין בהיבט המשפטי כדי למצות את הדיון בסוגיה .ואכן ,מונה המחברת שיקולים רבים
שיש לשקול עובר להחלטה אם להתיר את הבדיקה .דא עקא ,במסגרת שיקולים אלה לא נתברר לי מדוע בחרה המחברת
להתעלם מהאינטרסים של הרופאים האמורים לבצע את הליך בחירת מין העובר .לאמור ,האם רשאי רופא לבצע את הבדיקה
הצדק רפואי לעריכתה? האם ניתן לכפות עליו (או על המערכת) לסייע לבני זוג המבקשים
לבקשת בני הזוג גם כאשר אין ֵ
לבחור את מין העובר משיקולים חברתיים? ואכן ,המתח בין האוטונומיה ההורית לאוטונומיה של הרופא הוא שיקול מרכזי
בהחלטה אם להתיר את הפרוצדורה .כך לדוגמא ,האם מותר לרופא ליצור הריון על דרך ההפריה החוץ-גופית ,חרף הסיכונים
הכרוכים בתהליך כדי לאפשר הולדת ילד מהמין הרצוי לבני זוג?
אין ספק כי בחירת מין העובר מעוררת התנגדות .לכן ,רצוי היה כי מחברת המאמר תדגיש ביתר שאת את ההבחנה בין
בחירת מין העובר מטעמים שברפואה ,שאף היא איננה נקייה מספקות ,לבחירת מן העובר מטעמים שאינם ברפואה ("טעמים
חברתיים").
בכל הכבוד הראוי ,ספק אם ניתן להסכים לקביעותיה של מחברת המאמר .ראשית ,אין בבחירת מין העובר משום התערבות
במעשה הבורא ואף אין נגיעה בכיסאו של בורא העולם כלשונו של פרופסור רכס .התערבות במעשה הבריאה היא יצירה "יש"
מ"אין" .יצירה שהיא "יש" מ"יש" איננה התערבות במעשה הבורא .הרופא המחזיר ביצית מופרית לאחר שנבדקה איננו יוצר
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יש מאין" .העובר" (הביצית המופרית) קיים ונוצר מתאי רביה ("יש") ,ואם יוחזר לרחם הוא צפוי להתפתח ככל עובר אחר
(הנוצר בדרך הטבע).
שנית ,המדע והתפתחותו ,ותהיה דינמית ומתקדמת ככל שתהיה ,הוא עובדה אובייקטיבית .המדען עושה את עבודתו וספק
אם ניתן וצריך להגבילה .השיפוט הערכי של הפיתוח המדעי יכול שיהיה "טוב" (או לתועלת) ויכול שיהיה רע (ויגרום נזק).
לכן ,שיטת המשפט איננה מתנגדת ואיננה שופטת את הפיתוח המדעי אלא את דרך יישומה .בדיקת התא הנלקח מן העובר
בן שמונת התאים היא טכנולוגיה שפותחה וקיימת .כשלעצמה ,היא איננה "טובה" או "רעה" .השימוש בה יכול שיהיה רע
או טוב .לכן ,בצדק התייחסה המחברת לחשש מהחלקה במדרון החלקלק ,אך מכאן ועד קביעתה הגורפת כי זוהי הדילמה
המרכזית המרחק גדול.
שלישית ,מסופקני אם קביעתה הגורפת של המחברת כי אם האשה מסוגלת פיזית לעמוד בטיפולים מסוג זה יש לאפשר לה
לבחור את מין העובר .הזכות להורות והאוטונומיה ההורית הן זכויות הנגזרות מכבוד האדם ומהזכות לפרטיות .זכויות אלה
המוגנות בחוק היסוד הן זכויות יחסיות ,וככאלה ניתן להגבילן .היכולת הפיזית לעמוד בטיפולים איננה מקנה את הזכות
לטיפול .היא אחד ממכלול השיקולים שיש לאזן ביניהם.
עם זאת ,צודקת המחברת במסקנתה כי על המחוקק להסדיר סוגיה זו על היבטיה השונים בחקיקה ראשית .ויפה שעה אחת
קודם.
ד"ר יוסי גרין
מרצה בכיר המכללה האקדמית נתניה ,מחבר הספר 'פרו ורבו' בעידן המודרני :משפט והלכה ,בהוצאת פרובוק מבית דיונון.2008 ,
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מצבים דיסוציאטיבים ,רצח וענישה מופחתת:
ביקורת עמיתים על עמדת האיגוד לפסיכיאטריה בישראל
יוסף לריה* ושמואל פניג

**

תקציר
באחרונה פורסם ,מעל דפים אלה ,נייר עמדה של האיגוד לפסיכיאטריה משפטית ובו הנחיות לכתיבת חוות דעת
פסיכיאטריות במסגרת סעיף  300א' לחוק העונשין אשר מפרט את התנאים שמתירים לבית-המשפט לשקול גזירת עונש
מופחת למי שהורשע בעבירת רצח.
ניסוח ההנחיות ,בהתייחס למצבים הדיסוציאטיביים ,מדגיש בהבלטה ,כהוראה מחייבת ,סייגים ומשוכות חריגים
בחומרתם בהשוואה לכל שאר ההפרעות הפסיכיאטריות האחרות הנזכרות שם ובהם הקביעה כי אבחנה זו תועלה אך ורק
אם יוכח כי הנבדק כבר סבל מתופעות דיסוציאטיביות בעברו וכי האפשרות שהפרעה דיסוציאטיבית תתרחש לראשונה,
 ,de-novoבהקשר של רצח בלבד ,כלל איננה קיימת במציאות.
מטרת המאמר הנוכחי ,הראשון מבין שני מאמרים ,היא לעורר ויכוח מקצועי בנוגע לקביעות אלה .מובא כאן דיון בגישה
של מדריכי האבחנות המקובלים במערב ( DSMו )ICD-לאבחנת קבוצת ההפרעות הדיסוציאטיביות וסקירה של הספרות
המקצועית הרלוונטית אשר ,כך לדעת המחברים ,חושפים פער בין הנחיות האיגוד לבין המציאות הקלינית ועמדת הזרם
המרכזי בפסיכיאטריה בנושא זה כיום.
השערת המחברים היא כי פער זה הוא תופעת לוואי של בלבול ,שלא תמיד ערים לנוכחותו ,הקיים בתפיסת הפסיכיאטר
הפורנזי את תפקידו המקצועי בבית-המשפט מול עמדתו וזהותו כאזרח בחברה .בלבול זה עלול לעוות ,במקרים כאלה,
את חוות דעתו המקצועית-רפואית של הפסיכיאטר ולצבוע אותה בתוצאותיהם של שקולים זרים (שיפוטיים ,חברתיים,
מוסריים ,פוליטיים) .כמסקנה מומלץ כאן לחזור ולדון בחלק זה של נייר העמדה מתוך מודעות לכוח השפעתן של דעת
קהל ועמדות חברתיות על הניסוח הקיים ולהציע ניסוח אחר ,נאמן יותר למערכת הכללים הרפואית.
*

**

ד"ר י .לריה  -פסיכיאטר ,מנהל יחידת מיון והשהייה ,המרכז לבריאות הנפש שלוותה ,הוד השרון ,מדריך בחוג לפסיכיאטריה בבית הספר
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.lereya@clalit.org.il; lereya@netvision.net.il .
פרופסור ש .פניג  -פסיכיאטר ,מנהל השרותים האמבולטוריים ,המרכז לבריאות הנפש שלוותה .פרופ' חבר קליני בחוג לפסיכיאטריה בבית
הספר לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.

מילות-מפתח :דיסוציאציה ,הפרעות דיסוציאטיביות ,רצח ,ענישה מופחתת ,סעיף  300א' (א').
רקע
תיקון  44לחוק העונשין ( )1955המקנה לבית-המשפט שיקול דעת בגזירת עונשו של מי שהורשע בעבירת רצח מאפשר
לשופט להימנע מהטלת עונש החובה של מאסר עולם ולהקל בעונשו של רוצח אם מצא כי התקיימו (בין השאר) תנאים
מצטברים מסוימים כפי שפורטו בסעיף  300א' (א') לחוק העונשין לאמור:
 .1קיומה של "הפרעה נפשית חמורה" ,בשעת ביצוע העבירה ,אך שאיננה מגיעה עד כדי מחלת-נפש ( ז.א .פסיכוזה) בגינה.
 .2הוגבלה יכולתו של מבצע העבירה "...במידה ניכרת להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו או להימנע
מעשית המעשה ".
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בית-המשפט ,המבקש לבחון באם נסיבות מיוחדות של מורשע ברצח אכן עומדות בשני התנאים האלה של סעיף  300א'
(א') ,נעזר בקבלת החלטתו ,בין השאר ,גם בחוות דעת של פסיכיאטר מומחה.
איגוד הפסיכיאטריה מינה תת-ועדה כדי שתגבש קווים מנחים אשר יקלו על המומחה הפסיכיאטר בקביעה מהי אותה
הפרעה חמורה שאיננה מגיעה לכדי מחלת נפש אך יש בה עדיין כדי להוות ראשית בניה של טיעון לחוות דעת בנוגע לסעיף
 300א' (א') .הנחיות תת-הוועדה ,שאחד ממחברי מאמר זה נמנה עליהם (ש.פ ,).מתפרסמות מעל דפי עיתון זה.
המלצות הוועדה התקבלו בהסכמת כלל החברים לגבי מרבית הסעיפים ,כאשר רק לגבי קבוצת הפרעות אחת  -ההפרעות
הדיסוציאטיביות  -שהיא במרכז מאמר זה ,היו חילוקי דעות.
למקרא המלצות הוועדה ,הקורא המלומד בודאי ישים לב שמכל הסעיפים המתייחסים לסוגי ההפרעות
הפסיכיאטריות השונות ,בחרה הוועדה להוסיף ,בלעדית ,סייג של זהירות יתרה דווקא לסעיף הדן בהפרעות
הדיסוציאטיביות .כאן התקבלה דעת הרוב כי יש לנקוט בניסוח חריג לחומרה ,באופן יוצא דופן ,בהשוואה
לסעיפים האחרים ואנו מצטטים..." :בכל הקשור למצבים דיסוציאטיביים הועדה ממליצה לנקוט זהירות יתרה
בעת קביעת אבחנה זו ,ולשמור על רף גבוה במיוחד ביחס להפרעות אחרות ."...זאת כאילו תקפותן של אבחנות
אלה ,בשדה האבחנות הפסיכיאטריות כפי שהתקבלו ונוסחו במדריכי האבחנות המקובלים במערב [,ICD-10
 ,]DSM IV TRרעועה משהו לעומת אבחנות פסיכיאטריות אחרות.
בהלימה לקו מחשבה זה ,עוד נסחה הוועדה הגבלה חמורה בקובעה כי מומחה בפסיכיאטריה ,שרוצה להעלות אבחנה זו
כעילה תומכת התואמת לדרישות של סעיף 300א(א) ,יוכל לעשות כך
" ...רק אם (כל ההדגשות ,בגוף הציטוטים ,אינן במקור) יש נתונים מוצקים שמבוססים על עדויות אמינות אשר
התקבלו בזמן המשפט ואנמנזה המתבססת על נתונים משכנעים שהנאשם סבל מתופעות דומות בעבר ועונה
לקריטריונים של הפרעה נפשית חמורה/קשה כפי שצוינו בסעיף  2א'[ ,דהיינו ,שוב ,רק אם  ]....ותומכות כולן בצורה
חד-משמעית בקיומה של הפרעה דיסוציאטיבית בזמן ביצוע הרצח."...
לדעת המחברים ,תנאי סף זה להעמדת אבחנה תקפה של דיסוציאציה לא רק שאיננו נזכר כלל באותם מדריכי אבחנות אלא
הוא גם זר לחשיבה הרפואית המודרנית בנושא זה ולמעשה מקרב את הרופא המאבחן אל חשדנות ההדיוטות ,כלפי תופעת
הדיסוציאציה ,הרווחת בציבור ולעיתים אף בקרב משפטנים.
זאת אף זאת :המחברים עוד סוברים כי הנימוקים ,בהם נימקה הוועדה את המלצותיה אלה ,גם אינם מתיישבים עם חשיבה
רפואית מקובלת .למשל ,הקביעה המעורפלת כי "...הפרעות דיסוציאטיביות ,מבחינה משפטית ,גורמות לאי-ודאות אצל
הרופא המאבחן ,כי קשה מאוד לקבוע שהנאשם אשר טען לשכחה דיסוציאטיבית לגבי הפשע ,לא היה שפוי (מבחינה
משפטית) לחלוטין כאשר התרחשה העבירה המיוחסת לו ,"...או הקביעה האקסיומטית כי "....אין הפרעה נפשית חמורה
יכולה לבוא לביטוי בפעם הראשונה ,דה-נובו ,רק בהקשר של הרצח "....ובמיוחד הקביעה ,הצורמת מאוד לאוזן רופא ,שאין
להשתמש באבחנות שמצויות בוויכוח דוגמת ( DIDלהלן :הפרעה של ריבוי אישויות) .נימוקים אלה ,מלבד שאינם משכנעים
במישור הפרקטיקה ,גם מעוררים תהיות מבחינת העיקרון:
האם ,אכן ,ראוי כי מומחה בפסיכיאטריה יביא בחשבון שיקוליו המקצועיים כיצד יתקבלו אלה "מבחינה משפטית"? האם
צריך המומחה להגביל את חקירותיו ולגזור מסקנותיו המקצועיים על פי מידתה של דעה שלא נצרפה במבחן המחקר ושאין
לה סימוכין בגוף הידע הרפואי העדכני כפי שמסוכם בקלסיפיקציות מקובלות? האם יש להימנע מראש מלשקול אפשרות
של אבחנה מסוימת (כמו  )DIDרק בגלל שיש לגביה אסכולות רפואיות שונות? או במילים אחרות :האם המומחה ברפואה,
כשפועל בהקשר פורנזי ,צריך לשעבד את החלטותיו המקצועיות רפואיות לשיקולים חוץ-רפואיים (משפטיים ,מוסריים וכו')?
דעתם הנחרצת של המחברים היא כי דווקא במצבים כאלה על מחבר חוו"ד להקפיד ולהישאר בתפקיד המקצועי של
רופאקלינאי ותו-לא ונדמה שגם חברי הוועדה כיוונו לכך בהקדימם לקבוע ,ברישא של נייר העמדה ,כי "...הרופא אמור
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להיות נאמן לידע הרפואי שלו ,"...אלא שבהמשך,ההתנסחות המסורבלת והמכבידה ,כמצוטט למעלה ,לא רק שמרוקנת
מתוכן את המוצהר מקודם אלא גם מעודדת אצל הרופא הפורנזי את אותו בלבול זהויות ותפקידים ("...אי-ודאות ,"...בלשון
הוועדה) שמבטא ,כך נראה למחברים ,את הקונפליקט אשר מתעורר בקרבו של מתקין חו"ד ,בין האני המקצועי שלו לבין
אמונותיו הפילוסופיות ,המוסריות ,המשפטיות ,הפוליטיות-חברתיות וכו' .בהעדר מודעות לפעולתן והשפעתן של אמונות
אלה ,ובמיוחד כשהוא נדרש לעסוק בשאלות מעוררותמחלוקת מעצם טיבן ,כגון מהם זיכרון ,רצון חופשי ,מודעות ,הכרה,
אחריות וכיוצ"ב ,עלול קונפליקט זה לשבש ולהטות את שיקול הדעת המקצועי.
בהמשך להבחנה זו יש עוד להרחיב כאן כי לדעת המחברים (שכבר נוסחה במקומות אחרים ),,דווקא סעיף  300א' (א')
מבטא תחילת הכרה של המחוקק הישראלי בפסיכיאטריה המודרנית אשר נטשה ,זה כבר ,את ההמשגה הדיכוטומית של
עולם הפתולוגיה הנפשית (שפוי/לא-שפוי) לטובת ההכרה בקיומם ,בנוסף ,של מגוון מצבי גבול נפשיים ,דוגמת קבוצת
ההפרעות הדיסוציאטיביות ,אשר קודם לתיקון  44היו בבחינת "נוכחים נפקדים" בעינו של החוק הפלילי ,ועכשיו הפכו
רלבנטיים ולגיטימיים לדיון משפטי .במובן זה ,סד הסייגים שכופה ניסוח הוועדה על אבחנת מצבים דיסוציאטיביים כדי
שיהיו ראויים ,כביכול ,לבוא בשערים שפתח סעיף  300א'(א') ,למעשה משיג לאחור את ההתקרבות שהמחוקק אפשר ,בין
הפסיכיאטריה והמשפט ,בחזרה אל מיטת סדום הדיכוטומית של סעיף  34ח'.
כותבי המאמר ,שהתמודדו מספר פעמים עם נושא הדיסוציאציה במקרה של רצח ,חשבו שיש מקום להרחיב הדיון בחילוקי
הדעות הללו ,שלדעת הכותבים מהווה סימפטום לקונפליקט הקיים גם בהיבטים אחרים של עבודת הפסיכיאטר הפורנזי.
במאמר זה ,יציגו המחברים את עמדת הזרם המרכזי בפסיכיאטריה בנושא הדיסוציאציה במטרה להציע זווית ראיה שונה מזו
שמציע נייר העמדה.
דיסוציאציה בראי הקונצנזוס
תופעות של דיסוציאציה ,כחלק ממגוון גילויה של ההפרעה שהיתה מוכרת ,מקדמת דנא ,בשם "היסטריה" ,החלה זוכה
לתשומת לבם של חוקרים כבר באמצע המאה ה.)Janet, 1904( 19-
J

מאז  ,1980עם ההכרה המודרנית בהיותם של מצבים אלה קבוצה מובחנת של הפרעות ,שהקריטריונים לאבחונן גובשו,
כקונצנזוס מומחים ,ב ,DSM III-מתנהל מחקר קפדן ,שיטתי ואינטנסיבי שלהן ההולך ומתרחב .עד כה ,מאמצים אלו
הניבו גוף ידע מבוסס מחקר המהווה את הבסיס ממנו התגבשה הסכמה רחבה לפחות בשני תחומים ,קריטיים לאבחנת
המצבים הדיסוציאטיביים ,והם( :א')דפוס הסתמנות קלינית האופייני ,במובהק ,לכל מצבי הדיסוציאציה ו(-ב') הקשר,
החזק והקבוע ,של כלל המצבים הדיסוציאטיביים (וההפרעות הדיסוציאטיביות בפרט) לאירועי דחק ולעקה שנחוו
כטראומתיים.
תוצאות מאמצי המחקר ,בשני התחומים הנזכרים ,קבלו מעמד קבע איתן ב( TR DSM IV-בעקבות שינויים שהתעצבו
במהלך השנים מאז  )DSM IIIכמו גם ב ICD-10-כדלהלן:
טיבו הקליני של המצב הדיסוציאטיבי .המאפיין המרכזי וגם המכנה המשותף לכל ההפרעות הדיסוציאטיביות הוא שמדובר
בתהליך נוירו-פסיכולוגי מורכב המתבטא (כניסוחו ב )ICD-10-ב"...אובדן חלקי או מוחלט [ההדגשה איננה במקור]
של השילוב התקין בין זיכרונות העבר ,המודעות לזהות ולתחושות המיידיות והשליטה על תנועות הגוף ,"...וזאת בניגוד
Roe D.; Ronen Y.; Lereya J.; Fennig S.; Fennig S.; Reduced punishment in Israel in the case of murder: bridging the

medico-legal gap. Int. J.May-June vol. (28) pp222-30.
				

Fennig S.; Roe D.; Lereya J; Eldar S.; Fennig S.;Personality disorder as grounds for reduced sentence in murder cases. in
0

The Israel Journal of Psychiatry And related Sciences [Isr J Psychiatry Relat Sci] 2004 Vol. 41(2), pp140-8.
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  	 פניג ש ,.לריה י ,.רועה ד ;.הפרעות אישיות וענישה מופחתת מזווית משפטית ,רפואה ומשפט ,2000 ,כרך  ,23עמ' .73-81

  	 Janet, P. (1904) Amnesia and the dissociation of memories by emotion. Journal de Psychologie Normal et Pathologique, 1
417-453.
3

  	  ,ICD-10הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי ,הוצאת דיונון ,אוניברסיטת ת"א ;1995 ,עמ' .164-165
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למצב התקין בו..." :יש מידה משמעותית של שליטה מודעת על זיכרונות ועל תחושות הנבחרות לתשומת לב מיידית וכן על
התנועות שיש לבצע ,"...כאשר "...בהפרעות הדיסוציאטיביות היכולת להפעיל שליטה מודעת ובררנית נפגמות בדרגה העלולה
להשתנות מיום ליום ואפילו משעה לשעה ,"...וכי "...בדרך-כלל מתוארים ההתחלה והסיום של המצבים הדיוציאטיביים
כפתאומיים."...
מאפיינים קליניים אלה ,המהווים קריטריון ראשון מתוך שלושה הנדרשים להעמדת אבחנה של מצב דיסוציאטיבי ,מתגלים,
ברמה כזו או אחרת ,בכל אחת מן התסמונות הדיסוציאטיביות המובחנות (אמנזיה ,פוגה ,סטופור וכיוצ"ב) והבלתי מובחנות
( Not Otherwise Specifiedאו "מעורבות"" ,אחרות"" ,לא מסווגות").
לענייננו שבכאן רלוונטיות במיוחד אותן הפרעות דיסוציאטיביות המסוגלות להופיע (ועל פי רוב אכן מופיעות) באופן חד
ופתאומי de novo ,ולעיתים חד-פעמית ,כגון :אמנזיה דיסוציאטיבית ,הפרעות דיבוק וטרנס ,הפרעות "תלויות תרבות"
(אמוק )ataque de nervious ,והן יידונו בהמשך.
כאן עוד יודגש כי ,לדעת המחברים ,גם אותם הבדלים מזעריים ,שבכל זאת קיימים ,בין  DSM IV TRלבין  ,ICD-10אינם
מהותיים מבחינת הדיון הנוכחי .הבדלים אלה באים לביטוי בשני תחומים :במיון שונה במעט של חלק מההפרעות האלה
(למשל TR DSM IV :ממיין טראנס תחת הכותרת  Not Otherwise Specifiedואילו ב ICD-10-זו קטגוריה מובחנת
לעצמה) וכן בגישה שלהם לגבי ניסוח הקשר שבין ההפרעות הקונברסיביות לבין ההפרעות הדיסוציאטיביות (כאשר הראשון
מתייחס אליהן כאל מצבים נפרדים ואילו האחרון רואה בהן מצבים ,שאומנם שונים קלינית ,אך בעלי מנגנון נוירו-פסיכי
משותף) וברור לחלוטין כי אין בהבדלים אלה כדי להצביע על מחלוקת בדבר ההמשגה והאפיון הקליני המגדירים הפרעות
דיסוציאטיביות כפי ניסוחן לעיל.
ברור ,אם כן ,כי דווקא ההפרעות הדיסוציאטיביות ,כולן ,מעצם הגדרתן הקלינית הן הפרעות נפשיות קשות\חמורות
הגורמות ,הגם שאינן הפרעות פסיכוטיות ,להגבלה ניכרת ,לעיתים מלאה ,ביכולת להבין מעשים המבוצעים על ידי מי שנתון
תחת השפעתן ו/או להימנע מעשייתם ו/או לשלוט בהם והן נותרות כאלה גם כשהן מתפרצות  de novoוחד-פעמית.
דיסוציאציה וטראומה  -קיים קשר הדוק ומובהק בין חוויות טראומטיות ו/או מצבי דחק לבין מצבי דיסוציאציה בכלל
והפרעות דיסוציאטיביות בפרט Janet .היה ,כנראה ,הראשון להצביע על טראומה פסיכולוגית כגורם אטיולוגי לדיסוציאציה
( .),Ellenberger, 1970 Kihlstron et al, 1993ואומנם ,מאז ,הקשר שנמצא במחקר (מתוקף היטב ,רחב היקף ,בתרבויות
שונות) בין דיסוציאציה לבין התנסויות טראומתיות מסוגים שונים (קרב ,אונס ,תאונות ,בין השאר) ובמיוחד הממצא העקבי
של אוניברסליות של תגובות דיסוציאציה חדות ,בזמן דחק קיצוני ,הוא כה מובהק וקבוע עד כי יש הסבורים כי לקראת
חיבור  DSM Vנחוץ לאחד מאמצי המחקר של ההפרעות הדיסוציאטיביות עם אלה של ( PTSDלהלןPost Traumatic :
 )Stress Disorderלהגדרת קטגוריית גג משותפת  - trauma spectrum disorders category -אשר תיצור מסגרת
אטיולוגית מאחדת עבור כל ההפרעות המתייחסות לדחק ( ASRלהלן Acute Stress Reaction, (PTSD :ההפרעות
הדיסוציאטיביות והקונברסיביות (.)Sadock & Sadock 2005
S

בהתאם ,כבר היום ICD-10 ,ממיין את ההפרעות הדיסוציאטיביות בקבוצת הNeurotic, Stress-related and-
 Somatoform Disordersומודגש כי "קיום עדות לגורם פסיכולוגי ,בצורה של קשר ישיר בזמן עם אירועים גורמי דחק
ועם בעיות או עם מערכות יחסים מופרעות (אפילו אם הפרט מכחיש אותם)" הוא קריטריון מפתח [להלן הקריטריון השני,
כאשר השלישי הוא ,כמובן ,העדר סיבה אורגנית כלשהי] הכרחי לאבחנה.
  	 Kihlstrom, J.F.; Tataryn, D.J.; Hoyt, I.P. (1993) Dissociative disorders. In P.B.Sutker & H.E Adams (Eds.), Comprehensive
handbook of psychopathology (2nd ed., pp. 203-204) New York Plenum.
  	 Ellenberger, H.F. (1970). The discovery of the unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry. New York: Basic
Books.
  	 Sadock, B.J. & Sadock V. A. (2005). Comprehensive textbook of Psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins, 8th ed. Pp 1853-1856.
m

s
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נראה ,אפוא ,כי קבוצת ההפרעות הדיסוציאטיביות ,מבחינת מעמדן בשדה האבחנות הפסיכיאטריות (קלינית ומחקרית),
איננה נבדלת מכל הפרעה פסיכיאטרית אחרת ולבטח לא מהפרעות אחרות בקבוצת ההתייחסות שלה (למשל.)PTSD :
אלא שבפרספקטיבה סוציו-פוליטית ,דווקא קבוצת הפרעות זו ,אולי יותר מכל הפרעה פסיכיאטרית אחרת ,נקלעת ,שוב
ושוב ,לצמתי קונפליקט עם נושאים חברתיים שהם ממעוררי המחלוקת המרכזיים ביותר בחברה המערבית המודרנית קרי,
אלימות ,קורבנות ומקרבנים.
הקשר דיסוציאציה-אלימות
יחסי הגומלין שבין תופעת הדיסוציאציה לבין מעשי אלימות (במיוחד פוגענות מינית ורצח) הם תחום מחקר ותיק יחסית
אשר ,בשנים האחרונות ,מתעצם ומתרחב במהירות תוך בדיקת הנושא מזוויות שונות (העברה בין-דורית של אלימות,
" ,)state" dissociation ,"trait" dissociation, "peri-traumatic" dissociationבמגוון רחב של אוכלוסיות
(מפושעים מורשעים ומבצעי פשעים ועד חולי נפש ,סטודנטים ,אמהות צעירות ושוטרים שהיו מעורבים בירי) ותוך כדי
שימוש באמצעי מחקר מובנים במדגמי אוכלוסיות רחבים דיים.
כל הנזכרים כאן הוערכו וסוכמו לאחרונה בשתי סקירות עדכניות ומקיפות שאחת מהן התרכזה בבירור ועיבוד הידע
המחקרי שהצטבר בנושא של תופעת ה ,state dissociation-כלומר דיסוציאציה המופיעה בצורה של דה-פרסונאליזציה,
דה-ראליזציה וכיוצ"ב במהלך פעולה אלימה ו/או בצורת אמנזיה דיסוציאטיבית בעקבותיה ()10 Moskowitz, 2004
והאחרת בבחינת הקשרים בין  trait dissociationואלימות ( .)11Moskowitz, 2004באופן כללי המחקרים מראים
כי חוויות דיסוציאטיביות והפרעות דיסוציאטיביות שכיחות בקרב אוכלוסיות של אלימים ושל פליליים (עד  10%בתנאי
קהילה ו 25%-בתנאי מאסר) וכי חלקם חווים תסמינים דיסוציאטיביים חולפים במהלך ביצוע פשע אלים אך אינם סובלים
מהפרעה דיסוציאטיבית .מצד שני נסקרות שם עדויות המדגישות כי יתכן ותהליכים דיסוציאטיביים ארוכי טווח יוצרים
נטייה מראש להתנהגות אלימה (ואפילו לרצח) אצל אנשים פגיעים .עוד נסקר שם גם גוף מחקר רטרו ופרו-ספקטיבי
המביא למסקנה שמודל "מעגל האלימות" (העברה בין-דורית של אלימות) כבר תוקף במידה משמעותית וגם מודגשים
שלושה מחקרים עכשוויים המכוונים להבנה ש"המנגנון" המפעיל את "מעגל האלימות" הבין-דורי הוא דיסוציאציה)
.12Egeland, 1996;13Narang, 2000;14Narang 2002
M

.

לדיונינו נתרכז במצבי  :state dissociationהערכת קונצנזוס היא כי  30עד  35אחוזים מבין מבצעי רצח טוענים לשכחה
לאירוע ( )15Sadock & Sadock, 2005ועוד רבים טוענים גם למצב של טראנס במהלך האירוע .ואמנם ,טענת "לא זוכר
כלום...נכנס בי שד "...וגו' ,מפי מי שרצח ,נחשבת לטענת התחזות שכיחה ביותר בתחום הפסיכיאטריה הפורנזית אך האם
אין מצב דומה שכיח גם בקרב הטוענים למגוון הפרעות פסיכיאטריות אחרות שזכו לחשיפה תקשורתית ובראשן ?PTSD
וחשוב מזה :מה ההשלכות האפשריות של העדויות הקליניות ההולכות ומצטברות מן "השדה" בתחום זה על עבותו של
הפסיכיאטר הפורנזי?
S

טענות לרצח של בנות זוג בתוך מצב של דיסוציאציה שהתעורר ,de novo ,חד-פעמית ,בתגובה לpsychological"-
"( "blowקינטור" ,מבחינה משפטית) נבחנו ונבחנות ,שוב ושוב ,במערכות משפט בעולם ובארץ .מביניהן ,יש שנדחות על
10

Moskowitz , A. K, (2004), Dissociation and violence: A review of the literature. Trauma, Violence & Abuse: A Review Journal,
5 (1), 21 - 46.
 	 Moskowitz , A. K (2004). Dissociative pathways to homicide: Clinical and forensic implications. The Journal of Trauma and
Dissociation, 5 (3), 5-32.
Egeland,B. & Susman-Stillman, (1996). Dissociation as a mediator of child abuse across generations. Child Abuse & Neglect,
11, 1123-1132.
 	 Narang, D.S. & Contreras, J.M. (2000). Dissociation as a mediator between child abuse history and adult abuse potential.
Child Abuse & Neglect 24 (5), 653-665.
 	 Narang, D.s. (2002). A developmental model explaining dissociation's mediation of the intergenerational cycle of child abuse.
)Dissertation Abstracts International, 62 (11-B).
Sadock, B.J. & Sadock V. A. (2005). Comprehensive textbook of Psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins, 8th ed. 2253.
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הסף (למשל באוסטרליה) ויש שמתקבלות כגילוי של "אוטומטיזם שפוי" ,למשל בקנדה ( ,)16 Sherry, 1998אך אין מי
ששולל הלגיטימיות של עצם העלאת אבחנה של דיסוציאציה בנסיבות כאלה בבית-המשפט והוויכוח הניטש בבית-המשפט
איננו בתחום הרפואי (כלומר ,על תקפות האבחנה הרפואית) כי אם המשפטי :האם אבחנה זו מצדיקה פטור מאחריות
פלילית או לא (.)17 Sherry, 2005
S

S

בסקירתו של  Moskowitzאת גוף-הידע שהצטבר בתחום זה של  state dissociationנבחנות ומסוכמות גם עובדות
רבות ,מעוררת מחשבה ,המראות באורח עקבי ואוניברסאלי כי דיווחים ,זהים קלינית ,על שכחה לאירוע טראומתי ועל חוויה
של ניתוק והזרה מהעצמי ולסביבה במהלכו ,אינם ייחודיים לרוצחים ולאלימים (המסוגלים להפיק מהם רווח לעצמם) בלבד
אלא הם שכיחים ,בה במידה ,גם בפי קורבנות ,עדי ראיה ואנשי חוק או אנשי שירותי הצלה שהיו מעורבים באירועים של
אלימות קיצונית .באורן של עובדות אלו ,אין זה מופרך ,סובר  ,Moskowitzלחשוב כי לפחות חלק מאותם שביצעו מעשי רצח
ומתארים תסמינים דיסוציאטיביים הם לא רק אוטנטיים אלא גם שיש ביניהם כאלה אשר עצם מעשה ההרג הוא טראומטי
להם ברמה המציתה תגובה דיסוציאטיבית במהלכו (דה-פרסונאליזציה וכו') או בעקבותיו (אמנזיה דיסוציאטיבית).
כלומר ,מעשה רצח המבוצע על ידי אדם ,נורמטיבי עד לאותו הרגע (זאת אומרת ,לא על ידי "מקצוען") ,ואשר הגיב בתגובה
נפשית חריגה (למשל ,תגובה דיסוציאטיבית) לדחק כלשהו (ז.א" .קינטור" אבל ,כזה שמתקיימים בו הקריטריונים  A1וA2-
אשר מגדירים מי הם אותם אירועי דחק שהם גם טראומטיים) יתכן ויאובחן ,מנקודת מבט רפואית גרידא ,כמי שביצע הרצח
בהיותו במצב נפשי חמור/קשה אשר ,מעצם טבעו ,הגביל את כושרו וגו' .ולהפך :רופא ,שאיננו שיפוטי בבדיקתו ובשיקוליו
המקצועיים ,לא ידחה מראש האפשרות שמעשה אונס ,למשל ,הגם שהוא ,מטבעו ,תמיד ,אירוע דחק לקורבן ,איננו ,בהכרח,
גם טראומטי ,במובן הפסיכיאטרי של המילה ,גם למקרבן (זאת אומרת ,אירוע שבכוחו לעורר והוא אכן מעורר ,תגובה נפשית
חריגה הניתנת לאבחנה כהפרעה פסיכיאטרית פורמאלית ,כגון :אמנזיה דיסוציאטיבית ASR ,וכו').
18

יותר מזה :המידע המחקרי שנצבר בתחום זה מחייב את הקלינאי הבודק להביא בחשבון שיקוליו כי אפילו בהימצא כוונה
מוקדמת להמית עדיין אין בכך לשלול (מן הבחינה הרפואית-פסיכיאטרית) ,אוטומטית ,את האפשרות שבשעת מעשה
הרצח ,כשלעצמו ,היה הרוצח במצב דיסוציאטיבי וזאת בלא קשר להכרעה עתידית של בית-המשפט בדבר אחריותו הפלילית
או אי-אחריותו.
סיכום
הסקירה הקצרה שהובאה כאן מדגימה משהו ממעמדן הברור (מבחינה נוזולוגית ודיאגנוסטית) של קבוצת ההפרעות
הדיסוציאטיביות שאיננו נופל ממעמדה של כל הפרעה או קבוצת הפרעות-פסיכיאטריות אחרת כפי ניסוחן במדריכי
האבחנות המקובלים במערב.
אומנם נכון כי במובנים מסוימים יש שימוש מוגזם ודרמטי באבחנת  DIDועדיין לא הובהר האם זו ישות מדעית תקפה ,יציר
דמיון מעוות או מצב היאטרוגני (למרות שיש תומכים נחרצים לכל אפשרות) אבל חשוב לזכור שיש בפרק זה עוד מספר
קטגוריות וביניהן אלה המעסיקות אותנו בדיון הנוכחי (שכחה דיסוציאטיבית ,דה-פרסונליזציה ,דה-ריאליזציה והפרעות
דיבוק וטרנס או הפרעות דיסוציאטיביות בלתי מסווגות) ושכולן חולקות את אותם שלושה עיקרי אבחנה הצריכים להתקיים
"לשם אבחנה ודאית ,"...דהיינו :דפוס קליני אופייני ,העדר גורם פיזי שמסוגל להסביר המופע הקליני הזה ואיתור והדגמה של
גורם פסיכולוגי מסתבר הקשור בקשר תמטי ושל זמן למערכות יחסים מופרעות ו/או אירועים מעוררי דחק.
כיוון שכולן מתאפיינות בסימן היכר שהוא הפרעה בהכרה (אם מצבית ,אם של תכונה או שתיהן) הקשורה ,במובהק ,למצבי
דחק פסיכולוגי ולאלימות ,נראה שהפרעה בהכרה לא רק שאפשרית אלא מתרחשת ,לא פעם ,גם בהקשר של רצח .העובדה,
Sherry, B.Mc. Getting Away with murder? Dissociative states and criminal responsibility. International Journal of Law and 	  16
Psychiatry. 21 (2), 163-176.
Sherry, B. Mc. Afterword: Options for the Reform of provocation, Automatism and Mental Impairment. Psychiatry, 17
psychology and Law , 12 (1), 44-49.
B.J. Sadock, V.A. Sadock (eds). Comprehensive textbook of psychiatry. Williams & Wilkins. 8th ed. 2005 pp. 1776 t. 14. 8-6. 18
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מצבים דיסוציאטיבים ,רצח וענישה מופחתת

בין שאר ממצאים ,כי החוויה של שינויים בהכרה המטשטשים הגבולות שבין העצמי לעולם ,היא תופעה שחוזרת ומדווחת
מפי מקרבנים ,אלימים ורוצחים (כאשר הרוצח בדרך כלל איננו מכחיש את אקט הרצח) ,כמו גם מפי קורבנות (אונס ,למשל),
שוטרים באירועי ירי ואף מפי "סתם" עדים לאירועי אלימות ,מחייבת את הפסיכיאטר-הפורנזי לשקול ולבחון אבחנה
מבדלת זו כמעשה שגרה ( כפי שמחובתו לעשות לגבי כל אבחנה אחרת) ולהציג אבחנתו (בצמוד להצגת קיומן של אסכולות
שונות כמו במקרה של  ,DIDלמשל) בלא לערבב שיקולים זרים למקצועו ובלא שינכס לעצמו מתפקידיו של בית-המשפט
כמו למשל ,במקרה של רצח ודיסוציאציה ,לנסות להעריך/לקבוע עד כמה ,מה שאובחן על ידו ,עומד או שאינו עומד (מנקודת
מבט משפטית) במבחנים שקבע המחוקק בסעיף  300א'(א').
בכוונתנו להביא ,במאמר שני ,מספר מקרים אשר ,לדעתנו ,מדגימים עיקרון זה ומחדדים החשיבות של קיום עימות מתמיד
בין שתי הדיסציפלינות הפסיכיאטרית (המדגישה מיון דיאגנוסטי ו/או פורמולציה דינאמית שהן סבירות ו/או מסתברות)
והמשפטית (המתרכזת בישום דעות חברתיות ומשפטיות נחרצות שמתיישבות עם צדק גמולי כפי חיקוק המחוקק).
כאנשי מקצוע ,האמונים על הראיה הרחבה של התפתחות הפרעות נפשיות ,אנו חוזרים ומצביעים על מצבי דחק כגורמים
להתפרצות של הפרעות נפשיות .הרי אין חולק שהפרעה פוסט-טראומטית ,מטבע הגדרתה ,תתבטא ,de novo ,לאחר
טראומה ,או שפסיכוזה קצרה ריאקטיבית יכולה להתפרץ ,de novo ,כתגובה למצב דחק קיצוני ,ועוד.
אכן עובדה היא ,כפי שמציינת הוועדה בצדק ,שרוצחים רבים משתמשים בטענת "לא זוכר"" ,זה כאילו הייתי מחוץ לעצמי"
או "נכנס בי שד" וכיוצ"ב סיבות שונות אחרות ,בניסיון לזכות בהגנת אי-שפיות .אבל ,מאידך ,גם עובדה היא כי תגובות
דיסוציאטיביות זהות לחלוטין ( ,de novoחד-פעמיות) מדווחות גם על-ידי קורבנות אלימות ,שוטרים באירועי ירי כמו גם
על ידי מי שרק צפו במעשה אלימות .ואפילו יש מי שסבורים כי אקט הרצח ,מעצם היותו שיא אפוקליפטי של דחק נפשי לכל
אדם שאיננו רוצח "מקצועי" ,מסוגל לעורר ,ואכן לעיתים מעורר ,תגובה דיסוציאטיבית חדה יש מאין וחד-פעמית.
יוצא אפוא שההתייחסות המקצועית המפלה לחומרה את ההפרעות הדיסוציאטיביות ,במיוחד בהקשר של פשיעה חמורה
כמו רצח או אונס ,נגועה בשיפוטיות חוץ-רפואית .עובדה :מקצוע הפסיכיאטריה מעורר ביקורת ציבורית ,לעיתים גועשת,
בכל פעם שמתבקשת התערבותה במקרים בהם נשקלת האפשרות להקלה בעונשו של מבצע פשע חמור אשר נחשד כלוקה
בנפשו .דוגמה בולטת היא התגובה ,הסוערת על-פי-רוב ,הן הציבורית והן של אנשי מקצוע ,במקרים בהם ועדה פסיכיאטרית
מחוזית משחררת מי שביצעו רצח אך אושפזו בצו אשפוז לאחר שהוכרזו כבלתי אחראיים למעשיהם בגין חולי נפשי .בארה"ב
אף שונתה החקיקה לגבי מהותה של אחריות פלילית בעקבות אירוע בעל תהודה ציבורית רחבה :ניסיון ההתנקשות של
ג'ון הינקלי בנשיא רייגן .הפסיכיאטר הפורנזי בתוך עמו הוא חי ומדרך הטבע יתקשה ,אולי ,להימנע מבלבול וערוב זהויות,
עמדות ,דעות ואמונות ולהפרידן מעבודתו המקצועית כשמתבקש לבדוק נאשם ברצח כנדבך אחד מתוך כלל עבודתו של
בית-המשפט בבחינת האפשרות ליישום סעיף  300א' (א').
דווקא קיום מודעות עירנית ,מתמדת ,לאפשרות של מעורבות בלבול כזה בשיקולים המקצועיים היא המחייבת את
הפסיכיאטר הפורנזי לחקירה נוקבת ,של כל מקרה ,באמות מידה מקצועיות ובהסתמך על גופי הידע המקצועיים ועליהם
בלבד ,יהא אשר יהא האקלים החברתי באותה העת.
להערכת המחברים ,בכל הנוגע לקבוצת ההפרעות הדיסוציאטיביות ,עמדת הוועדה ,כפי שמנוסחת בנייר העמדה ,הושפעה
יותר מעמדה חברתית מאשר מקצועית מה שבא לידי ביטוי (א') ברף הגבוה שקבעה הוועדה לאבחונן הוודאי של הפרעות
אלה ,רף שאפילו בית-המשפט איננו דורש ואשר( ,ב') איננו עומד במבחן הידע הרפואי העכשווי ולמעשה (ג') מעקר את
היכולת ליישם את הסעיף  300א'( א') לגבי הפרעה זו.
המחברים בהחלט תומכים בסיבות שהביאו להקמת הוועדה ולגיבוש נייר העמדה ,שתכליתו לספק מסגרת מקצועית
קונצנזואלית לפסיכיאטרים הפורנזיים בבואם להעריך האפשרות ליישום הסעיף לענישה מופחתת .המחברים גם תומכים
במרבית הסייגים כפי ניסוחם בנייר העמדה לגבי כל ההפרעות האחרות .גם לגבי קבוצת ההפרעות הדיסוציאטיביות ,שהיא
במוקד של מאמר זה ,המחברים מקבלים ,כמובן ,את עמדת הוועדה שאבחנה של מצב דיסוציאטיבי ,במקרה של רצח או
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פשיעה חמורה ,איננה יכולה להתבסס ,בלעדית ,על הדיווח העצמי של הרוצח/מקרבן כי אם על הצטברות מידע עשיר ממגוון
מקורות כפי שהובאו בעדויות השונות ,בחקירה ובבית-המשפט .אבל ,לדעת המחברים ,תפקידו של הפסיכיאטר ,כאיש
מקצוע ,הוא לנסות ולבדוק עד כמה כלל העדויות שהצטברו יכול להעמיד אבחנה רפואית של מצב דיסוציאטיבי ,מנקודת
המבט הפסיכיאטרית גרידא בלבד ולהותיר את ההתמודדות עם השאלה המשפטית [עד כמה מסוגל המצב הרפואי שאובחן,
אם בכלל ,לעמוד במבחנים שקובע סעיף  300א' (א') להקלת עונשו של רוצח] לבית-המשפט.
כמו בכל המקרים ,בית-המשפט הוא הפוסק האחרון .אבל עצם העדפת חו"ד פסיכיאטרית אחת על אחרת על ידי בית-
המשפט ,כמו גם דחיית חו"ד או קבלתה ,כשלעצמה ,אין בה כדי הכרעה לגבי תקפותה של אבחנה או אסכולה רפואית שהוצגה
בזו או בזו .העובדה שעד היום לא קיבל בית-המשפט בישראל אבחנה של מצב דיסוציאטיבי כעילה להקלה בחומרת העונש
איננה רלוונטית מבחינת הפרקטיקה הרפואית ואיננה צריכה למנוע מהפסיכיאטרים הפורנזיים ,כאשר הם נקראים לעשות
זאת ,לפעול לפי מיטב השיפוט הקליני והידע המקצועי שלהם ,כאשר מצב דיסוציאטיבי חייב להיכלל כאחת מההפרעות
הנפשיות החמורות ,המסוגלות להיות מעורבות בכל אירוע של אלימות חמורה ורצח וזאת בלא הסייגים המופיעים בהנחיות
האיגוד.
הערת המערכת
מאמרם שלעיל של ד"ר יוסף לריה ופרופסור שמואל פניג בא כתגובה למאמר עונש מופחת בעבירת רצח ,נייר העמדה של
איגוד הפסיכיאטריה בישראל :הערות והארות ,שפורסם בחוברת ( 39דצמבר  )2008של כתב עת זה ,בעמ' .165-169
העובדה כי נייר העמדה הנ"ל של איגוד הפסיכיאטריה בישראל זוכה לתגובה מיידית ,רחבה ומעמיקה ,רק מורה כי הנושא
הוא אכן "חם" ומעורר חשיבה בקרב העוסקים בתחום .כדי לנסות ולהאיר את הנושא מנקודת מבט עצמאית ,ולאפשר לקורא
אופק ראייה רחב ככל האפשר ,פנינו אל מי שלפחות בעיני הציבור ,ואולי גם בעיני רשויות המשפט ,נחזה כמייצג את עמדת
משרד הבריאות בסוגיה קשה זאת .לכך פנינו אל ד"ר אריה באאור ,עו"ד המשמש כראש המחלקה המשפטית פסיכיאטרית
במשרד הבריאות וביקשנו כי יעיין בשני המאמרים – זה המדבר בשם איגוד הפסיכיאטריה וזה של שני המחברים הנכבדים
(שלעיל) – ויביע את דעתו במחלוקת זאת שבין תלמידי חכמים.
והרי הערותיו של ד"ר אריה באאור ,עו"ד:
 .1נייר העמדה של האגוד בעמוד  4מציין כי לדעת הוועדה אין הפרעה נפשית חמורה/קשה יכולה לבוא לידי ביטוי בפעם
הראשונה (דה-נובו) רק בהקשר לרצח .אם כן ,מדוע יצא קצפם של המבקרים דווקא לגבי ההפרעה הדיסוציאטיבית?
הרי מבחינה זו היא אינה שונה משאר ההפרעות? או שמא בקורתם בעצם מתייחסת לנאמר כי יש חילוקי דעות ביחס
לתקפותה ומשקלה הסגולי של אבחנה זו?
 .2נראית לי נכונה הטענה כי מקצת ההפרעות הדיסוציאטיביות מסוגלות להופיע ועל פי רוב אכן הן מופיעות באופן חד
ופתאומי .האם עובדה זו תמנע את האבחנה של הפרעה דיסוציאטיבית? ודאי שלא.
 .3הוויכוח לדעתי הוא על המשמעות המשפטית  -האם מצב דיסוציאטיבי אשר הופיע באופן חד ופתאומי "מצדיק" הפחתה
בעונש או לא?
 .4מכאן שאין לנתק את הרקע הפורנזי מהרקע הרפואי בחוות דעתו של המומחה אשר אינו רק מומחה רפואי אלא משמש
גם כזרועו הארוכה של ביהמ"ש וככזה תפקידו לעזור לביהמ"ש לעשות דין צדק.
 .5אי לכך ,על המומחה לבדוק את מידת ההתאמה של הנאשם לקבל עונש מופחת ,היינו להעריך את נכונותו של הנבדק
להיות בטפול ואת יכולתו להפיק ממנו תועלת ולא להסתפק רק באבחנה הרפואית החשובה כשלעצמה.
 .6לסיכום איני רואה מקום להתייחס באופן שונה למצב דיסוציאטיבי בהשוואה למצבים פתולוגיים אחרים ואכן נדרש
מהמומחה לנקוט זהירות יתירה ,ובמידה שווה גם לגבי ההפרעות הפסיכיאטריות האחרות ולא רק לגבי ההפרעה
הדיסוציאטיבית.
ד"ר עו"ד אריה באואר
ראש המחלקה המשפטית פסיכיאטרית במשרד הבריאותarye.bauer@moh.health.gov.il ,
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נכות בגין צלקות בגוף
דן מלר

*

תקציר
במהלך  60שנות קיומה של הכנסת ,לא נתפנה המחוקק למעשה חקיקה על פיו ייקבעו שיעורי הנכות על נזקי גוף
שונים .בהעדר חוק משתמשת המערכת המשפטית-רפואית בתקנות שתיקן המוסד לביטוח לאומי בשנת  .1956על אף
ההתקדמות העצומה בידע הרפואי מאז ועד היום ,חלק מאותן תקנות לא שונו .אחת התקנות הללו היא תקנה )1(75
העוסקת בצלקות בגוף .הגדרות רבות בה לוקות בחסר ,כגון "צלקת" – שאינה מבחינה בין צורות מובהקות של צלקות
השונות זו מזו בצורה ובתכונות אחרות; יש התעלמות מהפרעות פיסיות ותפקודיות כגרד או פגיעה בסיבולת הגוף לתנאי
אקלים; יש התעלמות מנזקים בכסות הגוף שאינם צלקות ,כשינויי גוון ועיוותי צורה; יש קושי בקביעת שיעורי הנכות בשל
הגבלה לשלוש דרגות בלבד ( .)20% ,10% ,0%מגבלה זאת מקשה על הערכה נכונה וצודקת של נכות נפגעים רבים .ניסוח
תקנות הנכות בתקנה  – )1(75בצורתן המעורפלת ,הבלתי מדויקת ,והמבוססת על מונחים שאינם מוגדרים כהלכה –
לוקה בחסר רב מבחינה רפואית-מקצועית ,ומותירה טווח גדול לפרשנויות אישיות-סובייקטיביות ,ויש בכך פתח לחוסר
דיוק בקביעת הנכות ודרגתה ,ומכאן לאי-צדק אישי וציבורי ,ולמענקים כספיים בלתי הוגנים או בלתי מוצדקים .במאמר
זה מפורטות נקודות הכשל ,החסר והתורפה הקיימות בתקנה  ,)1(75ומועלית הצעה לחידוש התקנה ולשדרוגה הנדרש,
בתקווה שהדבר יביא לשינוי בחקיקה בישראל.
*   פרופסור מן המניין (אמריטוס) בכירורגיה פלסטית ,הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית
וכוויות (בדימ') ,המרכז הרפואי 'סורוקה' ,באר-שבעmahler@netvision.net.il .

מילות מפתח :נכות בגין צלקות; אי-סיבולת לחום; נכות בגין אי-סיבולת לחום; נזקי צלקות; צלקות בגוף; שיטת ה9-
כבסיס לנכות בגין צלקות; חוק הנכות.

מבוא
במהלך  60שנות קיומה של הכנסת ,לא נתפנה המחוקק למעשה חקיקה על פיו ייקבעו שיעורי הנכות לנזקי גוף שונים.
בהיעדר חוק נוהגת המערכת המשפטית-רפואית על פי תקנות שתיקן המוסד לביטוח לאומי עוד בשנת  .1956רוב התקנות
לא שונו מאז ,למרות ההתקדמות העצומה שחלה בידע הרפואי במהלך תקופה ארוכה זאת.
אחת התקנות היא תקנה  ,)1(75שעניינה צלקות בגוף .הגדרתה מעורפלת ,מבוססת על מונחים שאינם מוגדרים כהלכה ,לוקה
בחסר רב מבחינה רפואית-מקצועית ,מותירה טווח רחב לפרשנויות אישיות-סובייקטיביות שאינן הולמות את המציאות,
ובכך גורמת לעתים חוסר דיוק בקביעת הנכות ודרגתה ,הגורר לעתים חוסר צדק אישי וציבורי ,ומענקים כספיים שגויים או
בלתי צודקים.
במאמר זה אציג את נקודות הכשל ,החסר והתורפה שבתקנה  ,)1(75ואביא הצעה לתיקון התקנה ולשדרוג הנדרש לה,
בתקווה שהדבר יביא לשינוי בחקיקה בישראל.
תקנה  75לתקנות הנכות של המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) נחלקת לשתי תקנות משנה :צלקות הפנים והצוואר  -תקנה
 ,)2(75וצלקות בגוף  -תקנה  .)1(75במאמר זה אתמקד בנושא צלקות הגוף ,קרי – תקנה  )1(75על חמש תקנות המשנה
שלה .אתחיל בהגדרות עצמן ,בהן מודגשות שלוש תקנות-המשנה הרלבנטיות:
()1(75א)  -צלקות בגוף שאינן מפריעות ,אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן = .0%
()1(75ב)  -צלקות בגוף מכאיבות או מכערות .10% -
()1(75ג)  -צלקות בגוף נרחבות באזורים מרובים .20% -


תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז( 1956-ק"ת  ,612התשט"ז ,עמ' .)864
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()1(75ד)  -צלקות בגוף המלוות בהתרופפות קיר הבטן ודורשות שימוש בחגורה אורטופדית אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף
.19
()1(75ה)  -צלקות בגוף מחוברות לרקמות או אברים ,אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות או הפגיעות באברים
אליהם מחוברות הצלקות.
הערה :תקנה-אחות לתקנה  )1(75היא תקנה  ,)2(75הקובעת אחוזי נכות לצלקות בפנים ובצוואר .הנכות המרבית שניתן
לקבוע על-פיה היא .50%

נקודות הכשל בתקנה )1(75
 .1הגבלת נכות ל 20%-ולא יותר
על פי תקנות המל"ל הנוכחיות ,שיעור הנכויות הכולל שניתן להעניק לאדם שכל גופו מצולק הוא  70%לפני שקלול (20%
בתחום צלקות בגוף ,ו 50%-בגין צלקות בפנים) .התקנות מתעלמות כליל מ 30%-הנכות הנותרים ,בצורה שאינה מובנת .יש
בכך משום חוסר צדק :אדם שכל פניו וגופו מצולקים ,זכאי לדרגת נכות של  100%ולא ל 70%-בלבד ,בין אם בגלל דחייה
בוטה כלפיו מצד הציבור ,ובין אם בשל הגבלות קשות בעיסוק ועבודה ,או בגלל ערעור חייו האישיים ,או כל הסיבות הללו
גם יחד.
 .2המונח/הגדרה 'צלקות'
בקביעת המונח 'צלקת' יוצאת התקנה מהנחה שיש רק סוג אחד ,צורה אחת וביטוי אחד לכל הצלקות ,ולא היא .יש צלקת
רגילה ,שהיא שטוחה ,חלקה ,בגובה פני העור ,וצבעה כצבע העור; יש צלקת כהה ,שבה הצטברות-יתר של פיגמנט העור
– מלנין; ויש צלקת בהירה כתוצאה מאובדן פיגמנט; יש צלקת שקועה ,יש צלקת מעובה – צלקת היפרטרופית וצלקת
ֶקלו ִֹאידית ,וכן צלקת כיווצית ). (Contracted Scar
' .3מכאיבות'
בהתייחסותה לצלקת מכירה תקנה  )1(75שתי הפרעות בלבד :כיעור וכאב .במציאות קיימת הפרעה נוספת שצלקות עלולות
לגרום ,והיא אינה מוגדרות בתקנות .הכוונה לגרד ,או עקצוץ ,המתגבר בתנאים אקלימיים כחום ולחות .עקצוץ אינו כאב,
אבל הסבל ממנו לעתים קשה מכאב .על כאב ניתן להתגבר בעזרת תרופות נוגדות כאב ,בעוד שלעקצוץ אין תרופה יעילה.
עקצוץ גורר גירוד ,גירוד גורר פציעות בעור ,זיהומים ונזקים משניים נוספים.
' .4או מכערות'
א .התקנות אינן קובעות מדד לכיעור ,שהוא מושג יחסי וסובייקטיבי ,הן מהיבט המעריך והן מצד הנפגע .למשל צלקת בשד
– האם דין צלקת מכערת בשד זהה ביחס לנער ולנערה? האם היא זהה באישה צעירה ובאישה מבוגרת? כך גם ביחס
לצלקות באברים אחרים ,שמיוחסת להם משמעות חברתית ו/או מינית .אין דין צלקת רגילה בבטן ,בשוק או באמה אצל
נערה ואישה צעירה כדין אותה צלקת בגב ,בירך או בזרוע (בגלל חשיפה שגרתית בחיי היום-יום של האבר שבו מצויה
הצלקת) .הסמכות להכיר בגורמים של מין ,גיל ומקצוע ,כמשפיעים על קביעת שיעור הנכות ,נתונה כיום לשיקול דעת
הפוסק – המוסד לביטוח לאומי או בית המשפט .למעריך – המומחה בתחום המגיש את חוות הדעת ,נתונה רק הסמכות
להמליץ ,וגם זאת במגבלות מסוימות.
ב .השימוש במילה "או" ("מכאיבות או מכערות") מונע את התייחסות התקנה למצבים רבים ,בהם צלקת מכערת ומכאיבה
(או מעקצצת) גם יחד.
 .5פגימות נרכשות בעור שאינן צלקת
עם מצבים אלה נמנים:
א .שינויי גוון
תת-גוון (היפו-פיגמנטציה) שהוא תולדה של אובדן (חלקי או מלא) של פיגמנט העור;
יתר-פיגמנט (היפר-פיגמנטציה) שהוא תולדה של הצטברות-יתר של פיגמנט העור;
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ב .שקעים בעור ובתת-עור ,עם או בלי צלקות;
ג .בליטות או תפיחויות בעור ובתת-עור ,עם או בלי צלקות;
ד .עיוותים צורניים (שאין להם קשר לרקמות אחרות בעומק).
' .6צלקות נרחבות'
התקנות אינן מגדירות את המושג 'נרחבות' ,ואינן מציגות מדד בעניין זה .אין בתקנות הקיימות גם תשובה למצבים שכיחים,
בהם יש מספר צלקות ,האחת נרחבת והאחרות רגילות.
' .7באזורים מרובים' [תקנה ()1(75ג) = צלקות בגוף נרחבות באזורים מרובים = :]20%
התקנות אינן מגדירות מה מספר האזורים הנחשבים 'מרובים' .יתרה מכך ,אין הגדרה מהו אזור בגוף ,וכמה אזורים יש בגוף
 האם כף היד היא 'אזור' ,או היד והאמה מהווים יחד אזור? או שמא היד ,האמה והזרוע הם אזור? ואם יד היא 'אזור' – האםכף היד וגב היד הם שני אזורים נפרדים ,או אזור אחד? האם הפנים הם אזור נפרד ,או חלק מהראש? והאם הצוואר שייך לאזור
הפנים ,או לאזור החזה ,או שהוא אזור נפרד? וכיו"ב שאלות.
 .8פגימה בסיבולת הגוף לתנאים אקלימיים = נזק חמור שאינו מוכר בתקנות
כאמור ,הנכות שמקנה תקנה  75היא בגין שתי הפרעות :צלקות מכאיבות או מכערות ,קרי  -נכות תפקודית או אסתטית.
מאז נקבעה התקנה ,בשנות השמונים ,הוכח במחקרים שנעשו בישראל (ר' נספח) ,כי אדם שסבל מכוויה עמוקה ששטחה
לפחות  40%משטח גופו ונותר מצולק ,סובל ,בנוסף לצלקות המפריעות והמכערות ,גם מפגימה בסיבולת הגוף לתנאים
אקלימיים ,בייחוד חום ולחות –  .Heat Tolerance in Patients with Extensive Healed Burnזאת כתוצאה מנזק בלתי
הפיך למערכת בלוטות ההזעה שבעור .לפגימה זו טרם נמצא מקום בספר התקנות ,ומדובר בנזק גופני תפקודי קשה ,שיש לו
השלכות על חיי היום-יום והעבודה ,המקנה נכויות בטווח  .20%-40%אגב ,בתקנות הנכות הקיימות אין כלל אזכור לפגימה
בבלוטות הזיעה.
 .9ארעיות וצמיתות הממצאים
משך החלמה של נזקים בעור ,כצלקות ושינויי גוון הוא ארוך ,ובמקרים רבים אינו מסתיים אלא כשנה וחצי-שנתיים לאחר

הפציעה .ג'והן מרקיז קונברס ) (Converseבספרו החשוב "כירורגיה פלסטית רקונסטרוקטיבית" כותב:
"הזמן הוא ,מן הסתם ,התרופה הטובה ביותר ,הנדיבה ביותר ,הזולה ביותר והקלה ביותר לכל צלקת שהיא ,בתנאי
מובן שזו איננה קשורה באובדן-יתר של רקמות בעת הפציעה או בעיוות אנטומיות מוגזמות ...חולים הסובלים
מצלקות בפניהם לאחר תאונת-דרכים הם דוגמה מאלפת לתהליך כזה .ללא תלות בשאלה באיזו טכניקה ניתוחית
טופלו בראשונה ,הרי שבשבועות הראשונים לאחר הפציעה הצלקות נראות אדומות ,מחוספסות ,תפוחות ונוקשות.
 6עד  12חודשים לאחר-מכן ,ממצאים שאובחנו כדורשים סדרת ניתוחים משקמים ,ישתפרו באופן עצמוני בשיעור
כזה ,שאך מעט יידרש לתיקון ניתוחי נוסף ...הזמן הנדרש להבהרתה והתרככותה של צלקת שונה מאדם לאדם,
כשבחלק מן הצלקות נדרשות שנה עד שנתיים לסיום טוב ויפה של תהליך זה…".
לזמן שחלף מיום הפציעה יש אם-כן חשיבות רבה בקביעת נכות צמיתה.

הצעותיי לשינוי ,שיפור ושדרוג תקנה :)1(75
 .1נכות מרבית לצלקות בראש+פנים+צוואר על פי תקנה  )2(75תישאר על כנה בשיעור מרבי של  ,50%וצלקות בגוף יקנו
בתקנה  )1(75המתוקנת נכות בשיעור מרבי של .50%
 .2תבוטל החלוקה הקיימת לשלוש דרגות נכות  10% ,0% -ו .20%-הנכות תיקבע לפי סולם מוגדר מ 0%-ועד  .50%הטכניקה
לכך תהיה "שיטת ה "9-ו/או שיטת כף היד ,המוכרת בעולם הרפואי-מקצועי כבר עשרות שנים  -ראה איור וטבלה:
 פרק  16כרך ראשון ,הוצאת סאונדרס ,פילדלפיה ,מהדורה ( 1977 ,2התרגום שלי  -המחבר).
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שיטת ה 9-הבינלאומית
להערכת שטחי כוויות ב%-
ראש  +פנים  +צוואר = 9%
9%
חזה =		
9%
בטן =		
9%
		
גב עליון =
גב תחתון  +עכוזים = 9%
9% + 9%
		
גפה עליונה
9% + 9%
			
ירך =
9% + 9%
שוק  +כף רגל =
1%
איבר מין חיצוני =
--------------------------------100%
			
סה"כ
כף ידו של אדם =  1%משטח גופו

חישוב שטחי צלקות באחוזים
בהתאם לטבלה הבינלאומית המוכרת להערכת שטחי כוויות

הערה:

משרד הביטחון הכיר בהערכה המגבילה של נכות בגין צלקות בגוף ,ואימץ את שיטת ה 9-בקביעת נכות לנפגעים שבאחריותו.
כך שבמדינת ישראל נוהגות שתי שיטות לקביעת נכות ,האחת לנפגעים אזרחים והאחרת לנפגעי מערכת הביטחון.
 .3צלקות תוערכנה ותוכרנה כנכות לא על פי המונח 'צלקת' בלבד ,כי אם גם בהתאם לאיכות וסוג הצלקת  -היפרטרופית,
קלואידית ,כיווצית ,וכו'.
מראה וצורה באבר שנפגע ,בעור וברקמות התת-עוריות ,שאינם צלקת ,כגון שינוי גוון,
 .4לצורך קביעת נכות יוכרו גם שינויי ֶ
שקעים ,בליטות או עיוותים צורניים אחרים.
 .5במקרים בהם הכוויה הייתה עמוקה ופגעה ב 40%-משטח הגוף ויותר ,תוכר נכות בגין פגיעה בסיבולת הגוף לתנאי
אקלים ,כתוצאה מהנזק שנגרם לבלוטות הזיעה בעור .כבסיס להערכת נכות זו תשמש תקנה  ,3שעניינה פגימות למערכת
הבלוטות להפרשה פנימית ,מאחר ואין בתקנות התייחסות כלשהי לבלוטות הזיעה כמערכת ההפרשה החיצונית.
 .6תעוגן בתקנות הגדלת הנכות הבסיסית ,באותם מקרים ,בהם לצלקת ולפגמים צורניים אחרים בעור ,יש משמעות שונה
בין זכר לנקבה ,בין בוגר לילד ,בהתאם למיקום הצלקת בגופו של הנפגע ,ובהתאם לסוג עבודתו.
 .7נכות צמיתה בגין צלקות ו/או שינויי גוון בעור תוענק לאחר חלוף לפחות שנה וחצי מיום הפציעה ,או מתאריך הניתוח
האחרון.
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נכות בגין צלקות בגוף

 פרסומים מדעיים שעניינם פגיעה בסיבולת הגוף לשינויים אקלימיים כתוצאה מפגיעה בלתי הפיכה בבלוטות- נספח
:)הזיעה בעור בכוויות נרחבות (על פי הסדר הכרונולוגי של פרסומם
(1) Thermoregulatory Failure of the Burn Scar.
Wilson RD, Knapp C, Priano LL, Traber DL:
Journal Trauma 11:518, 1971.
(2) Thermal Regulation in Patients after the Healing of Large Burns.
McGibbon B, Von Beaumont W, Strand J, Paletta FX: Plastic &
Reconstructive Surgery 52:164, 1973.
(3) Development of Heat Pyrexia.
Gold J: Journal American Medical Assoc. 173: 1175, 1960.
(4) Sweat Studies in Hyperhydrosis palmaris and Plantaris.
Shoenfeld Y, Shapiro Y, Machtiger A, Magaznik A:
Journal Dermatologica 152: 257, 1976.
(5) Quantitation of Thermoregulatory Impairment in Patients with Healed Burns.
Roskind JL, Pertofsky J, Lind AR, Paletta FX: Burns.
Annals Plastic Surgery 1:172, 1978.
(6) Heat Toletrance in Patients with Extensive Healed Burn.
Chaim Ben-Simon, Haggai Tsur, Gad Keren, Yoram Epstein,
Yair Shapiro. Plastic & Reconstr. Surgery vol. 67, 4, pages 499-504,
April 1981.
(7) Thermoregulatory Responses of Patients with Extensive Healed Burns.
Shapiro Y, Epstein Y, Ben-Simchon C, Tsur H: Journal of Applied
Physiology 53: 1019, 1982.

.סיבולת לחום-) אי8(
,' חוברת ח,132  כרך," "הרפואה. ע' זוהר, ד' מורן, י' אפשטיין,ד' אלבוקרק
.15.4.1997 ,566-563 עמודים
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הערות למאמר
טוב עשה פרופסור דן מלר ששב והזכיר את הידוע לכל מי שיש לו נגיעה בדבר ,כי הבסיס הרפואי-משפטי על פיו נקבעת דרגת
נכות בישראל ,מפגר הן מבחינת הגדרת המצבים הרפואיים ,והן בדירוגם ,עשרות בשנים אחר ההתפתחויות בעולם הרפואה.
פרופסור מלר ,כיאה למומחה ,מצביע על הליקוי בהגדרת הפגימות בתחום מומחיותו – צלקות בהן עוסקת הכירורגיה
הפלסטית – אך מן המפורסמות הוא כי אותו סוג ליקויים פוגמים בהגדרות וההערכות בכל יתר תחומי הרפואה.
כבסיס להגדרת הפגימות הגוף וקביעת דרגת הנכות משמש קובץ תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)
תשט"ז ,1956-אשר הוכנסו בו רק שינויים מעטים ,במספר נושאים מצומצם במשך למעלה מ 50-השנים מאז .משמעות פיגור
רפואי-משפטי זה חורגת מעבר למסגרת לה נועדו תקנות המוסד לביטוח לאומי טבלאות אלה כמעט זהות לאלה שנקבעו
מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשנ"ח .1959-ואף זאת – הטבלאות "הושאלו" על ידי מערכת המשפט ומשמשות
לאותה מטרה עצמה בדיונים אחרים בנזקי גוף ,בין על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה 1975-או דין אחר,
אף אם אין החוק מחיל אותן מפורשות.
עובדת התיישנות הרלוונטיות של תקנות המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת דרגת נכות ברורה למוסד לביטוח לאומי
עצמו .פרויקט אחד שהמוסד יזם היה ניסיון ,שהוטל על בית החולים השיקומי בית לוינשטיין ,להעריך על פי אמות מידה
אובייקטיביות ,את הפגימות התפקודית של סוגי לקויים גופניים שונים.
לפני כשמונה שנים ,בתקופה בה עמד בראשו פרופסור שטרסמן ,יזם המוסד עריכה מחדש של לוחות הפגימות ,סיווגן והערכת
מידתן ("אחוזי הנכות") .עם סיום עריכת הספר ,אשר בהכנתו השתתפו נציגי האיגודים המקצועיים השונים בהסתדרות
הרפואית ,זומן יום עיון בו השתתפו נציגי המוסד לביטוח לאומי ,ארגוני נכים ,עובדים סוציאליים ,נציגי ההסתדרות הרפואית
לישראל ונציגי לשכת עורכי הדין" .ספר הפגימות" היה הבסיס לדיונים .אכן היה מקום לשיפור בפרקים לא מעטים בספר
(לדוגמה – יסוד הכאב כמרכיב במגבלה ,ברוב מצבי המחלה ,כלל לא הוזכר) .הדיון החל באווירה בה בלט חוסר אהדה לשינוי
וליוזמיו .אנשי המוסד לביטוח לאומי לא השכילו להסביר את הכוונה ואת העובדות ולהוריד את רמת ההתנצחות .לדאבון
הלב הדברים לא הגיעו לידי דיון ממשי .הפגישה פוצצה ,במלוא משמעות המלה ,על ידי התפרצות של קבוצת נכים גדולה,
שחששו ,להערכתנו ללא הצדקה ,כי החידושים יפחיתו את תקבוליהם .לא ניכנס לשאלה מי ומה גרם בפועל להתפרצות ,אך
היא קטעה את הניסיון לרענון התקנות ,שנראה כי נגנז עד היום .חבל.
ואולי יזכה פרופסור דן מלר ולדבריו ירעננו מחדש את רענון התקנות.
פרופסור אברהם סהר ,עו"ד
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המומחה הנאות

"אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות"



                      המומחה הנאות
מחשבות למקרא ת"א  8067/06ציון מחבר ושרה מחבר נ' הדסה



אברהם סהר

*

א .מבוא
לפני כל דבר אחר וכדי להסיר כל ספק – מאמר זה איננו "ביקורת פסיקה" – אין מטרתו לבקר את פסק הדין שבכותרת,
ובוודאי לא את התוצאה .אין כל ספק בצדקת החיוב בדין ,ובחישוב הנזק כלל לא עסקנו.
את העניין המובאים במאמר אנו רואים בדרך הבאה:
בעיקר בשל שיטת המשפט האדוורסרית הנוהגת בישראל "אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות" .אולם דווקא כיוון שכך,
נראה כי "השותפים" לדיין לעשיית משפט (צדק?) ,חייבים במצוות "את פתח לו" .זאת חובת של עורכי הדין – באי כוח
הצדדים ,ולא כל שכן חובת המומחים הרפואיים מטעם בעלי הדין – שתי קבוצות (צוותים) אלה מצווים לנהוג על פי כללי
 , ,
האתיקה שלהן.
הנושאים שהעלה פסק הדין נמצאים במישורים שלובים זה בזה ,אך אינם חופפים ,שעניינם הרמה או עומק המומחיות
הנדרשת מרופא לשם ביצוע נאות של תפקידיו השונים ,כפי שהיא הצטיירה בדיון המשפטי .כוונתנו לשני המישורים:
*

המחבר שימש כפרופסור מן המניין לנוירוכירורגיה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים ,ובהמשך כפרופסור מן
המניין (וכיום אמריטוס) לנוירוכירורגיה באוניברסיטת תל אביב ,ומנהל המחלקה לנוירוכירורגיה במרכז הרפואי ע"ש ח .שיבא בתל השומר.
המחבר מבקש להקדיש מאמר זה למוריו ולחבריו בשתי מחלקות אלה ,בהן חי את רוב חייו המקצועיים.
המחבר הוא בוגר הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב ,וחבר לשכת עורכי הדין בישראל .תחום התעניינותו המיוחד הוא
"עדות מומחה".
המחבר היה פעיל בתחום החינוך הרפואי  -שימש כיו"ר ועדת החינוך של איגוד הכירורגים בישראל ,וכחבר וועדת החינוך של הEuropean-
 Association of Neurosurgical Societiesוכן חבר ה Ethico-Legal Committee-של האיגוד האירופאי הזה.
פירוט הדברים נועד לגילוי נאות.

 תלמוד בבלי ,מסכת סנהדרין ,דף ו ,עמ' ב.
מומלץ לקרוא בעניין זה את דבריו המאלפים של כב' השופט מ' דרורי בסעיף  4לפסק דינו בת"א (מחוזי ,י-ם)  1456/98מדחת סובחי מחמוד אבו
סען ואח' נ' סולימאן עותמאן מסעוד אבו חמדה ואח' (תק-מח ( )1113 ,)4(2006ניתן ביום  ,)19.10.2005ואף מעבר לזה – להמשיך ולהעמיק
לקרוא במצוטט על ידו.
יש המבקשים לראות באמרה זאת מעין הגנה לדיין מפני טעות בדין שעלולה לצאת מתחת ידו – אין לדרוש מן הדיין אחריות אלא למה שיכול
היה להסיק ממה שהובא בפניו ,ולא מעבר לכך ,שאם לא כן ,יירתעו אנשים מלהתמנות לדיינים.
 ת"א (מחוזי ,י-ם)  8067/06ציון מחבר ושרה מחבר נ' ה.מ .הדסה תק-מח ( 13520 ,)1( 2009ניתן ביום  .)25.03.2009מפי כב' השופט י .ענבר.
ב"כ התובעים – עו"ד ע .גבעון ,ב"כ הנתבעת – עו"ד י .עוזיאל .על פסק הדין ערערו הצדדים לבית המשפט העליון – ע"א .3905/09
 הגדה של פסח.
 כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו.1986-
 .34איסור הטעיה
(א)   לא יעלה עורך דין ,בין בעל פה ובין בכתב ,טענה עובדתית או משפטית ביודעין שאינה נכונה.
והרי לא יעלה על הדעת כי שמירת כלל זה תיעשה בסתירה לכלל-:
 .2חובת עורך דין
עורך דין ייצג את לקוחו בנאמנות ,במסירות ,ללא מורא ,תוך שמירה על הגינות ,על כבוד המקצוע ועל יחס כבוד לבית המשפט (ההדגשות אינן
במקור – א.ס.).
 נייר עמדה של הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל (יולי  )2002קובע (להלן הסעיפים הרלוונטיים):
א .כללי:
 .1מתן חוות דעת רפואית לבית המשפט הוא מחויבות אזרחית ומוסרית המוטלת על הרופא בהיותו בעל מקצוע בתחום זה... .
 .3מתן חוות דעת מקצועית ,אמינה וחסרת פניות ,הנשענת על בסיס מדעי ועל סטנדרטים רפואיים מקובלים ,תסייע במקרה הייחודי שבו
נתבקשה דעתו של הרופא ותביא במקביל גם לשיפור הטיפול הרפואי במקרים דומים בעתיד.
ד .הנחיות למומחה הרפואי:
 .1המומחה הרפואי ימסור באובייקטיביות ,בהגינות ובכל האמת את כל המידע הרפואי והמדעי הנוגע למקרה הנדון,
 .4המומחה הרפואי יתייחס לסטנדרטים הרפואיים שהיו מקובלים במועד שבו נוצרה עילת התביעה ,לרבות כל האסכולות הרפואיות שהיו
קיימות באותו הזמן.
 ראו לעניין זה גם את הרופא כעד מומחה  -הערות צוות רפואה ומשפט בלשכת עוה"ד לטיוטת מסמך לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית
בישראל http://www.med-law.co.il/imgs/uploads/mador%20vaada/ed%20momhe.doc :
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 .1מומחיות הצוות המטפל ,בהיבטים אשר בית המשפט התייחס אליו ,אך לא בו בלבד.
 .2מומחיות העדים המומחים.
לעניין הראשון ,לכאורה הדברים ברורים בהיותם קבועים בחוק החרות:
"מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות ,הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית ,והן מבחינת יחסי

האנוש".
אך לו היו חד-משמעיים לא היה מקום לשאלה הבאה:
"השאלה באילו נסיבות קמה חובה ,מכוח עוולת הרשלנות ,לבצע פרוצדורה רפואית באמצעות או בפיקוח
של רופא מומחה ,רופא מתמחה או רופא אחר ,ומתי נדרשת לכל הפחות התייעצות עם רופא בכיר או מומחה,
היא שאלה לא פשוטה ,הנבחנת בכל מקרה ומקרה לפי נסיבותיו .בין יתר השיקולים הנבחנים בהקשר זה,
יש להביא בחשבון את זכותו של החולה לקבל טיפול מידי אדם מיומן ,מנוסה ומקצועי ,מחד גיסא ,ואת

מגבלות התקציב ,המשאבים והעומס ,המכתיבים סדרי עבודה וזמינות רופאים."...
מובאה זאת שבאה מבית המשפט העליון ,מציגה את שיקולי או לבטי בית המשפט ,כאשר עומדת בפניו שאלה של "נאותות
טיפול רפואי" .סוגיה זאת – זכותו של מטופל לקבל טיפול רפואי מידי המומחה הנאות (= ראוי? נכון?) בתחום הנדרש
– היא אחד הנושאים להם אנו נדרשים כאן.
משמעות אמרתו של בית המשפט העליון היא כי לא כל פעולה רפואית חייבת להיעשות בידי מומחה מובהק ,או מי שנושא
בידי רופא בעל דרגת ידע ,מומחיות וניסיון
מידי ,וכנגדה החובה לתת לנזקק טיפול ֵ
בתואר מומחה .זכות החולה לקבל טיפול ֵ
ראויים ,נבחנת באמת מידה מהותית ,הנמצאת ב"מתחם סבירות" שבין מצבו הרפואי של הנזקק ַלטיפול ,לבין מוגבלויות
לבר-מקצועיות ,המכתיבות את סדרי העבודה הרפואית .כמובן – אלא אם יש בדין הוראה מפורשת.
נושא נוסף נדון ברשימה זאת – האם מה שמועלה לפני בית המשפט ,במסמכים ומעל דוכן העדים ,אכן משקף נאמנה את
שהתרחש ,ו/או את שראוי היה שיתרחש .לשון אחר ,ובפרפראזה על דברי בית המשפט שצוטטו למעלה והמשמש לנו דוגמה
– האם המידע שנמסר לידי בית המשפט על ידי הצדדים ומומחיהם אכן מהווה תמונה נכונה של האירועים ומשמעותם,
המאפשרת לבית המשפט "להבין את המאטריה שבה מדובר ולהפעיל שיקול דעת רציונאלי" ,ו-לעשות משפט.
אסור להתעלם מעקרון חשוב – פעולתו של רופא המביא בפני בית המשפט חוות דעת רפואית ,או המוסר עדות מומחה,
מעצם טיבה וטבעה ,היא פעולה רפואית ,שרק מומחה רפואי רשאי לעשותה ,בין היתר ,כי כך קובע הדין 10.יחד עם זאת ,אין
לשכוח כי פעולה מסוג זה שהיא רפואית-משפטית ,כפופה לשתי מערכות כללים:
 .1חוות דעת רפואית המוגשת לבית המשפט ,שהיא למעשה עדות ראשית או תצהיר ,חייבת לעמוד בהוראות פקודת
הראיות על האמור בתוספת; 11עד מומחה העולה לדוכן מוזהר על ידי השופט .מי שאינו עומד בכללים אלה צפוי לסנקציות
הקבועות בדין (הפלילי).
 .2חוות דעת רפואית ו/או עדות חייבת להיעשות "ב[מ]ידי אדם מיומן ,מנוסה ומקצועי" .על הנוטל על עצמו תפקיד
מסוג זה ,מטבעו המיוחד ,ובהיותו תולדה של פניה אישית ,שאינה נתונה לאילוצים הנובעים מלחץ זמן וכיו' ,לא חלות
"ה ְ'ס ָברָ ה' (המובאת
עליה "מגבלות התקציב ,המשאבים והעומס ,המכתיבים סדרי עבודה וזמינות רופאים ".שהרי ַ
על ידי המומחה – א.ס ).משמשת את בית המשפט ליצירת התשתית העובדתית עליה השופט בונה את המסקנות
המשפטיות 12".פעולה זאת נשקלת על פי דיני הרשלנות וחייבת לעמוד בעקרונות כללי האתיקה לרופאים שאוזכרו לעיל.



10
11
12

סעיף  5לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996-ס"ח  ,1591עמ' .327
כבוד השופט (כתוארו אז) א' ריבלין בע"א  9313/03חאלד חביבאללה נ' בית חולים נצרת  ,E.M.M.Sפ"ד נט (( )2004( 26-27 ,18 ,)4ניתן ביום
.)05.01.2005
במילות בית המשפט בסעיף  8ל פסק הדין המדובר.
תקנה  127לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד.1984-
סעיף  24לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,תשל"א.1971-
ע"פ  410 /72מדינת ישראל נ' אסעד עלי קיזל ,פ"ד כח (.262 ,256 )1
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בפן נוסף שונה הפעילות הטיפולית הנדרשת מרופא מומחה ,מפעילותו המשפטית .רופא-מומחה-מטפל – מלוא חובת
הנאמנות שלו נתונה לחולה; 13רופא-מומחה-כעד בבית המשפט – נאמנותו כולה נתונה לבית המשפטַ 14.אל לו לרופא
המומחה לסטות מהבחנה זאת.
כל אלה ,ופנים נוספים של סוגית הרופא המומחה ,עלו לאחרונה בפסק הדין בת"א  8067/06ציון מחבר ושרה מחבר נ' ה.מ.
הדסה .בית המשפט מצא את הנתבעת חייבת ברשלנות בניתוח שנעשה בתובע ,והותיר אותו משותק בפלג גופו הימני ועם
פגימות קוגניטיביות ושפתיות חמורות .פרשה זאת העלתה הרהורים אלה.
הבנת כל נושא תחילתה וסופה בהכרת הפרטים (הקטנים):

ב .הנתונים הרפואיים
הכרת הנתונים הרפואיים חיונית כדי להבין את שהתרחש בפועל ,את שהוצג בבית המשפט ,ואת משמעות ההבדלים בין שני
15
המצבים.
ב .1.פרשת המקרה
המקרה קשה מהיבט התוצאה הרפואית.
המחלה אינה נדירה מן ההיבט הרפואי.

16

המקרה אינו קשה מן ההיבט המשפטי .אכן נראה כי לבית המשפט לא היה קושי לקבץ את הנתונים שהוצגו בפניו ולערכם
למשנה סדורה .המסקנה הסופית ברורה .כאמור ,אין לנו ולוּ הרהור קל שבקל ֲא ָחר המסקנה .דא עקא – לצערנו ,עם כל
הכבוד הראוי ,ובכל הענווה ,פסק הדין נשען על תשתית ,אשר אמנם הוצגה בפני בית המשפט ,אך ,למיטב ידיעתנו והערכתנו,
היא רחוקה מדיוק מן ההיבט המקצועי-רפואי.
להלן מהלך המחלה – התובע ,בהיותו כבן  ,54מבלי ששם לב לסימנים קליניים מקדימים ,פנה (הופנה?) לרופא כאשר הופיעו
אצלו הפרעות באישיות .תוך כשבוע ימים נקבעה האבחנה המדויקת ואושרה בבדיקות דימות ( CTו – )MRI-גידול בבלוטת
יותרת המוח ( ,)hypophysisבה אירע דימום .הדימום גרם להגדלה חדה (בעגה הרפואית –  – acuteמהירה) של נפח
הגידול ,שלחץ על החדר השלישי שבמוח ,גרם לחסימת מעברי נוזל המוח ,ובכך לעלייה בלחץ התוך גולגולתי ,שהתבטאה
בשינוי החד בהתנהגות החולה .הגידול גם לחץ על עצבי הראיה ופגע בתפקודי הראיה .היה גם לחץ על גזע המוח .מיד עם
קביעת האבחנה אושפז החולה-התובע במחלקה לנוירוכירורגיה לצורך ניתוח .החולה התנגד לניתוח ,ניסה לעזוב את בית
החולים ,אך רוסן בידי הצוות ,תוך שימוש בתרופות ארגעה .השינוי הנוסף בהתנהגותו הוערך כהרעה נוספת במצבו .הניתוח
נעשה לאחר ששלושה רופאים חתמו על חיוניות ודחיפות הניתוח.
הניתוח נעשה ביום  02.10.2004שהיה יום שבת ,חול המועד סוכות.
הניתוח נעשה בגישה הפטריונאלית ( – )pterional approachפתיחת הגולגולת באזור המצחי-רקתי מימין והרמת אונת
המצח הימנית 17.אזור המטרה (של הניתוח) נחשף .נטען כי בשלב שקדם מיידית לפעולות העיקריות – החדירה אל תוך
 13החל מכלל מס'  2לכללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל ועד להוראת סעיף  35לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] וכל הררי הפסיקה
הנובעים ממנה.
 14ההגדרה הממצה ביותר של חובה זאת נמצאת במשפט האנגלי:
The Civil Procedure Rules, 1998
Expert's - overriding duty to the court
35.3 – (1) It is the duty of an expert witness to help the court impartially on the matters relevant to his expertise.
(2) This duty overrides any obligation to the person from whom he has received instructions.

 15תיאור מהלך המחלה ופרטי הניתוח שוחזרו ממקבץ המסמכים שהוגשו לבית המשפט ,וצוטטו חלקית בפסק הדין.
 16ראו ה"ש  20למטה.
 17המונח "גישה" בהתייחסות לניתוח ,בעגה הרפואית משמש לתרגום המונח האנגלי  – hcaorppaהדרך בה ניגש ,מגיע או נערך המנתח "לתקיפת"

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 40יוני 2009

׀ 109

מדור ראיות מדעיות במשפט

הגידול  -פרץ דימום קשה .לאחר הסרת רק חלק מהגידול ,כפי שהתברר לאחר מעשה ,הוכנס גם צנתר לחדר הצדדי השמאלי
תוך ניקוב המחיצה הבין חדרית.
החולה לא התעורר לאחר הניתוח ותקופה ארוכה נשאר מחוסר הכרה ומונשם .התברר כי הוא לקה בשיתוק בפלג גופו הימני,
וכאשר התעורר נודע גם דבר הנזק הקוגניטיבי והפרעות הדיבור .החולה נזקק לטיפול סיעודי מלא לצמיתות .בבדיקות
דימות שלאחר הניתוח ניתן היה לראות דמם תת-עכבישיתי נרחב בקרבת אזור הניתוח ,דמם תוך-חדרי ואוטם מוחי נרחב.
ב .2.המחלה
גידול בבלוטת יותרת המוח –  – pituitary adenomaלרוב הוא תהליך שפיר 18.גידולים מסוג זה ,המתבטאים קלינית,
מהווים כ 10%-מכלל התהליכים הגידוליים התוך-גולגולתיים 19.בלוטת יותרת המוח היא מרכז הפעילות ההורמונאלית
בגוף ,ובהתאם – גידול יכול שיגרום לסימנים כתוצאה מהפרשת-יתר של אחד מסוגי ההורמונים ,או ,כאשר הגידול עצמו
אינו "תפקודי" (הורמונאלית) ,סימניו הם תוצאה של לחץ על סביבתו – חסר הורמונאלי (כגון בהורמוני מין וממנו הפרעות
פריון) ו/או הפרעה בראייה בשל לחץ על תצלובת עצבי הראיה הנמצאת מעל לבלוטה – או שילוב בין הסימנים.
דימום בתוך גידול בבלוטת יותרת המוח –  – pituitary apoplexyהוא אירוע שאינו שכיח .סיבוך זה וההוריות הרפואיות
לטיפול בו ,לרבות העיתוי ודרך הטיפול הניתוחי בו ,מוכרים היטב לעוסקים בתחום .יש בישראל ידע וניסיון מן הבולטים
21
והטובים בעולם בנושא זה 20.ברוב המקרים מומלץ ניתוח ,בו מוּ ָסר הגידול על הדימום שבו.
ניתוחים בבלוטת יותרת המוח פותחו בתחילת המאה הקודמת .שיטת הניתוח המוקדמת הייתה "בגישה מלמטה" – דרך
האף .גישה זאת נבחרה בשל מיקום הבלוטה מעל גג האף ,כשביניהם נמצאת רק גת (סינוס – חלל בעצמות שמתחת לבסיס
הגולגולת ,ראו ציור מלווה).
במ ְכשוּ ר ותאורה בעומק מסלול הניתוח ,פותחה שיטת ניתוח חלופית – "מלמעלה",
בגלל קשיים טכניים הקשורים בעיקר ִ
אלית :פתיחת הגולגולת ,הרמת אונת המצח והתקדמות כלפי הקו התיכון ,תוך חשיפת כלי הדם
הפ ֶטריוֹנָ ִ
לרוב הגישה ְּ
הגדולים הנכנסים פנימה וחשיפת תצלובת עצבי הראייה .דרך ניתוח זאת ,על גרסותיה השונות ,כרוכה בסיכונים ככל ניתוח
מוח אחר ,גם מבחינת סיכוני ההרדמה .בין היתר נובעים הסיכונים מן הצורך בפעולה ידנית בסמוך מאד לעצבי הראיה וכלי
הדם הגדולים המספקים דם למוח.
בסוף שנות ה 60-של המאה הקודמת ,תוך ניצול טכנולוגיות חדישות ,חודשה הגישה דרך האף ,או למען הדיוק כשמה –
 22.transsphenoidal surgeryטכניקה ניתוחית זאת מחייבת הכשרה טכנית ספציפית .בשנת " 1974יובאה" שיטה זאת
לישראל ,לבית החולים האוניברסיטאי הדסה 23.שיטת ניתוח זאת ,הפכה בעולם ובישראל ,כ"דרך המלך" (או אם תרצו "גישת-
הבחירה" או "ברירת-המחדל") ,בין היתר בגלל בטיחותה ,יעילותה ,משך הזמן הקצר הנדרש ,קלות ההימנעות מפגיעה בעצבי
הראיה ו/או בכלי הדם ,וכן בגלל האפשרות להסרת גידול והותרת רקמת בלוטה תקינה ופעילה הורמונאלית 24.הגישה מבעד
התהליך המטרה – ליעדה אין ולוּ רמז לתשובה פעולה ניתוחית.
 18תהליך גידולי שאינו ממאיר.
 19גידולים מיקרוסקופיים שלא נתגלו ושלא היו כרוכים בסימנים כלשהם ,נתגלו כממצא אקראי בבלוטות יותרת המוח של  522מתוך  000,1בני
האדם בנתיחה שלאחר המוות .ברוב הגדול של המקרים הגידול כלל אינו נותן סימנים .גם באותם מקרים בהם יש סימנים קליניים ,התפתחותם
לרוב איטית .ראו ,סקירה מאלפת ביו היתר:
& Clinical Neurology, Eds. Eli S Goldensohn & Stanley H Appel, Lea

to

Scientific Approaches

in

Silberberg, DH, Pituitary Tumors
Febiger, 1977 Philadelphia

A. Lubina, D. Olchovsky, M. Berezin, Z. Ram, M. Hadani, and I. Shimon, Management of pituitary apoplexy: clinical experience with 40 patients. 20
Acta Neurochir (Wien) (2005) 147: 151–157.
 21ראו את הדיון במאמר שלעיל ,ובהערות החשובות מאד המלוות אותו שנכתבו בידי  Shahan Momjian and Nicolas de Triboletמג'נבה ,שוויץ,

שהאחרון הוא מוותיקי ומחשובי המומחים בתחום זה.

22

                             

Jules Hardy, Transsphenoidal Surgery, J. Neurosug. 2007: 107(2): 458-71
מאמר זה הוא הדפס מחדש של המקור שהופיע באותו כתב עת .J Neurosurg 34:582–594, 1971 -

 23ושוב לצורך גילוי נאות – מחבר רשימה זאת רכש את הידע בשיטת ניתוח זאת מפי ומידי מחדש ומפתח השיטה  Professor Jules Hardy -בבית
החולים  Notre Dameשבמונטריאול ,קנדה.
 24ראו לעניין זה את מאמרו של  E. Lawsשהתפרסם מיד לפני ההדפס החוזר של מאמרו של  Hardyשבה"ש  22לעיל.
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ל"חלון" בגולגולת – ה ,pterional approach-כעולה מן הפרסומים הרבים בספרות המקצועית ,נהוגה גם כיום אולם
במ ְפ ָרצוֹת ( )aneurysmsבכלי הדם באזור ו/או להסרת סוגי גידולים בבסיס הגולגולת .רק
היא משמשת בעיקר לטיפול ִ
במקרים חריגים יש מקום לשקול נקיטת גישה ניתוחית זאת לגידולים שבאוכף התורכי .לשון אחר – מזה כ 30-שנה ,נדרשת
הצדקה ברורה לניתוח בבלוטת יותרת המוח ,בכל הוריה רפואית ,כדי שתיעשה שלא "דרך האף".
דבר מהותי מכל אלה לא הובא בפני בית המשפט.
כאן אולי המקום להוסיף – מקרה זה הוא השני הידוע לנו שאירע בישראל ,בו הוגשה תביעה בגין נזק מטיפול בחולה עם
 25.pituitary apoplexyהמקרה הקודם ,אירע בשנת  .1983הדימום היה מהישנות של גידול בבלוטת יותרת המוח (בגללו
נותח החולה לראשונה בשנת  )1959שהתבטא בחולשה בפלג הגוף השמאלי ,בהפרעות בשפה ,ובראייה .האבחנה הנכונה
נקבעה רק לאחר שיהוי עקב טיפול תרופתי שניתן במחלקה לנוירולוגיה ,שלא מצאה ְלזַ ֵמן התייעצות נוירוכירורגית .החולה
נתעוור ונשאר עיוור גם לאחר שנותח דרך הגולגולת .החולה נמנה בשעתו על הכנרים הבולטים ,אך נאלץ להסתפק בהוראה,
אמנם בבית הספר  Julliardאך לא על במות העולם .הוא תבע את רופא בית החולים שטיפל בו .התביעה הסתיימה בהסדר
פשרה – החולה-התובע ביקש להימנע מתביעה של מומחה נוסף שייעץ עצה בעניינו ,ואשר הוגשה נגדו הודעת צד שלישי
על ידי הנתבע הראשון 26.הצידוק האפשרי לשיטת הניתוח שננקטה באותה עת הוא היות השיטה בגדר חידוש בבתי חולים
מסוימים בישראל באותה תקופה – בשנת  .1983עם זאת חשוב לקרוא את שכתב על כך מומחה ידוע שם מאנגליה ,שנתבקש
27
על ידי התובע לחוות את דעתו באותו מקרה:
"…if …a neurosurgeon had advised operation at that stage, the tumour could be approached
by a transsphenoidal rather than the subfrontal route, then that might well have resulted
in the avoidance of any residual deficit, and also the patient might well have retained his
"normal faculties.

הדברים אינם זקוקים לפרשנות – הדברים נכתבו כ 20-שנה קודם לניתוח שנדון כאן.

בלוטת יותרת המוח שבתוך האוכף התורכי

רצפת האוכף מהווה את גג הגת (סינוס) היתד הפתוחה כלפי האף
קדמית לאוכף בסיס הגולגולת הקדמי עליו האונה המצחית של המוח
מעל הבלוטה תצלובת עצבי הראייה (חתך בקו התיכון)
 25ת"א (מחוזי ,ת"א-יפו)  58/86א' שבלוב נ' פרופסור ע' קורצ'ין – נסתיים בהסכם פשרה.
 26הנתבע כצד שלישי יוצג בשעתו על ידי עו"ד י .עוזיאל שבמקרה המובא כאן ייצג את הנתבעת.
 27מחבר חוות הדעת הוא  ,Mr. John S .Garfieldראש המחלקה לנוירוכירורגיה ב Neurological Centre Southampton-וUniversity of-
 ,Southamptonויועץ קבוע ל ,Medical Defense Union-בהתייחסו לשיהוי ללא התייעצות עם נוירוכירורג ולשיטת הטיפול הניתוחי.
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המוח – מבט מכיוון בסיס הגולגולת
בחלק הקדמי אונות מח והרקה ,תצלובת עצבי הראייה במלואה
כלי הדם הגדולים אינם בציור
מקורGray's Anatomy, Lea & Febiger, Philadelphia, 1918 :

ג .המהלך הקליני והדרך בה הוצג בבית המשפט
בשאלות אלה נלך בדרך אותה התווה בית המשפט הנכבד ,בסעיף  6לפסק הדין:
"א .סוגית ההסכמה מדעת.
ב .האם הייתה התרשלות במהלך הניתוח.
ג .גובה הנזק".
ג .1.ההסכמה לניתוח
אין מחלוקת שהיה צורך לטפל בהקדם במקרה שנדון בת"א  28.8067/06אין לנו עניין להיכנס לעומק השאלה אם מידת
הדחיפות ,ואף יותר מכך ,ממדי הסיכון ,הצדיקו את ההזדקקות לחתימת שלושה רופאים על "טופס פעולה דחופה" כדי
לבצע את הניתוח במועד בו הוא בוצע 29.נעיר רק כי דומה שלא נתקיימו במלואם כל התנאים המצטברים של סעיף )1(15
לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו .1996-ייתכן וטוב היו עושים הרופאים לוּ פנו ,כשהם מצוידים גם בתעודת היועץ הפסיכיאטרי,
בבקשה דחופה לבית משפט למנות ַלחולה אפוטרופוס מן הדין .דרך זאת מוכרת ולכאורה אינה נוגדת את הדין .בכך היה
30
מתייתר דיון נוסף בנקודה זאת.
והערה נוספת – בפסק השנייה שבסעיף  6לפסק הדין נאמר:
"אין סיבה לפקפק בעדותו של פרופ' סגל ,כי ההחלטה על הניתוח התקבלה בדיון שקיים עם הצוות התורן ,היינו,
 28ראו המאמר שבה"ש  20וההערות המלוות אותו.
 29זאת ,עם כל הכבוד ,על אף הקביעה החד-משמעית שבמשפט האחרון של סעיף  20לפסק הדין.
 30בעניין זה ,בנסיבות דומות מהיבטים מסוימים ,נא ראו את דברי כב' השופט א .רובינשטיין בסעיף ה .להערותיו בע"א  8817/06עיזבון המנוח
בשטקר נפתלי ז"ל נ' בית החולים סורוקה ואח' (ניתן ביום .)18.05.2009
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המומחה הנאות

עם ד"ר פרז וד"ר יצחיאק .פרופ' סגל הוא נוירו-כירורג בכיר ומנוסה והוא נטל חלק גם בניתוח .לא מצאתי ,אפוא,
פגם כלשהו בהחלטה על הניתוח"...
אין אנו באים לפקפק בעובדת קיום אותה התייעצות .אולם ,עם כל הכבוד נבקש להעיר –חשיבותה של התייעצות אינה
רק בעצם קיומה אלא במשקל דעות משתתפיה .והמשקל אינו נמדד רק בקנה מידה פורמאלי של דרגות ו/או שנות שירות.
והדברים יבוארו למטה.
בהקשר זה אנו מבקשים להוסיף הערה .בפסקה האחרונה בסעיף  18אומר בית המשפט:
"אשר לשאלת כשירותם של שלושת הרופאים הנדרשים להסכים לניתוח ,הרי חוק זכויות החולה אינו קובע בעניין
זה דרישות כלשהן אלא מסתפק בדיבור" :שלושה רופאים" .מאחר שהסכמתם של שלושה רופאים אלו מהווה,
למעשה ,תחליף להסכמתו של המטופל שהוא בדרך כלל הדיוט ,מחד גיסא ,ובשים לב לכך שלא תמיד מאפשרות
הנסיבות לאתר רופא בכיר ,מאידך גיסא ,לא שוכנעתי כי על שלושת הרופאים להיות מומחים ובכירים .נראה ,כי
כל רופא המסוגל להבין את המאטריה שבה מדובר ולהפעיל שיקול דעת רציונאלי כשיר לתת את ההסכמה .לא
הובאה כל ראיה ,שלפיה ד"ר פרז ,ד"ר יצחיאק או ד"ר דהאן ,אינם עומדים בקנה מידה זה( ".ההדגשה אינה במקור
– א.ס).
כל שנאמר כאן – מן ההיבט הפורמאלי – אמת .עם זאת אנו מציעים לחזור ולקרוא את הדברים לאחר הפרק הבא ,כי בדיני
נפשות עסקינן.
ומתבקשת שאלה-הערה נוספת – האם אמנם ב'נסיבות המקרה' הזה לא היה אפשר 'לאתר את הרופא הבכיר' שהיה שותף-
אחראי להחלטה ולניתוח עצמו ,כדי שיהיה גם הוא שותף לחתימה על המסמך? לכאורה היה הוא כשיר יותר מאחרים "להבין
את המאטריה שבה מדובר ולהפעיל שיקול דעת רציונאלי [ו]כשיר לתת את ההסכמה" .הרופא הבכיר ,על פי תצהירו 31היה
שותף להחלטה על דרך קבלת "תחליף" ההסכמה מדעת זה.
אך בחוק אין דרישה כזאת.

ד .האם הייתה התרשלות במהלך הניתוח
בפרק-שאלה זאת יש לדון ממספר זוויות:
ד .1.מומחיות הצוות המטפל
החולה בת"א  8067/06טופל בידי צוות ובו שני רופאים מתמחים ורופא מומחה וותיק בנוירוכירורגיה.
הרופאים המתמחים ,במועד הרלוונטי היו כנראה בשנת התמחותו השישית – האחרונה.
הרופא המומחה שבצוות המטפל הוא אכן בעל ותק רב – הוא הוסמך כמומחה בנוירוכירורגיה בשנת  .1975מן הנתונים
המתפרסמים באתר האינטרנט הרשמי של הנתבעת – בית החולים האוניברסיטאי הדסה – עולה כי תחום עניינו ועיסוקו
המקצועי העיקרי ,חברותו באיגודים המקצועיים בישראל ובארה"ב (מזה למעלה מ 20-שנה) ופרסומיו בספרות המדעית
33 ,32
הוא טיפול במחלות עמוד וחוט השדרה ,בעצבים ההיקפיים ובכאב.
כי מי שאינו רופא חייב לדעת – בעשורים האחרונים גוברת והולכת ההתמקצעות – ההתמחות בתת-מקצוע – בכל אחד
מתחומי הרפואה (בקצב ובפירוט רחב בהרבה מאשר בעולם המשפט) .כתוצאה מכך ,במחלקה ,הפכה בעיקרה ליחידה
 31סעיפים  9 ,8לתצהיר מיום  8.4.06שהוגש לבית המשפט.
- http://www.hadassah.org.il/English/Eng_SubNavBar/TheDoctors/ 32
כך גם מוצגת מומחיותו במספר גדול של אתרי אינטרנט העוסקים באיתור רופאים על פי תחומי מומחיותם .לאמור לעיל יש ביטוי גם בפרוטוקול
הדיוןhttp://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/avoda/2008-02-19.rtf :
.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed 33
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מינהלית ,בה אמנם יש ַלשותפים רקע ופן מקצועי מאחד ,אך הם פועלים בתחומים מקצועיים ספציפיים ,משיקים אך רחוקים
34
מלהיות חופפים.
למה הדבר דומה – למשרד עורכי דין העוסק בנזיקין – יש שותפים מומחים ב"נזקי פח" מתאונות דרכים ברכב ,ואחרים
מומחים ברשלנות רפואית .העוסקים בסוג אחד אינם נוטלים לטיפולם תיקים מן הסוג השני ,אף כי שני העניינים נמצאים
35
בתחום הרחב של דיני נזיקין.
עניין שולי וכנראה חסר חשיבות ,הנוגע למומחה זה ,הוא קשירת התואר פרופסור לשמו לכל אורך פסק הדין ,שעה ששמו
אינו נמצא ברשימת חברי ֶסגֶ ל האוניברסיטה העברית בירושלים 36,או של מוסד אוניברסיטאי אחר בישראל ,ואין כל דרגה
אקדמית מופיעה ליד שמו באתר הרשמי של בית החולים האוניברסיטאי הדסה 30.נציין כי תואר זה לא הוזכר בתצהיר שהוגש
לבית המשפט.
נראה כי מידע זה לא היה בפני בית המשפט.
לאור כל אלה מתבקשות מספר שאלות ,וביניהן:
• האם בידי הצוות המטפל היה הניסיון ,הידע והבקיאות הנחוצים והנאותים לטיפול בחולה הנתון במצב הספציפי
שלפניהם? האם הם אכן עמדו באמות מידה הכשירוּ ת הנדרשת כדי לשקול ולקבל החלטות בכל ההיבטים הכרוכים
בטיפול בחולה שלפניהם ,לנוכח מחלתו והמצב הספציפי בו היה נתון ,לשקול את דרכי הטיפול החלופיות ,להחליט על
הנכונה ,ולערוך את הניתוח ,ובדרך הנאותה?
• האם לא היה בבית החולים של הנתבעת ,בין רופאי המחלקה בה אושפז החולה ,מומחה או צוות מומחים ,בעל/י הכשרה,
ידע ,מיומנות וניסיון רבים יותר בתחום מאד ספציפי זה? מהתצהיר שנזכר לעיל ברור כי לפחות לרופא בכיר אחד נוסף
37
היה ידוע על חולה זה.
• או שמא הציוות היה מקרי ונקבע על פי לוח תורנויות וכוננויות המחלקה? שמא ה"מחסור" במומחים המובהקים יותר
היה קשור במועד האשפוז – ערב שבת וחג?
ואם התשובה לתהייה זאת חיובית ,האם הסיכון שבמחלה ,ומצב החולה ,לא הצדיקו הזעקת סיוע מצד ,או לפחות התייעצות
38
עם אנשי צוות המחלקה האחרים?
 34תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) ,תשל"ג( 1973-ק"ת תשל"ג )1924 ,כוללות רשימה של  43תחומי התמחות ,וזאת לאחר הכנסת
תיקונים רבים במרוצת הזמן .בפועל מדובר בתחומי-על .תלו את התחום "רפואת נשים ויילוּ ד" כאשר המומחים ליילוד מהווים בפועל קבוצת
מומחים נפרדת ,הנבדלת מן המומחים לטכנולוגיות הפריון ,ואלה הרחוקים מן המומחים לטיפול וניתוח של גידולים של אברי מין האישה .רופא
נשים שהוא כירורג-אונקולוגי ורכש את מיומנותו זאת במשך  20שנה ,יש לו ידע בסיסי בלבד ביילוּ ד.
לתחום הנדון – נוירוכירורגיה כתחום מקצועי הוגדרה בעשור(ים) הראשון(ים) של המאה הקודמת .הנוירוכירורגיה "נולדה" בארץ ישראל במהלך
מלחמת העולם  .IIעד לאחר מלחמת העצמאות עסקו בה שני מומחים בלבד ,בשני מרכזים נפרדים – כל אחד מהם היה מומחה בכל תחומי
המקצוע – כך גם היה בעולם .ההתפתחויות בתחום בעולם הגיעו גם לישראל – במחלקות שהתחדשו קמו בהדרגה יחידות שעסקו בתת-תחומים
ספציפיים ,על פי חלוקה נושאית ו/או טכנולוגית – נוירוכירורגיה לילדים ,נוירוכירורגיה שדרתית ,כירורגיה אונקולוגית ,רדיוכירורגיה ,כירורגיה
של כלי הדם המוחיים ,כירורגיה של בסיס הגולגולת ,טרנס-ספנואידלית ועוד (היד נטויה).
עניין זה ידוע וברור לבית המשפט ,ראו דברי כב' השופטת א' פרוקצ'יה בסעיף  5לפסה"ד החלקי בת"א ( 668/92מחוזי ,י-ם) תום שטראוס
(קטין) ואח' נ' ד"ר עוז יובל ואח' (" :)1997פרופ' קורצ'ין אישר כי הוא אינו מומחה בתחום הגניקולוגיה וכן אין הוא עוסק בנוירולוגיה של
ילוֹדים ,אלא מתמחה בטיפול במבוגרים( ".ההדגשה אינה במקור – א.ס).
 35הסוגיה – שנכנה אותה בשם 'מומחה בתחום סמוך' – התבטאה מבלי שנחשפה ,בשתי הערכאות – בע"א  8817/96שאוזכר בה"ש  30לעיל.
השאלה הרפואית הייתה ללא כל ספק בתחום הנוירוכירורגיה .בית המשפט המחוזי מינה מומחה בנוירוכירורגיה מטעמו ,אולם ביכר את עדות
המומחה מטעם הנתבעת  -נוירולוג .לא נתייחס לשאלת ההעדפה של עדות מומחה מטעם בית המשפט .ענייננו בהעדפת עדות של מומחה אשר
בידיו ידע ניסיון ישיר ואישי בקבלת החלטות ,תוך נשיאה באחריות על הוצאתן לפועל ,בתחום הספציפי בו הוא מעיד (לא זה המקום להביא את
האסמכתאות לגישה זו של העדפת "האחראי לביצוע" במשפט) .פגם זה בבקיאות מומחה הנתבעת בא לידי ביטוי ,אם כי לא עלה לדיון בשתי
הערכאות .בית המשפט העליון הגיע למסקנה הנכונה מן ההיבט הרפואי מנימוקים נוספים.
.http://www.huji.ac.il/huji/search_people.htm 36
מאתר זה אנו למדים כי מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה נושא דרגת פרופסור חבר ושני רופאים בכירים נושאים דרגות מרצה בכיר.
 37סעיף  4לתצהיר.
 38ובנקודה פרטנית זאת ,ייתכן כי לוּ נמסר מידע לבית המשפט ,ייתכן ועניין הצעת שירות רפואה פרטי ,שעלתה בסעיף  21לפסק הדין ,הייתה זוכה
להתייחסות שונה.
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ולחילופין – האם מתוך הכרת המציאות הישראלית לא היה מקום להציע לחולה ו/או למשפחתו לפנות (או להפנותו) למרכז
40
ניתוחי עשיר מאד – 39כל זאת במרחק של  1שעה נסיעה מעין כרם?
ִ
רפואי אחר בישראל ,בו מצוי ניסיון
לא הדרגה הפורמאלית במחלקה בבית חולים היא המפתח לשאלה שהציג כב' השופט (כתוארו אז) א' ריבלין בציטטה מדבריו
שבתחילת מאמר זה .מדברי השופט הנכבד ברור כי המשמעות הנכונה של המושג "מומחיות" מתייחסת אל "ידע ,מיומנות
וניסיון בנושא בו הוא (הרופא – א.ס ).אמור להחליט ולפעול" .לאור כל אלה נחזור ונקרא את האמור בסוף הפרק הקודם
– לוּ היה בידי הצוות המטפל הידע ,המיומנות והניסיון המתחייבים ,ברמה הנדרשת מרופא הנוטל על עצמו להחליט ולנתח את
החולה הנדון כאן ,במצב בו היה נתון ,אין ספק כי היו מגיעים למסקנה חד-משמעית כי הוא אמנם זקוק לניתוח בהקדם ,אולם
הניתוח צריך שייעשה בגישה שונה – בשיטה העומדת בסטנדרד המקובל והראוי בנוירוכירורגיה בתקופה הרלוונטית – ה-
41
.trassphenoidal approach
מידע זה לא היה בפני בית המשפט .וגם לכך נתייחס בהמשך.
ד .2.הגישה (השיטה) בה הניתוח נעשה
העובדה הבולטת ,בפסק הדין ,בציטוטים מתוך המסמכים והעדויות ובתצהיר העדות הראשית של הרופא המטפל הבכיר,
היא כי כל מקום שנאמרה המלה ניתוח ,כלל לא דובר לאיזה ניתוח הכוונה – מה שיטת הניתוח הרצויה .כביכול קיימת רק
דרך ניתוחית אחת ואין בילתה .והרי לא כך – ועל כך הרחבנו למעלה .אף לא נרמז כי דובר על שתי אפשרויות ,כי היו שיקולים,
כי לאחר שנשקלו שתי הגישות הניתוחיות ,הוחלט מנימוק זה או אחר על הגישה הפטריונאלית בה נעשה הניתוח.
מקובלים עלינו דבריו של העד המומחה מצד התובעים שכתב בחוות דעתו:
"מטרת הניתוח אצל מר מחבר הייתה כריתת תהליך גידולי ופתיחת סתימה בין  2חדרי המוח הצדדיים והחדר
השלישי"...
אך מוזרה הערתו בהתייחסו אל פרטי השיטה:
"אינני מבקר את גישת הניתוח ,למרות שכאשר הגידול כה עצום ונמצא בקו אמצעי ניתן היה לבצע קרניוטומיה דו
צדדית כדי להבטיח גישה נוחה יותר לכריתה"...
התמיהה אינה רק על "היתרון" שבטכניקה הניתוחית המוצעת ,אלא ובעיקר על כי מומחה זה לא התייחס ואף לא רמז על
האפשרות של שימוש ְבדרך הניתוח הטראנס-ספנואידלית .לא לנו לנסות ולהסביר את התעלמותו של מומחה התובעים
מעניין כה חשוב.
המומחה מטעם הנתבעת מגדיר את מטרת הניתוח בדרך דומה לזו של עמיתו שמנגד:
"מטרת הניתוח הייתה לשחרר לחץ מעצבי הראייה ,לשחרר לחץ תוך גולגולתי מוגבר...כל המטרות האלו הושגו".
ומומחה הנתבעת ממשיך:
"המנתחים הגיעו לגידול מצד ימין מתחת למוח ,גישה נכונה לסוג זה של תהליכים ,בגישה זו רואים רק חלק קטן
מהגידול שלוחץ על עצבי הראיה ,הטכניקה הניתוחית היא ליצור פתח בקופסית הגידול ולשאוב אותו דרך פתח
זה...החלק האחורי הגבוה של הגידול מוסתר ע"י המוח ואין דרך פשוטה לוודא אם נשארה שארית באזור זה שהוא
מחוץ לשדה הראיה( ".ההדגשה אינה במקור – המחבר).
 39כוונתו לניסיון ניתוחי ,אשר באותה עת היה מעל ( 1,000למעלה מאלף) חולים עם גידול בבלוטת יותרת המוח ,ופרסום בספרות המקצועית על
תוצאות טיפול באחת הקבוצות הגדולות של חולים שלקו ב.pitutary apoplexy-
 40כדי להסיר כל ספק – בדברים אלה אין אנו מבקשים להעלות נושאים שהועלו בע"א  434/94ברמן ואלק נ' מור מכון למידע רפואי בע"מ פד נא
( ,)1997( 205 )4או אלה אשר נקבעו בע"א  4960/04ערן סידי נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית ,תק-על .)2005( 3055 ,)4(2005
 41ולאור האמור בה"ש  20לעיל – גם לא  20שנה קודם לכן.
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האמירה מתארת בצורה נכונה את שנעשה .דא עקא – הרישא – "גישה נכונה לסוג זה של תהליכים" הייתה נחשבת לנכונה
לוּ התייחסה לניתוח שנעשה בשנות ה 70-של המאה הקודמת ,אבל לא על ניתוח שנעשה כ 30-שנה מאוחר יותר (והנושא
הוסבר כבר למעלה) .המשך המשפט – "בגישה זו רואים רק חלק קטן מהגידול" והתוספת המודגשת שהמשך ,מוזרים לא
פחות – האם הגישה הנכונה בניתוח – כל ניתוח – היא לחשוף ככל האפשר פחות את אזור המטרה? תמהני.
כל אלה באו מפי העד המומחה מטעם הנתבעת המכיר את הגישה הניתוחית הטרנס-ספנואידלית .מומחה זה עושה שימוש
בשיטה זאת בניתוחים הנעשים במחלקה שבהנהלתו .אין ספק כי הוא מכיר בעדיפותה ,בין היתר כיוון שבגישה הישנה,
אותה הוא מהלל בחוות דעתו ,חלק מן הפעולות עושה המנתח בצורה עיוורת ,ביודעין ,אם כי בדלית ברירה .וכך מעיד מומחה
זה בעצמו בדברים שלעיל .בגלל "השלב העיוור" שבשיטת ניתוח זאת ,בעיקר אם הניתוח נעשה בידי מי שאין בידיו ניסיון
מספיק ,יש סיכון רב של השארת חלק מהגידול – הרי המנתח אינו רואה את שהוא עושה ,והוא מונחה על פי חוש המישוש
שלו (ב"תיווך" מכשירי הניתוח שבידו) .המנתח שוקל את צעדיו על דרך האומדן ועל פי ניסיונו .בשלב "העיוור" של שיטת
ניתוח זאת טמון גם אחד ממקורות הסיכון של השיטה ,כפי שלמיטב הבנתנו אכן אירע גם במקרה זה – דימום מכלי דם
סמוך .זאת אחת הסיבות שמאז חודשה הגישה הטרנס-ספנואידלית חדלו המומחים לנתח בגישה "מלמעלה".
לא זה הדרך בו היה צריך להיערך הניתוח.
לא זה הדרך בו אמורים לנהוג מומחים בנוירוכירורגיה המעידים בבית המשפט.
אשר לגישה ,לשיטת הניתוח – שיטה זאת לא נבחרה – לא היה כאן תהליך של בחירה ,דהיינו הצגת חלופות ,דיון ביתרונות
וחסרונות לאור המצב ,הפעלת שיקול דעת ובסופו החלטה .ובהיעדר שיקול גם קשה לטעון "טעות בשיקול" .לא נותר אלא
לומר – פעולה שלא על פי הסטנדרד הרפואי הראוי.
ועוד ,אין במסמכים מענה לשאלה – טכנית לכאורה – האם בניתוח נעשה שימוש במיקרוסקופ ניתוחי? בדוח הניתוח אין
ולוּ רמז לתשובה .בתצהיר שהוגש על ידי המנתח-הבכיר ,המצוטטים בסעיף  26לפסק הדין ,נכתב" :לאט בזהירות מירבית,
בפעולה מיקרוכירורגית הוצאנו חלקיקים של גידול ".הרופא לא נשאל על משמעות מלים אלה – תיק"ו .השאלה אינה
טכנית .משמעות תשובה עליה חשובה לעניין נאותות ובקיאות בטכניקה הניתוחית שננקטה ,והן לעניין שנדון למטה על
מספר וחילופי המשתתפים בפועל בניתוח.
ולא נוכל לסיים את שאלת הגישה (שיטה) הניתוחית בלי להתייחס לאמירה חשובה של בית המשפט הנכבד בפתיח לפרק
הדיון – בסעיף  29לפסק הדין:
"במאמר מוסגר יצוין כי אין להוציא מכלל אפשרות ,שיסוד הפער בין המומחים הנו בכך שפרופ' גרושקביץ ,אשר
חדל לנתח בשנת ( 1991עמ'  ,)10העיד על הפרקטיקה שנהגה בשנות השבעים והשמונים ,בעוד שפרופ' רפופורט
העיד על הפרקטיקה הנוהגת היום".
כל שנאמר על ידי בית המשפט עד לכתוב בשורה האחרונה – דברי אלוהים חיים הם .לצערנו ,עם כל הכבוד ,נבקש להסב את
תשומת הלב כי בעדותו ,לא חלק פרופסור צ.ה .רפפורט על השיטה – על הגישה הניתוחית ,שננקטה על ידי הרופאים שטיפלו
בתובע .הוא חלק על פרטים שוליים והציג את הבנתו השונה לסיבות לסיבוכים החמורים .אבל עד מומחה זה נמנע מלומר כי
שיטת ניתוח ,כזאת שננקטה במקרה זה ,אינה משמשת כיום – ומזה למעלה משני עשורים – לטיפול בגידולי בלוטת יותרת
המוח ,גם לא בידיו הוא במחלקה שבהנהלתו ,ולא כל שכן שלא כטיפול ב.pituitary apoplexy-
ד .3.סיבוך הדימום במהלך הניתוח והאוטם במוח
כותב מומחה הנתבעת:
"אוטם בפיזור כלי דם פרפרונטיים (צ"ל פריפרונטאליים – א.ס ).היא אחד הסיכונים המוכרים בסוג זה של ניתוח
בעיקר כאשר מדובר בגידול גדול אשר מדמם ומסתיר כלי דם קטנים אלו".
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אין בידנו להסכים כי הסיבוך שכיח 42,אך דווקא הסיכון כי יתרחש הוא אחת הסיבות לזניחת שיטת הניתוח התת-מצחית,
זו שננקטה בידי המנתחים במקרה זה.
ואף זאת – לא נביא כאן את פרטי האנטומיה של כלי הדם באזור .הם מקיפים כטבעת את האזור .גוש גידולי גדול בוודאי כזה
המסתיר חלק ממעגל עורקים זה .כך עולה גם מתיאורי העדים המומחים משני הצדדים (תת-פרק ד .).2.מי שהטופוגרפיה
המדויקת של האזור אינה נהירה לו ,ומי שאינו שולט בצורה אופטימאלית בשיטת הניתוח ,עלול לפגוע בכלי הדם במעגל זה
ו/או באחד מענפיו ולגרום לאסון ,כפי שאירע כאן .והראיה – בעדותו של המנתח הבכיר בבית המשפט (ר' סעיף  27לפסק
הדין) נאמר מפורשות:
"הדימום החל במהלך הניסיון לפתוח את קרום הגידול( ".ההדגשה אינה במקור – א.ס).
בראש וראשונה – לגידולים אלה אין קרום (או במינוח הרפואי הנכון – הם חסרי קופסית –  .)capsuleמה ֶש ּכוּ נָ ה בפי
הרופא הבכיר "קרום" לא היה אלא ה – diaphragma sellae-חלק  AKקרום הקשית של המוח ( )dura materהמתוח
מעל בלוטת יותרת המוח וחוצץ (למעט פתח צר בה) בין המוח לבלוטה .במרווח שמעל ל"קרום" זה נמצאת טבעת כלי הדם
הגדולים ,המזינים את המוח ,שהוזכרה לעיל .הדעת נותנת כי כיוון שהאזור היה מוסתר חלקית על ידי הגידול – כאמור בעדות
– לא ראה מי שעשה את הפעולות הניתוחיות באותם רגעים ,את שדה הניתוח בצורה שמנתח ויכול לראות וחייב לראות
בשלב זה של הניתוח .כך כלי דם "חבוי" נפגע ודימם ,עוד בשלב שלפני החדירה לבלוטה ולגידול עצמו.
הרופא האחראי לניתוח אמר אמת ,הוא תיאר כנראה נכונה את עיתוי קרות הסיבוך – אך משמעות דבריו לא הוסברה לבית
המשפט.
ואוסיף – בשונה מאמירתו של מומחה הנתבעת – פגיעה בקופסית הפנימית אינה יכולה להסביר את עומק השינויים
הקוגניטיביים שאירעו בחולה זה.
ד .4.המומחה הנאות בחדר הניתוח
הדיון העיקרי בשאלת הרשלנות מתחיל בסעיף  30לפסק הדין.
כדי להתייחס לדיון זה מתבקשת היכרות עם "תנאי האמת" שבזירת ההתרחשות – חדר הניתוח .מי שלא ראה ניתוח
נוירוכירורגי חייב לדעת כי אין מקום לשלושה מנתחים ליד ראשו של חולה-מנותח .גם בין השניים "הרחוצים" לניתוח
ועומדים ליד ראש המנותח ,רק אחד הוא המנתח בפועל ,אלא אם המנתח בפועל הוא רופא-מתמחה ,והעוזר הוא מומחה-
מדריך 43.תפקידו של האחרון קשה ביותר ומחייב מיומנות רבה בטכניקת הניתוח המסוים המבוצע .באור זה יש לקרוא,
בסעיף  31לפסק הדין ,את הדברים שצוטטו מעדותו של הרופא הבכיר שהיה בחדר הניתוח:
" ...בניתוח יש ארבע ידיים בנוירוכירורגיה ,אין שש ידיים".
הסיפא נכונה .גם הרישא נכונה ,אולם רק אם תפורש בצורה נכונה – כאשר הניתוח נעשה בידי מתמחה ולצידו מומחה-
מדריך.
ולהמחשה להבהרת המידע ,ובמיוחד בהתייחס לגישה הניתוחים שננקטה במקרה דנן – רוחב הפתח בגולגולת בגישה
אלית הוא כ 8-ס"מ ,שדה הראיה מצטמצם בהדרגה עד לאזור המטרה – אזור האוכף התורכי – עד לכדי כ 3-ס"מ.
הפ ֶטריוֹנָ ִ
ְּ
אין בשדה כזה מקום ל 4-ידיים (או נכון יותר למכשירים המוחזקים ב 4-ידיים) .אמנם בניתוח ללא מיקרוסקופ עומדים
ליד החולה  2רופאים ,אך הטכניקה הניתוחית מיועדת לרוב למנתח אחד ,ורק בשלבים שוליים משתלבת יד אחת של העוזר.
במקרים בהם המנתח נעזר במיקרוסקופ ,הוא פועל לבדו כאשר "העוזר" הוא למעשה משקיף .אין בפעילות מבעד למיקרוסקופ
 42המחבר השתתף כמתמחה עוזר או מנתח ,וכמומחה מנתח ו/או מדריך במספר רב של ניתוחים בגישה הפטריונאלית עד לזניחתה בפועל והוא זוכר
מקרה אחד של אוטם ,ממנו נפטר החולה לאחר ימים ספורים.
 43כדי לסבר את האוזן (ואת העין) – מבחינת הממדים המצב דומה לטיפול בשיניים – ממדי הפתח ,מרחב העבודה (ובדוגמה יש בכל זאת חלל פה
שבמוח אין לו מקבילה) ,תנאי התאורה ,ומבלי לפגוע בכבוד רפואת השיניים וכירורגית השיניים – סוג הרקמה בה מטפלים.
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מקום ליד נוספת .אשר לניתוח טרנס-ספנואידלי ,בשל צמצום המקום ,היה אפילו צורך לבנות מכשירים מיוחדים – האחד
ליד ימין והשני ליד שמאל (והם דמויות מראה האחד של השני) כי בגלל רוחבו הצר של שדה הניתוח לא ניתן להשתמש בצד
השמאלי של בלוטת יותרת המוח (או הגידול שבה) במכשיר שנועד לשימוש ביד ימין (שכך בנויים רוב רובם של כלי ניתוח).
פירוט זה נדרש למי ש"במת חדר הניתוח" אינה נהירה לו – עם כל הכבוד – 'למי שאינו יודע לשאול' .אם נטען בבית המשפט
כי נוכחו בחדר הניתוח שלושה מנתחים ,הרי אין ספק כי רק אחד מהם היה המנתח ממש ,השני למרב היה עוזר ,ואילו השלישי
היה משקיף מהצד.
וכפי שמצוטט בפסק הדין מן הפרוטוקול:
"מייד כשאני ראיתי שיש דימום אקטיבי ,אז אני ביצעתי כל החלקים הכי רלוונטיים מהניתוח.
" כשהיה הדימום ,אז אני ,כל הקטע של הניתוח מייד עם ההתחלה של הדימום ,אני הייתי המנתח הראשי וד"ר
פרז עזר לי".
אולם ,כנאמר בסוף סעיף  31לפסק הדין – לשאלות חוזרות של בית המשפט שהופנו למומחה הנתבעת ,השיב האחרון
בדברים שהובנו כהסכמה מלאה עם הנאמר בשאלת בית המשפט:
"אז אתה מסכים אתי שהרופא הזה ,הניתוח הזה ,הספציפי ,צריך לעשות אותו רופא בכיר?"
בגלל דברי תשובה אלה ,ובגלל ליקויים בולטים במהימנות דוח הניתוח ורשומות נוספות ,ותצהירו של המנתח הבכיר ,לא
ראה בית המשפט אפשרות לקבל את דברי האחרון וקבע:
"כי מי שביצע את הניתוח על כל שלביו היה המתמחה ד"ר פרז ,וזאת כפי המפורט בדו”ח הניתוח .ראינו לעיל
כי אין מחלוקת על כך שאת הניתוח היה צריך לבצע בנסיבות העניין רופא בכיר .הפקדתו של אזמל המנתחים
בידי המתמחה ד"ר פרז היוותה ,אפוא ,בנסיבות העניין ,התרשלות".
ד .5.זוטי טענות
כוונתו לנושאים בעלי חשיבות רפואית משנית ,שהועלו על ידי מומחי הצדדים ונדונו בפסק הדין .שני העניינים לא השפיעו
על התוצאה הרפואית ,ובית המשפט לא ראה קשר סיבתי בין כל אחד מהם לבין הנזק:
דרך הכנסת הצנתר לחדר הצדדי השמאלי הייתה מוזרה ,בלשון המעטה .אך כפי הנראה היא לא גרמה ולא תרמה להתהוות
הנזק .נושא זה כולו ,למיטב הבנתנו ,הוא זניח.
העניין השני הוא הו ֲֹת ָרת חלק מן הגידול (גדול או קטן – תלוי במעריך) – גם בכך אין לראות גורם או תרומה לנזק הנוכחי.
עם זאת נבקש להוסיף – הסיבה להשארת חלק מן הגידול נעוצה בראש וראשונה בגישה הניתוחית שננקטה ,כפי שהוסבר
לעיל.
עם זאת – קשה לקבל כפשוטה את אמרתו של מומחה-הנתבעת:
"השארת שארית מגידול היא תופעה שכיחה ולעתים מומלצת בעיקר בניתוחים דחופים וכאשר נצפה דימום
מהגידול פעולות אגרסיביות לרטרקציה של המוח כדי לראות את האזורים הנסתרים יכולות לגרום לנזק בלתי
הפיך"( .ההדגשה אינה ב מקור – א.ס).
נחזור ונאמר – הדברים היו אולי נכונים לו נאמרו על ניתוח בשנות ה 70-של המאה הקודמת .הותרת שארית גידול אינה
נדירה ,אך אין היא מומלצת ,אלא מנימוקים טובים .הסיבה להותרת השארית במקרה דנן הייתה זו שמומחה-הנתבעת תאר
לעיל .והיא הנותנת – בגישה הטרנס-ספנואידאלית אין רקמת מוח בקו הראייה שבין עין המנתח למטרה-לגידול .הגידול
או הבלוטה עצמה אינם מוסתרים .המנתח כלל אינו רואה ואינו בא במגע עם המוח ,ובעזרת שיקוף רנטגני ,שהוא חלק בלתי
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נפרד משיטת ניתוח זאת ,בשונה מן המשתמע מדברי העד מומחה-הנתבעת ,יכול המנתח לדעת את ממדי הגידול שנותר בכל
שלב בניתוח .גם בשיטה זאת עלול להיוותר קטע גידול ,אך בשכיחות נמוכה יותר ,וגם כאן מתבקשת סיבה טובה לכך.
שני עניינים אלה לא היוו גורם בנזק שנגרם למנותח .אך אין ספק כי אי-העלאתם בצורה נאותה לפני בית המשפט ,הקשתה
על בית המשפט לראות את התמונה במלואה.

ה .תוצאה משפטית  vsמסקנה רפואית
כמשקיפים מהצד על התוצאה המשפטית ,אין לנו אלא לחזור על שנאמר בפתיח – אין כל ספק בצדקת התוצאה .הנתבעת
טיפלה בתובע בדרך שחרגה בצורה ברורה מן הסטנדרד הראוי.
הקושי שלנו מתייחס לתמונה שעשויה להתקבל על ידי מי שאינו בקיא בתחום על מה שהתרחש בפועל – ובתחילה נדון
בטיפול הרפואי במטופל.
וכך ,למיטב ידיעתו והערכתנו יש לראות את הדברים:
• המצב הרפואי שהביא את החולה לרופאיו היה תוצאה של דימום ,שאינו שכיח ,בסוג גידול שהוא מוכר ,אשר הטיפול בו
מצריך ידע ,ניסיון והכשרה טכנית-ניתוחית ספציפית.
• בראש הצוות המטפל עמד רופא אשר קיבל את הכשרתו והסמכתו בנוירוכירורגיה לפני שנים רבות ,אך מן הידוע על המשך
הכשרתו ועיסוקו ,אלה היו בתחום אחר של הנוירוכירורגיה .מכאן נבע הפקפוק בבקיאותו במחלת התובע ובשיטות
וטכניקות הניתוח הנדרשות ,ובעיקר לנוכח סיבוך הדימום .מעשיו – או נכון יותר – עצם אי אזכור ושקילת הגישה
הניתוחית המקובלת בעשורים האחרונים ,ואשר נדרשה במקרה זה ,מעידה על רמת הידע של הרופא המטפל במחלה
זאת.
• פליאה היא שלא נמצא בין רופאי הנתבעת בתחום המומחיות הנדון ,רופא בעל כישורים ספציפיים נאותים ,שייטול – או
יוטל עליו – הטיפול הנאות בחולה-התובע – את מה שעליו לעשות וממה להימנע מלעשות.
• בבחירת דרך הטיפול הבלתי מתאימה ,אשר בה ,טמון למיטב הבנתנו ,עיקר המחדל.
• השאלות מי החזיק בחדר הניתוח באיזה מכשיר ובאיזה שלב – שאלות חשובות הן ,אך במקרה זה ,חשיבותן לכל היותר
משנית .רופא בכיר ,שאין לו היכרות קרובה ( )familiarעם המחלה על פרטיה וסיבוכיה הספציפיים ,ו/או עם הטופוגרפיה
של שדה הניתוח ,ומכאן שאינו יודע לצפות את הסיכונים הטמונים בשלבי הניתוח השונים ,אינו ערוך מראש לפעולות
חלופיות ולטיפול בתקלות במצבים "בלתי צפויים" ובמגוון הסיבוכים האפשריים ,רופא בכיר כזה אינו ממש שונה מרופא
מתמחה – ביחס לנושא הספציפי שעל הטיפול בו הוא נוטל על עצמו את האחריות.
• במקרה המסוים בו אנו דנים עמדו לרשות הרופאים גם יומיים שלושה כדי להתכונן – להיוועץ ,להזמין עמית מומחה,
להפנות את המטופל למומחה מובהק...
• אמנם אין זאת פררוגאטיבה של מומחה רפואי – אך עם כל הכבוד ,ועם כל הצער – אלה הדברים בהם נראה בבירור כי
הנתבעת חרגה מסטנדרד הטיפול הראוי.
לצערנו ,מוזרה ,בלשון המעטה ,הדרך בה הציגו העדים המומחים ,משני הצדדים ,את הפרשה:
• המומחה מטעם התובע זכה להערה נדיבה מאד מצד בית המשפט ,שהובאה לעיל.
• עם זאת קשה להניח כי הגישות הניתוחיות וההוריות הרפואיות לנקיטה בכל אחת מהן לא היו לפחות מוכרות למומחה
זה ,ולוּ מקריאת הספרות הרפואית.
• לא לנו לשאול ,מדוע נטל על עצמו מומחה וותיק מאד זה את המשימה.
קשה אולי אף יותר להבין את המומחה מטעם הנתבעת:
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• מומחה זה ,כפי שהוסבר לעיל ,מכיר את הגישות הניתוחיות ואף פועל על פיהן.
• מומחה זה גם לא מצא להקפיד על הדיוק בהצגת עניינים מסוימים.
• גם כאן לא נחקור במופלא מאתנו.
כל שנותר לנו הוא להצטער על כי שני המומחים לא הקפידו להיזהר בכלל המחייב אותם נאמנוּ ת לבית המשפט .חבל ,אי-
נאמנות לאמת המקצועית היא חרב פיפיות.
פליאתנו מופנית גם אל עורכי הדין משני הצדדים .הם ,בראש וראשונה ,יכולים ואמורים לבחור מומחים המכירים ומתמצאים
במאטריה ,ואין הם נתונים ללחץ של זמן או אילוצים אחרים .הם גם רשאים ,ולטעמנו חייבים ,לדון כל אחד עם המומחה
"שלו" בחומר הרפואי ,ולעמוד על טיבו ומוצקות טיעוניו .קשה להתרשם כי במקרה זה הוקדשה תשומת לב מספקת לאפשרות
זאת.
ואין לנו צורך להזכיר כי עורכי דין העומדים לפני בית המשפט הם  ,Officers of the Courtעל כל המשתמע מכך.
התוצאה מהתנהלות כל המעורבים משני הצדדים קשה – בלשון המעטה – (ה)מידע (ה)חשוב ביותר לא הובא לידיעת בית
המשפט .לשון אחר – מה שהוצג בפני בית המשפט היה רחוק מלשקף את שאירע במציאות .כל זאת נעשה לכאורה על פי
הכללים – אך לא לכך נועדו דיני הראיות וסדרי הדין (למרות שלצערנו ,בשונה מאשר בארה"ב ובאנגליה ,לא הוגדרו מטרות
44
חיקוקים אלה בספרי החוקים שלנו).
מכאן לפן הנוסף ,שחשיבותו רבה מאד ,שעלה מפסק הדין.

ו .מנתח – עוזר למנתח
מנתח לדור הבא

45

בסעיפים  37-31לפסק הדין מועלית סוגיה נוספת ,שמקורה אמנם בעדות אחד העדים-המומחים ,אך משמעותה וחשיבותה
חורגות בהרבה ממסגרת הדיון בתובענה עצמה .סוגיה זאת יש בה כדי להשליך על מקצועות הכירורגיה בישראל ,אולי אף
יותר בעתיד מאשר בהווה .הנושא עלה משאלה בדבר משמעות תפקידי המנתח והעוזר למנתח בחדר הניתוח ,כמובן במקרה
 44בארצות הברית:
Rule 102. Purpose and Construction
These rules shall be construed to secure fairness in administration, elimination of unjustifiable expense and delay, and promotion of growth
and development of the law of evidence to the end that the truth may be ascertained and proceedings justly determined.

באנגליה:
Civil Procedure Rules
The overriding objective
1.1
(1) These Rules are a new procedural code with the overriding objective of enabling the court to deal with cases justly.
Duty of the parties
1.3
The parties are required to help the court to further the overriding objective.

בישראל אין הגדרת מטרה אך יש דרישה מפורשת ואזהרה בצדה:
תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד1984-
 .261אזהרת
(א)  בית המשפט או הרשם יזהיר את העד לפני גביית עדותו ,בלשון המובנת לו ,כי עליו להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי
לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן; העד ישיב כי הבין את האזהרה וכי הוא מתחייב לעשות כן( .ההדגשה אינה במקור – א.ס).
 45נושא זה ,העולה מהתבטאות בית המשפט הנכבד בפסק הדין שבכותרת ,עורר בגלל חשיבותו הרבה ,עניין רב בקהילה הרפואית (בעיקר
הכירורגית) ובקהילה המשפטית-רפואית .נראה כי אכן בנפש מקצועות הכירורגיה הוא .ומלווה בחששות "בעולם הכירורגיה" .מצב מצער זה נובע
מהמצב בו עולם המשפט ,או למען הדיוק – בית המשפט – מתוך ,ולמרות אי-הכרה אינטימית של פרטי הנעשה בחדר הניתוח ,והחינוך הכירורגי,
נדרש ,ופוסק בנושאים הקשורים לחינוך כירורגי ולחלוקת התפקידים בחדר הניתוח .דאגה זאת התבטאה ,בסמוך לפרסות פסק הדין ,במאמרם
של פרופסור מיכאל קראוס ,יו"ר איגוד הכירורגים בישראל ועו"ד ד"ר (לרפואה) שלהב קמחי" ,יש אחראי אחד בחדר הניתוח" ,בעיתון הארץ
מיום .26.04.2009
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בו עוסק פסק הדין – התשובות עלולות להשפיע על "טיב המוצר" – איכות המומחה בכירורגיה בישראל.
סוגיה זאת מתמצית באותה שאלה שניסח כב' השופט (כתוארו אז) א' ריבלין שהובאה בתחילת מאמר זה:
"השאלה באילו נסיבות קמה חובה ,מכוח עוולת הרשלנות ,לבצע פרוצדורה רפואית באמצעות או בפיקוח של רופא
מומחה ,רופא מתמחה או רופא אחר"...
הדיון בסוגיה זאת ,כבכל סוגיה ,מחייב הכרת הרקע העובדתי על מומחים ומתמחים ,ועל התמחות במקצועות הכירורגיה
ומה שביניהם.
ו .1.החינוך הכירורגי – סדר ההתמחות
בפרק ד .4.לעיל הוזכר "סדר העבודה" בחדר הניתוח .להלן ,בתמצית ,נוהג החינוך הרפואי-הכירורגי בעולם הרפואה
46
המתקדמת:
ההתמחות בתחומי הכירורגיה 47נמשכת ( 6שש) שנים (רצופות) ,לאחר סיום  6שנות לימודי רפואה ושנת סטז' .ההתמחות
כוללת לימוד-תוך-עבודה בתקופה עיקרית במחלקת המקצוע הראשי ,ותקופות נוספות (רוטאציות) בנות  6-12חודש כל
אחת במחלקות בתחומים קרובים – מקצועות משנה ,שחלקם מקצועות חובה ואחרים נתונים לבחירה ,הכול על פי המקצוע
העיקרי .התמחות מוכרת חייבת שתיעשה במחלקה מוכרת ,שבראשה מנהל שהוסמך לכך אישית על ידי המועצה המדעית
של ההסתדרות הרפואית בישראל .לכל אלה נוספת תקופה המוקדשת למחקר במדעי יסוד.
אבוּ ס) מיוחד לתחום
(ס ַיל ּ
במהלך ההתמחות נדרש המתמחה לבצע מספר מינימאלי של ניתוחים על פי רשימה מוגדרת ִ
ההתמחות ,ולעמוד בבחינות בשני שלבים – הראשון בחינה בכתב והיא על חומר תיאורטי ,וחלקה משותף לכל תחומי
הכירורגיה ,ובחינה הסופית – בחינה בעל פה בפני שלוש ועדות בוחנים ,כולם בכירים במקצוע הראשי ותחומים קרובים
(פתולוג ,רדיולוג וכיו').
יש מקצועות המוכרים כהתמחויות-על ,כגון כירורגיה של כלי דם או כירורגיה של היד .באלה חייב המתמחה להיות מומחה
בתחום/ים בסיסי ולהוסיף התמחות בת שנתיים בתחום-העל.
אבוּ ס הניתוחים ,תוכן הבחינות וכל הכרוך בחינוך ,נקבעים על ידי מוסדות המועצה המדעית
וס ַיל ּ
מקצועות ומשך הרוטאציותִ ,
של ההסתדרות הרפואית ,שסמכויות אלה נאצלו עליה מהדין.
ש ִ
יתם ָע ִ ׂ
"מה ְר ִא ֶ
החינוך המעשי – הלימוד-תוך-עבודה – הוא על דרך "חינוך השוליה" – ָ
יתי – ַמ ֲהרוּ ֲ ,עשׂוּ ָכמוֹנִ י" 48.כמובן
בהדרגה ,מן הקל אל הכבד .בתחילה לימוד מתוך הסתכלות בלבד בעבודת המומחה-המדריך .בהמשך המתמחה לומד לעזור,
כי גם זו תורה שלימוד היא צריכה .בהדרגה לומד המתמחה לבצע פעולות ניתוחיות הדורשות ידע ומיומנות רבה יותר ויותר
– הכול תחת הדרכת והשגחת המדריך-העוזר .פעולה הנעשית על ידי המתמחה נרשמת בפנקס ההתמחות שלו ומנהל
אבוּ ס.
הס ַיל ּ
המחלקה מאשרה בחתימתו – אימות ביצוע ִ
יש אומנם גם שיטות-עזר כניתוחים בבעלי חיים ,אך אלה פוחתים והולכים בגלל התנגדות ארגוני המתנגדים לניסויים בבעלי
49
חיים .יש גם תוכנות סימולציה .אלה מאפשרות הכנה ,אך אינן תחליף להתנסות בחדר הניתוח.
46

47
48
49

שיטת החינוך – הקניית הידע  -הכירורגי בישראל קיבלה גושפנקא רשמית בשנת  .1966השיטה הונהגה ביוזמת פרופסור נתן זלץ ז"ל ,יו"ר
המחלקות הכירורגיות בבית החולים האוניברסיטאי הדסה ,אשר "ייבא" אותה מארץ הולדתו ארה"ב ,בה התפתחו והונהגו עקרונות השיטה מאז
העשורים הראשונים של המאה הקודמת .פרופסור זלץ ז"ל הנהיג שיטת חינוך זאת בתחילה בבית החולים הדסה ,ומאוחר יותר קיבלה השיטה
גושפנקא בדין .על הנהגת החינוך הכירורגי בישראל זכה פרופסור נתן זלץ בפרס ישראל ברפואה.
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) ,תשל"ג ,1973-ס"ת תשל"ג  .1924כדי לא להכביד על הקריאה ,תוך תיאור ההוראות השונות,
לא נצביע על הסעיף המתאים.
שופטים ,ט' מח'.
אין זה מקרה כי מנהל המרכז לסימולציה רפואית שבמרכז הרפואי ע"ש שיבא הוא רופא אשר עובר ללימודי הרפואה היה טייס בחיל האוויר.
המרכז אכן פועל בשיטות שעקרונותיהם דומים לאלה הנהוגים בהדרכת טייסים.
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כאמור ,עד שלב מסוים בכל סוג ניתוח ,נעשית עבודת המתמחה בהדרכה צמודה של המומחה-המדריך-העוזר .תפקידו
של זה קשה מאד – ההדרכה ,ההשגחה ,ובעיקר העמידה המתמדת על המשמר והעזרה כפשוטה בניתוח הנעשים בו זמנית,
קשים בהרבה מעשייה עצמית של ניתוח .ואף זאת – אין מדריך שאינו עוזר ,פשיטא – אין מספיק מקום ליד החולה .ואם
בנוירוכירורגיה מדובר (ראו פרק ד ).4.לעתים קרובות העוזר הוא משקיף ,ומדריך-העוזר עבודתו קשה עוד יותר .ה"עוזר"
"תואר"-מעין-קוד זה מקובל בעולם ,תוך שאיש מכל המעורבים – רופאים ,אחיות ,טכנאים ועוד
ֵ
הוא כזה בעיקר על פי כינויו.
43
– אינו טועה – אותו "עוזר" הוא הנושא באחריות על כל הנעשה בחדר הניתוח.
ויש פן נוסף – בשנה האחרונה להתמחות ניתנת למתמחה הרשות לקבל החלטות בדבר ניתוח .גם בכך יש מטרה חינוכית
50
– להרגיל את המתמחה הבכיר ולהכינו לתפקידו שלמחרת בחינת ההסמכה.
יש מנהלי מחלקה הנוהגים לתת בידי המתמחה מסמך – "מעין הרשאה" ובה הניתוחים אותם הוא רשאי לבצע שלא בסיוע
מדריך-מומחה ,לאחר דיווח וקבלת אישור מהרופא הבכיר הכונן או מהמנהל.
חינוך מתמחים ,לטעמנו ולשיטתנו ,הוא התפקיד החשוב ביותר של מנהל מחלקה כירורגית – ללא חינוך מתמחים אין דור
המשך – אין ולא יהיו כירורגים שיטפלו בדור המטופלים הבא .במלים אחרות – אם חולים ינותחו בידי מומחים מובהקים
בלבד ,יש הסבורים כי סיכויי החלמתם אולי טובים יותר 51,אולם לילדיהם לא יהיו מנתחים שיטפלו בהם בעת הצורך.

ו" .2.באילו נסיבות קמה חובה  ...לבצע פרוצדורה רפואית באמצעות או בפיקוח של רופא מומחה ,רופא מתמחה או רופא
אחר"...
נבקש לחזור לכתוב בסעיף  31לפסק הדין ,לשאלה שהופנתה למומחה הנתבעת ,לתשובתו ולמסקנה שהוסקה ממנה בסעיף
 .37בגלל חשיבות הדברים לנושא הם מובאים ככתבם וכלשונם:
"כב' השופט :אז אתה מסכים אתי שהרופא הזה ,הניתוח הזה ,הספציפי ,צריך לעשות אותו רופא בכיר?
העד :צריך להיות רופא בכיר.
כב' השופט :לא להיות ,לעשות אותו ,לא רק להיות בחדר,
העד :לא ,לא להיות בחדר ,להיות פעיל בניתוח ,כן".
נתייחס תחילה לדברי העד המומחה – אם כוונתו אכן הייתה כי הניתוח כולו יבוצע בידי מומחה ,כמשתמע ממסקנת בית
המשפט הנכבד שבסעיף :37
"ראינו לעיל כי אין מחלוקת על כך שאת הניתוח היה צריך לבצע בנסיבות העניין רופא בכיר".
העד המומחה ודעתו כבודו וכבודה במקומם מונחים ,אבל כל עוד שניתוח מוח בגישה פטריונאלית כלול בסילאבוס ההתמחות
בנוירוכירורגיה ,לא הייתה כל מניעה להפקיד את הניתוח בידי רופא מתמחה .אמירה זאת מותנית בשני סייגים :א .שלב
התמחותו של אותו מתמחה היה נאות (ויש להניח כי כך היה המצב – הוא היה בשנה האחרונה להתמחות); וב .הניתוח נעשה
בהשגחת רופא בכיר.
אם העד המומחה חולק על כי ניתוח מוח בגישה זאת לא צריך שייעשה ,כפוף לתנאים שלעיל ,על ידי רופא מתמחה ,פתוחה
לפניו הדרך להביע את דעתו בפני המוסד המתאים – המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ו/או ישירות משרד
הבריאות .אך ,לעניות דעתנו ,כל עוד הניתוח מותר על פי דין ,עם כל הכבוד ,נראה כי לדעתו האישית של העד המומחה אין
 50ושוב בהקבלה שבין חינוך בכירורגיה להדרכה בטייס והיעזרות בסימולציה בשניהם – בידי טייס בח"א מופקד ציוד יקר ערך וחייו שלו ,בידי
המנתח מופקדים חיי המטופל ,בשל כך טייס מוסמך לאחר שנתיים ,כירורג לאחר שש שנים.
 51ויש מחקרים המוכיחים שאין הדבר כך – שכיחות סיבוכים גבוהה יותר בקרב המנותחים בידי מומחים מאשר בקרב אלה שנותחו בידי מתמחים
בהשגחת מומחים.
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אט ִיבי.
ערך ּפרו ָֹּב ִ
כל שנאמר לעיל אינו מנוגד ואינו שולל את חובתו של הרופא הבכיר האחראי בחדר הניתוח להתערב וליטול את הניתוח
(מילולית) לידיו ,ברגע התרחשות סיבוך – במקרה זה עם קרות הדימום (והייתי אף מרחיק לכת – ברגע בו היה צריך לצפות
את אפשרות הסיבוך).
נראה כי זאת אכן הייתה תובנת וכוונת בית המשפט הנכבד בתחילה (ככתוב בסעיף  31לפני השו"ת שצוטטו לעיל):
"גם פרופ' רפופורט אישר בסופו של דבר ,כי מי שאמור להתמודד עם סיבוך של דימום הוא רופא בכיר .כדבריו
(בעמ' ( .")189-190ההדגשה אינה במקור – א.ס).
לא ברור כיצד התגלגלו הדברים עד לייחוד הניתוח למומחים בלבד – וכי כיצד ילמד מומחה? כיצד ירכוש מומחה את מיומנותו
באותו סוג ניתוח אם לא במהלך התמחותו?
קשה גם לקבל כפשוטה את התייחסות בית המשפט הנכבד לדרך רישום התפקידים המתוארת בסעיף  35לפסק הדין .אנו
מבקשים להפריד בין התפיסה העקרונית ,עליה הרחבנו בתת-הפרק שלעיל ,לעניין הרישום ומשמעותו ,לבין מעשיהם של
רופאי הנתבעת .תירוצי הרופאים המעורבים הם מעשים שלא ייעשו ,והם ערערו כל שמץ אמון בדבריהם שבכתב ובעל פה.
אך אין בין זה לבין תיאור התפקיד ( )job descriptionולא כלום – מי שרשום כמנתח הוא המנתח ,והרשום כעוזר הוא
הת ְפקוּ ד כאשר הראשון הוא רופא-מומחה והשני אינו בהכרח כזה (כי יש
אכן עוזר – "התואר" הרשום בדוח תואם את ִ
ומומחה אחד עוזר למומחה שני) .כאשר המנתח הוא מתמחה ,ברוב רובם של המקרים ,העוזר הוא מומחה ,ולרוב בכיר .הוא
אמנם גם עוזר ,אבל עיקר פעולתו היא הדרכת המתמחה-המנתח .ויש מקרים לא מעטים וסוגי ניתוחים רבים ,שלמטרות
חינוך-הדרכה ,עד שלב מסוים המנתח בפועל הוא המתמחה תוך שהוא נעזר-מודרך על ידי המומחה ,ובתום השלב "הפשוט"
מתחלפים התפקידים (והמקומות) – הבכיר הופך למנתח והמתמחה לעוזר.
מן הנימוקים שלעיל ,עם כל הכבוד ,נראה קושי בקביעה החד משמעית של בית המשפט "שאת הניתוח היה צריך לבצע
בנסיבות העניין רופא בכיר" .ניתוח ,כמעט כל ניתוח שנעשה שלא בתנאי חירום ,נעשה בידי צוות .כל ניתוח חייב להיות
מבוצע על ידי מי שבידיו הכישורים לעשות את הניתוח – מומחה בעל ידע וניסיון נאותים ביחס לאותו סוג ניתוח ספציפי,
כשהוא נעזר על ידי מתמחה ,או מתמחה ,בדרגת ההכשרה המתאימה ביחס לניתוח הספציפי כשהוא נעזר-מודרך על ידי
מומחה בעל הידע והניסיון הנאותים .כמובן ,כל עוד שאין הדבר נוגד את הדין ו/או את ההלכה הפסוקה.
החובה לנהל את רשומה רפואית ,ולא כל שכן דוח ניתוח ,בצורה מדויקת ומהימנה ,ולציין את סוג פעילותו של כל משתתף
בכל שלב אינה יכולה להיות מוטלת בספק .ורצוי – ולטעמנו חובה – כי הוא ייכתב וייחתם בידי המנתח ,ובמקרה שהמנתח
הוא מתמחה – גם על ידי הרופא-המדריך -האחראי לניתוח .קל מאד להנהיג שינוי "מהפכני" בטופסי דוחות הניתוח – מה
גם שדוגמה חיה לשינוי זה כבר קיימת מזה שנים מספר ,בטופס המחשבי הסטנדרטי והמחייב של דוח ניתוח ,כל ניתוח בכל
52
מחלקה ,בבית חולים גדול מאד בישראל ,בו למיטב ידיעתנו נעשה מספר הניתוחים הגדול ביותר מדי שנה.

ז .סיכום
ובתוספת לאותו עניין:
" החתירה לגילוי העובדות המדויקות משימה קשה היא עד מאוד .ראשית ,לא פסו מעולמנו עדי שקר ,העשויים
לעתים להוליך שולל אפילו שופט מנוסה וזהיר .שנית ,אפילו ישרי לב מעידים ,בדרך כלל ,לפי האמת הסובייקטיבית
שלהם ,אשר לא תמיד תואמת את האירוע ,כפי שאירע במציאות ... .אין איפוא כל ביטחון ,שהמימצאים העובדתיים
 52בטופס יש רשימת פרטי זיהוי ,ובה בין היתר :מנתח ראשי; רופא אחראי; עוזרים; אנשי צוות נוספים :רופא מרדים ,אחות רחוצה ....כאמור לעיל
– אין בהכרח זהות בין מנתח ראשי – זה המבצע בפועל את הפעולות העיקריות של הניתוח ,לבין הרופא האחראי – זה האחרון יכול להיות בניתוח
אחד מנתח ראשי ,ובניתוח אחר – עוזר (שהוא מדריך).
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בהכרעת הדין  ...משקפים תמיד ובהכרח את ההתרחשות ,כפי שזו אירעה במציאות."... .

53

האם מצב זה הכרחי? אמנם בשיטת המשפט האדוורסארית הנוהגת בישראל מובא חומר הראיות על ידי באי כוח הצדדים,
וחומר זה מוכתב ומוגבל על ידי סדרי הדין ודיני הראיות .האם מכך נובע בהכרח כי כוחו של השופט מוגבל לשאלות-הבהרה
על המובא בפניו במהלך הדיון? ואף בשיטת המשפט האדוורסארית ,ובמדינה בה היא נולדה ,הובעו רעיונות שנועדו לייעול
54
השיטה ולסייע בידי הערכאה המבררת "להבין את המאטריה שבה מדובר ולהפעיל שיקול דעת רציונאלי".
דומה כי אין חולק על כי:
• מטופל זכאי לטיפול רפואי נאות.
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• מטופל שהופך ,לדאבון הלב ,לתובע ,זכאי להיעזר על ידי פרקליט ומומחה נאותים.
• מטפל שהופך ,למרבה הצער ,לנתבע ,ראוי שיעמדו לצידו פרקליט ומומחה נאותים.
• עדות מומחי הצדדים ,חייבת להיעשות מתוך בקיאות בנושא הספציפי הנדון ,על פי הרמה ,בנהלים ובדרכי החשיבה שהיו
נהוגים בתקופה הרלוונטית ,ותוך הקפדה על נאמנות לבית המשפט.
• עורכי הדין חייבים ללמוד מפי המומחים הרפואיים את נושא הדיון לעומקו 'כדי שידעו לשאול' ,תוך מלא ההקפדה על
הצדקת מעמדם כ.Officers of the Court-
• הצדדים חייבים להביא לפני בית המשפט את מלוא העובדות הצריכות לעניין הנדון ,על מלוא משמעות כל אחת מהן .עם
כל הכבוד ,הידיעה השיפוטית שבידי בית המשפט דורשת "עיבוי".
• אנו מציעים כי ליד בית משפט הדן בעניין שברפואה יימונה מומחה בתחום הספציפי המדויק ,שיקבל לידיו את מלוא
החומר הרפואי ,יוסמך באמצעות בית המשפט לבקש חומרים נוספים ,ועל פי הנתונים שייאספו ידריך את בית המשפט
במבוך הרפואי-מדעי .מומחה זה ישמש אך ורק כיועץ לבית המשפט.
• אין תפקיד היועץ בא במקום תפקיד העדים המומחים מטעם בעלי הדין .תפקיד היועץ לסייע בידי בית המשפט לרדת
לעומק העניין שברפואה ,ובכך לסייע לבית המשפט לברר הן את העובדות והן את דברי העדים ואת טיעוני המומחים
מטעם בעלי הדין .פעולת המומחה-היועץ לבית המשפט ,תחסוך זמן שיפוטי יקר.

 53כב' השופטת (כתוארה אז) מ' בן פורת בבג"צ  152/82דניאל אלון נ' ממשלת ישראל ,פד לו (.)1982( 449 ,)4
 54לאחרונה הטריד הנושא את כב' השופט א' רובינשטיין ,והוא נתן לאי-נוחותו ביטוי בסעיפים טו' – יט' בפסק דינו בע"א ע"א  4330/07מוזס
אוריאל נ' מדינת ישראל  -משרד הבריאות  -בית חולים רמב"ם חיפה ,תק-על ( )2009( 3154 ,)1(2009שנתקבל פה אחד).
כמו כן ,אנו ממליצים לקרוא את פרק מס'  15במסמך החשוב והמעמיק ,שלאורו נחקק מחדש חוק סדר הדין האזרחי של אנגליה ,והידוע בשמו
 The Woolf Reportושמו הרשמי -
Access to Justice - Final Report by The Right Honourable the Lord Woolf, Master of the Rolls, July 1996. Final Report
                                           Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales.

to the

למבקש להעמיק בנושא ,מומלץ לעיין בספר שנכתבה עליו ביקורת במדור ביקורת ספרים בחוברת הנוכחית

Deidre M. Dwyer, Judicial Assessment of Expert Evidence. Cambridge University Press, 2008

 55נאות  -מתאים ,ראוי ,שהולם את המצב או העניין (רב מלים – מילון אינטרנטי) ( proper, suitable, seemly, just -מילון .)Babylon
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המומחה הנאות

הערות למאמר
במאמר הנ"ל מבקר פרופ' סהר את התנהלות הרופאים המומחים המתבקשים להגיש את חוות דעתם בפני בית משפט ואנו
מסכימים עם ביקורת זו.
חקר האמת וחתירת בית המשפט אליה ,מוצאת ביטוי בפס"ד רע"א 1412/94הסתדרות מדיצינית הדסה עין-כרם נ' עפרה
גלעד פ"ד מט (:522 ,516 )2
"המשפט עומד על האמת .ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת .מטרת ההליך השיפוטי כולו הינה "להוציא
כאור משפט" ותפקידו של ההליך השיפוטי  -האזרחי ,הפלילי והמינהלי  -הינו "לחשוף את האמת ,וזו מטרתו
העיקרית" .תפקידו של השופט ,הוא "התפקיד לעשות כדי שהאמת תצא לאור העולם" (מ"מ הנשיא השופט אגרנט
בע"א  153/60שפר נ' היועץ המשפטי לממשלה [ , ]5בעמ' " :)271לאמת יוציא משפט" (ישעיהו ,מב ,ג[א] )" .משפט
אמת שפטו" (זכריה ,ז ,ט[ב] ) .אכן ,מרבית דיני הראיות מבוססים על הרצון לגלות את האמת .גילוי האמת משרת
את האינטרס של הפרט המתדיין .הוא משרת את אינטרס הציבור .מכאן גם זכותו של הכלל לעדותו של כל פרט".
וכן מדגישה זאת כב' השופטת (כתוארה אז) מ' בן פורת בבג"צ  152/82דניאל אלון נ' ממשלת ישראל ,פד לו (449 ,)4
(:)1982
"החתירה לגילוי העובדות המדויקות משימה קשה היא עד מאוד .ראשית ,לא פסו מעולמנו עדי שקר ,העשויים
לעתים להוליך שולל אפילו שופט מנוסה וזהיר .שנית ,אפילו ישרי לב מעידים ,בדרך כלל ,לפי האמת הסובייקטיבית
שלהם ,אשר לא תמיד תואמת את האירוע ,כפי שאירע במציאות ... .אין אפוא כל ביטחון ,שהממצאים העובדתיים
בהכרעת הדין  ...משקפים תמיד ובהכרח את ההתרחשות ,כפי שזו אירעה במציאות ."... .כב' השופטת (כתוארה אז)
מ' בן פורת בבג"צ  152/82דניאל אלון נ' ממשלת ישראל".
במקרה שנסקר על יד פרופ' סהר ,על המומחה מטעם הנתבעים היה לגלות לבית המשפט את כל האמת ,כולל שיטת הניתוח
הנהוגה כיום  -ואשר הוא עצמו משתמש בה במחלקה אותה הוא מנהל  -ואשר מסכנת את המטופל הרבה פחות מהשיטה
שננקטה בפועל ואשר הייתה נהוגה בעבר טרם הונהגה השיטה היעילה האחרת ,ועל השיטה הישנה בלבד מדבר המומחה,
בהתעלמו מקיום השיטה החדשה .ואומנם ,אילו היה המומחה מגלה אמת זו לבית המשפט ,ייתכן כי בית המשפט היה מחייב
את ביה"ח ברשלנות ,וזו חובתו של המומחה כלפי בית המשפט.
חובת הנאמנות של מומחה כוללת את חובת הגילוי ושקיפות האמת אפילו הוא משמש כעד מטעם צד .עמד על כך השופט
עוני חבש לאחרונה בת.א( .ירושלים) ע.ס .נ' קופת חולים (פסד מיום :)2.4.09

"מן האמור עולה ,כי המומחה ,אשר עורך הבדיקה הנדרשת ומציג תוצאותיה בבית המשפט ,נדרש לרכוש
אמונו של בית המשפט ולהפוך את בית המשפט שותף למסקנותיו .על המומחה להכניס את השופט לסוד
מומחיותו ,לחשוף בפניו הן את החיובי והן את השלילי שבממצאיו ,ולשתף את בית המשפט בהתלבטויותיו
באשר למסקנות אלה ואחרות (ראו ע"פ  27/014מדינת ישראל נ' קיזל ,פ"ד כח( .)652 )1בהתאם ,צד להליך,
המבקש להוכיח טענותיו באמצעות חוות דעת שבמומחיות ,יבחן כישוריו של העד המומחה ,בקיאותו בסוגיה
הנדונה ונכונותו לערוך מחקר מקיף בנסיבות המקרה הספציפי ,בטרם יגיש חוות דעתו כראיה לבית המשפט.
העד המומחה מחויב אף הוא ,הגם שעד "מטעם" הוא ,להבהיר לצד הנוגע בדבר תחומי מומחיותו והיקפיה,
בהתייחס לסוגיה נשוא הדיון ,בטרם ייתן שירותיו לבעל הדין ולבית המשפט ,כמי שמסייע ,בסופו של יום,
בהשגת משפט צדק .ב"כ התובעים לא טרח לבדוק כראוי אותם הממצאים שבמומחיות ,בהם השתמש לצורך
ביסוס עמדתו ,וגם העדים המומחים מטעמו לא מילאו חובתם כאמור".
הצגת אמיתות חלקיות על ידי מומחה רפואי על מנת לתמוך בגרסת הצד המזמין את חוות הדעת היא חרב פיפיות היוצרת
חוסר אמון במעמד המומחה הרפואי ,עד כדי צורך במינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט ,כפי שנקבע לאחרונה בע"א
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 4330/07מוזס אוריאל נ' מדינת ישראל (ר' במדור חידושי פסיקה):
"בנסיבות של חוות דעת קוטביות ,הדרך הראויה היא מינוי מומחה או מומחים מטעם בימ"ש .מינוי מומחה או
מומחים מטעם בימ"ש נדרש נוכח הפער הגדול שבין עמדות המומחים מטעם הצדדים ...הן לגבי הקש"ס ,הן לגבי
האבחנה והן לגבי הנזק ...אכן ,כלל הוא כי אין בימ"ש כבול לחוו"ד מומחים .רשאי הוא להעדיף חוו"ד אחת על פני
רעותה ,ואף לבחור חלקים אלה ולא אחרים מתוך חוו"ד של מספר מומחים."...
אך לא רק במינוי המומחה מטעם בית המשפט תתגלה האמת .פס"ד מוזס הנ"ל טועה בקביעתו ,וזאת משום שהמומחה
עשוי להגיע מאותו מוסד של רופאים אשר שואפים תמיד להגן על שמם ועל שם המקצוע .הם כולם בעלי השקפות עולם
המבוססות על שאיפות אלו ובבסיס חוות דעתם טמונה תכלית זו .ציבור הרופאים ,בין אם ישרים הם או לא ,הם מוטים
מעצם היותם רופאים ,ועל כן אין להסתמך על דבריהם כדברי אורים ותומים.
לדעתנו אין בהצעה שהועלתה בפס"ד מוזס להועיל אלא כדי להכביד .מי יתקע לידינו שהמומחה שימונה על ידי בית המשפט
יהיה אובייקטיבי? יתכן שלמומחה מטעם בית המשפט יש דעה מוצקה לגבי הנושא שבמחלוקת שמקורה בהכשרתו ,בניסיונו
או באסכולה שהוא נמנה עימה .במקרה כזה חוות דעתו עשויה לשקף את עמדותיו בלבד ואין היא בגדר אמיתה מדעית .יתר
על כן ,יש סכנה שבהקמת מוסד של מומחה ממונה יעביר בית המשפט את שקול הדעת למומחה להכריע בשאלות של חוק
ועובדה .החשש הוא שבמינויו כמומחה מטעם בית המשפט עוטה המומחה את גלימת השיפוט ורואה עצמו כמי שמוסמך
להכריע בסכסוך תוך דיון בשאלות משפטיות מובהקות כגון שאלת הרשלנות הרפואית.
לדעתנו ,הרעיון למנות מומחה מטעם בית המשפט יכול להתקיים רק אם המומחה ישמש כזרוע אובייקטיבית של בית
המשפט להבנת המונחים הרפואיים שיסייעו לו להחליט בנושאים רפואיים מובהקים ולא על מנת להכריע בסכסוך .יחד עם
זאת ,מינוי מומחה מטעם בית המשפט ראוי להיעשות אך ורק מתוך מאגר מומחים שאינם מזוהים עם בעלי הדין ולא היו
בקשרי עבודה עימם ,אלא שקשה להאמין שבמדינת ישראל ניתן למנות מומחה שאין לו קשרי עבודה או ידידות עם בעלי
הדין או הרופא הנתבע במיוחד כששני המומחים עוסקים באותו תחום מומחיות .מציאות זו עלולה ליצור חשש למשוא פנים
אשר די בו כדי לפסול את המומחה.
המחזה הנפוץ בו מומחה מעיד עבור צד תוך יצירת קשרי עבודה וחובות אמון כלפיו ,ולמחרת ממונה על ידי בית המשפט
כמומחה מטעם בית המשפט אינו ראוי ויוצר תחושה של חוסר אמון במערכת .
קושי נוסף הוא מינוי מומחים מטעם בית המשפט מבלי שתהא בידם המומחיות הדרושה לשאלה שבמחלוקת .ר' לאחרונה
ע"א  8817/07עזבון המנוח בשטקר נפתלי ז"ל נ' בי"ח סורוקה (פס"ד מיום  )18.5.09בו צירפו הצדדים חוות דעת
בתחום הנוירולוגי בנושא שתחום המומחיות הנדרש הוא נוירוכירורגיה .בית המשפט המחוזי מינה אמנם מומחה בתחום
הנוירוכירורגיה ,אך העדיף את חוות דעת מומחה הנתבעת שבא מתחום הנוירולוגיה ,מבלי להיזקק כלל לשאלת המומחיות
הדרושה .בית המשפט העליון הפך את התוצאה בהסתמך על עדות המומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירוכירורגיה.
לפיכך הדברים שאמר השופט רובינשטיין בפס"ד מוזס לעניין המומחה מטעם בית המשפט טפחו על פניו בפס"ד בעניין
המנוח בשטקר ז"ל ,ומכאן התלבטותו.
הפקדת שיקול הדעת הרפואי בידי המומחה הרפואי עלולה להביא לסחף בו המומחה רואה עצמו כמי שרשאי להכריע
בסכסוך .בעניין זה מקובלים עלינו דברי הביקורת במאמרו של דניאל מור "מינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט
בתביעות בגין תאונות רפואיות" משפט ועסקים ,ט' ,התשס"ח (ספטמבר .247-309 )2008
על עבודת השיפוט להיות עצמאית ,ומושתתת על מסקנותיו של השופט בהתבססו על כלל הראיות ,וביניהן גם חוות הדעת,
אך רק בתור ראיה נוספת .על הרופא המומחה לפרוש בפני השופט את יריעת העובדות עליהן מתבסס המקרה ,את ניתוחן
ומשמעותן המדעית .אל לו להנחות את השופט בהחלטותיו כפי שיוצא מעצם חוסר מומחיותו בתחום של השופט .על השופט
לנהל את המשפט כראות עיניו ,ועל פי אמות הצדק עליו מבוסס המשפט ולא על פי דעת מומחים בהם נותנים אמון עיוור,
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אך שוכחים כי באים הם מדיסציפלינה אחרת .זאת בדומה למומחים מכל ענף ,שכן לא תעלה על הדעת הסתמכות עיוורת
מצד השופט על מומחה פסיכולוג הקובע את אמיתות דברי העדים ,אופיים וכן הלאה ,הפסיכולוג אינו השופט .אל לו לשופט
להפקיד את שיקול דעת המומחה המקצועי המעיד לפניו ,אלא לשמוע את העובדות והמסקנות היוצאות מהן ולתת להם
משקל בהתאם למסכת הראיות שבאה לפניו.
על פי השיטה האנגלית ,אשר קיימת ומבוססת שנים רבות ,ולאור היכרותם של האנגלים וניסיונם בענף זה של רשלנות
רפואית ,על המומחה בבואו לתת חוות דעת מקצועית לנתק עצמו משולחו ,ומכל נאמנויותיו למשלח ידו ולעמיתיו ,וחובתו
כמומחה מטעם בית המשפט נתונה אך ורק לבית המשפט:
The Civil Procedure Rules, 1998
Expert's- overriding duty to the court
35.3 – (1) It is the duty of an expert witness to help the court impartially on the matters
relevant to his expertise.
(2) This duty overrides any obligation to the person from whom he has received
instructions.

אומנם אין בדין הישראלי סעיף חוק המקביל לדין האנגלי ,אך לאור העובדה ששיטת המשפט שלנו מבוססת בעיקרה על הדין
האנגלי ,ראוי לנו לאמץ אף דין זה ,ונדמה שכלל זה אף שאינו בחוק החרות הישראלי ,הוא מובן מאליו מבחינה אתית.
לורד וולף ,מגדולי השופטים באנגליה ,עמד בראש ועדה שדנה ברביזיה יסודית בחוק סדר הדין האזרחי של אנגליה ווילס.
בפרק העוסק בדיון ברשלנות רפואית ,והציע לורד וולף פתרון ,אשר ראוי לדעתי לאמץ גם בשיטת המשפט אצלנו ,והוא
שיהיה שופטים אשר יתמחו בנושא זה של רשלנות רפואית .בפני שופטים אלה יציגו המומחים את עובדותיהם ומסקנותיהם.
הצעה זו תביא למצב בו מחד גיסא ,הרופאים המומחים יחששו "לסבן" את השופט בקביעותיהם המוגזמות וייצמדו יותר
לאמת הפשוטה ,ומאידך גיסא ,השופטים עצמם ירכשו מומחיות בתחום חשוב ,דבר טוב לכשעצמו ,בהתחשב בעובדה כי
כיום איכות הרשומות הרפואיות טובה בהרבה מאשר בעבר .מתוך תיעוד כזה ניתן לסקור בדיעבד את המהלכים שננקטו
ולהעריכם בצורה נאותה .לכל אלה נדרשת עין של שופט מנוסה אשר תבין את שאירע בצורה מדויקת ,ויוכל לפסוק כראוי
בעניינים של רשלנות רפואית.
ראה בנדון ע"א  2541/02צבי לנגר נ' ששון יחזקאל (פורסם בנבו) שם נקבע כי:
"במקום בו ממכלול חומר הראיות המונח לפני בית המשפט עולה מסקנה השונה מחוות דעתו של המומחה הרפואי,
בית המשפט רשאי לא רק שלא לקבל את מסקנתו של המומחה ,אלא גם להגיע למסקנה שונה".
בפסק הדין דחה השופט אור את חוות דעתו של פרופ' פיינסוד אשר נתמנה כמומחה מטעם בית המשפט ,ולפיה הנפגע
בתאונת דרכים לא נפגע בראשו ,וקבע שמעצם שבירת עצם הירך אשר מהווה את אחת העצמות החזקות יותר בגוף האדם,
אין זה סביר כי הנפגע לא נפגע מעוצמת הפגיעה גם בראשו.
זאב א .וייל ,עו"ד
יונתן דייויס ,עו"ד
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הערות למאמר
בית המשפט המחוזי מצא את בית החולים האוניברסיטאי "הדסה" בירושלים חייב ברשלנות בניתוח אשר ברוב מהלכו עזר
מנתח-מומחה לרופא-מתמחה וכתוצאה מן הניתוח נשאר החולה משותק בפלג גופו הימני .חיובה של הדסה בדין התבסס,
בין היתר ,על כי בדו"ח הניתוח צוין המתמחה כ"מנתח" והמומחה כ"עוזר מנתח".
מפסק דין זה נראה כי מערכת המשפט אינה מכירה את "סדר העבודה" – את "המשטר" – הנוהג בחדר הניתוח ,במחלקות
הכירורגיות בהן מתנהל חינוך הכירורגים הצעירים ,ובעיקר בבתי החולים האוניברסיטאיים .בנסיבות אלה המומחים עוזרים
למתמחים בניתוחים ,כחלק נכבד מן ההוראה הניתנת למתמחה .ברור לכול במערכת הרפואית שהמומחה תמיד אחראי על
כל המתרחש במהלך ניתוח ,ובכל שלב בו מתעורר קושי בניתוח ,לוקח המומחה את ה"שרביט" לידיו ומבצע את הפעולות
הניתוחיות בעצמו.
כדי שנושא זה יהיה ברור גם למערכת המשפט הצענו לכתוב בדו"ח הניתוח את המונחים "מנתח"" ,מנתח אחראי" ,ו"עוזר
מנתח" ,כך שיהיה ברור מדו"ח הניתוח שהמנתח הבכיר הוא תמיד המנתח האחראי על הניתוח ,גם אם בשלבים שונים מבצע
את הניתוח הרופא המתמחה .הצעה נוספת שעשויה להוסיף ולהבהיר את המצב היא לחייב את מנתח האחראי לחתום על
דו"ח הניתוח ,אפילו אם המתמחה כתב את הדו"ח כפי שהדבר נהוג גם במערכת המשפטית.
פרופסור מיכאל קראוס
יו"ר איגוד הכירורגים בישראל ,מנהל המחלקה הכירורגית א' ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם; בית הספר לרפואה ע"ש
רפפורט ,הטכניון ,חיפה m_krausz@rambam.health.gov.il

 128׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 40יוני 2009

החינוך לאתיקה בתהליך התפתחות המטפל בבריאות הנפש

החינוך לאתיקה בתהליך התפתחות המטפל בבריאות הנפש
יורם צ .צדיק

*

תקציר
ניתן לראות את קוד האתיקה כמסמך המגדיר את האידיאלים של המקצוע ,או של הסטנדרטים המחייבים את התפקוד
המקצועי .הכרת תחום האתיקה ורגישות לנושא ,יכולים למנוע ממטפלים התנהגות שעלולה להביא לפגיעה במטופלים.
קודים של אתיקה מקצועית בתחום בריאות הנפש מדגישים את עקרון המקצועיות ,ואת עקרון היושר ו/או היושרה .ניתן
ללמד את נושאי האתיקה ,אך ספק אם הקניית הידע מביאה להתנהגות מוסרית יותר .יש להנחיל לאנשי המקצוע ידע
(הכרות עם עקרונות האתיקה וקודים אתיים רלבנטיים למקצועו ועיסוקיו ,חוקים ופסיקה רלבנטיים) ,רגישות אתית
ומודעות לבעיות אתיות והקניית דרכי דיון וקבלת החלטות בתחום האתיקה המקצועית.
הלמידה אמורה להימשך לאורך כל החיים המקצועיים .רצוי שתכנית הלימודים לתואר המקצועי תכלול קורס פורמלי
בנושא האתיקה המקצועית .המשך הלמידה יכול להיעשות בכנסים ,ימי עיון והשתלמויות .רצוי להוסיף את ההיבטים
האתיים לדיונים בישיבות הצוות ,על ידי הצגת מקרים אמיתיים או היפותטיים .רצוי להימנע מלימוד תיאורטי שאינו
קשור למקרה .הזירה הטובה ביותר היא במסגרת ההדרכה (קבוצתית או פרטנית) .המדריכים חייבים להיות בקיאים
בידע עדכני בתחום .מדריך שיחשוף התלבטויות אתיות בהן הוא נתקל במהלך עבודתו ישמש מודל של פתיחות וחשיפה-
עצמית .עם זאת ,בשל תפקיד המדריך גם כמחווה דעתו על המודרך ,עלול המודרך לחשוש לחשוף התלבטויות אתיות
במהלך ההדרכה.
הרעיון להוסיף לרשומה פרק העוסק בנושאים אתיים ,או "אנמנזה אתית" לא הגיע לכדי יישום ,בעיקר בשל חששם של
אנשי המקצוע לרישום נושאים אלה בתיק הרפואי ,שמא ישמשו מקור לתביעות.
מתפקידן של ועדות האתיקה של האיגודים המקצועיים להתמקד בחינוך חברי האגודה בתחום האתיקה ,לדאוג להפצת
הקוד האתי בקרב אנשיהן ובקרב הציבור ,לפתח ולהבהיר נושאים אתיים ,ובייעוץ לחברי האגודה .הפורום לאתיקה
מקצועית תורם לחינוך לאתיקה בהיותו מקור למידע ,ומרחב בו חברי הפורום יכולים להעלות נושאים והתלבטויות
בתחום האתיקה ולהשתתף בדיונים בנושאים אלה.
*

פסיכולוג קליני בכיר ,המרפאה הפסיכיאטרית ,מרכז רפואי רמב"ם ,מנהל הפורום לאתיקה מקצועית באתר "פסיכולוגיה עברית"
y_zadik@rambam.health.gov.il

מילות מפתח :בריאות הנפש ,אתיקה מקצועית ,קוד אתיקה ,הדרכה ,אנמנזה אתית ,ועדת אתיקה ,פורום לאתיקה
מקצועית
מבוא :התפתחות תחום האתיקה
תחום האתיקה המקצועית התפתח מאוד בעשרות השנים האחרונות ,ברפואה ,ובכלל זה בתחום בריאות הנפש .מאז שנות
החמישים ,התפתחה האתיקה בתחום הרפואה במימדים וברמה מקצועית מעוררי השתאות 1.צמיחה דומה לא אירעה בתחומי
המשפט ,מינהל העסקים או החינוך .כיום כל בית ספר לרפואה כולל קורס לאתיקה רפואית ,וכתבי עת רבים עוסקים ַבנושא.
גם בבריאות הנפש חלה התפתחות רבה בנושא האתיקה ,בישראל ובעולם 2.עבודה רבה הושקעה בשנים האחרונות בגיבוש
קוד אתיקה מורחב ומעודכן לפסיכולוגים 3שפורסם בשנת  .2004לתכניות הלימוד באוניברסיטאות רבות נוספו קורסים
לאתיקה ,והופיע ספר מקיף בשם "סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי" 4שיצא מאז בשלוש מהדורות.
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התפתחות זאת של תחום האתיקה ברפואה ובבריאות הנפש הושפעה מעליה במספר תלונות המטופלים ,בפניות לוועדות
אתיקה ולבתי משפט ,מחקיקת חוקים רלבנטיים לעבודה המקצועית ומעליית שיקולים של חלוקת משאבים ,במיוחד
בנושאים כספיים ,המשפיעים על הפרקטיקה הטיפולית.
אלמנטים רבים בבריאות הנפש דומים לתחום הבריאות והרפואה בכלל ,אך יש לה גם היבטים ייחודיים .מאמר זה יתייחס
לחינוך לאתיקה ,הן למשותף לרפואה בכלל והן לייחודי לבריאות הנפש.
אתיקה מקצועית  -למה?
בסיס עקרונות האתיקה הוא כפול .על פי הגישה הדאונטולוגית יש חשיבות לקיום ערכי האתיקה ללא בדיקת התועלת
שבקיומם .המטפלים רואים חשיבות לעשות את המעשה הנכון והראוי ,בשמירה על עקרונות האתיקה מעצם ההכרה
בחשיבותם ,גם ללא הוכחת התועלת שבהם לאיכות הטיפול .לדוגמא ,חשיבות שמירת סודיות המידע אודות המטופל
נתפסת כחלק משמירה על כבודו ופרטיותו ,גם בהיעדר הוכחה ששמירה זאת מביאה לטיפול מועיל יותר ,ולעתים על אף
האפשרות כי שמירה על הסודיות עלולה להזיק.
לעומת זאת ,על פי הגישה התועלתנית רצוי לשמור על כללי האתיקה המקצועית כיוון שהיא מביאה לטיפול מקצועי ומועיל
יותר .האתיקה המקצועית מזוהה עם עקרונות שנקבעו על ידי המקצוע .התנהגות אתית מזוהה עם מקצועיות.
ברוב המקרים אין בטיפול דילמות אתיות ,אבל העקרונות האתיים והחוקים עומדים בבסיס היחסים שבונה המטפל עם
המטופלים.
לכל קבוצה מקצועית יש אינטרס להגן על קיומה באמצעות כללי התנהגות מקצועית ברורים שיבטיחו כי כל חבר בקבוצה הוא
5
ראוי ,מוכשר ,מסוגל ומבצע את פעולותיו בצורה הטובה ביותר ,כך שישמרו יוקרתו האישית וגם יוקרת הארגון המקצועי.
החברה מנסה לכפות פיקוח על אנשי המקצוע ולהגן על הצרכנים באמצעות חיוב אנשי המקצוע להנהיג כללים מקצועיים,
ובהם הנחיות להתמחות וכללי אתיקה מקצועית .על פי תפיסה זאת (כחלק מהעיקרון התועלתני) מטרת כללי אתיקה
מקצועית היא להגן על הצרכן מפני פעולה לא מקצועית ,ולעיתים לא ראויה ,של איש המקצוע.
לדעת שפלר 5יש לראות באתיקה המקצועית מערכת משולבת של כללים הבאים להגן בו זמנית על אנשי המקצוע ועל מקבלי
השרות ,מתוך הנחת מוצא הגורסת קיום תום לב ויושרה משני הצדדים .הצרכן בא בתום לב לקבל עזרה לבעיותיו ,ואיש
המקצוע שקיבל הכשרה מתאימה ,בא לסייע לו ככל יכולתו ובכליו המקצועיים ,בתום לב ובכוונה מלאה .כללי האתיקה
שומרים על שני הצדדים מפני אפשרות של חריגה.
האם החינוך לאתיקה עוזר?
יש הסבורים כי לא ניתן ללמד מבוגרים הלכות אתיקה ומוסר 6,ולכן יש להקפיד בבחירת אנשים המתאימים למקצוע ,אשר
7
דרך חשיבתם והתנהגותם אתית ,ולא לאפשר לאנשים לקויים בהתנהגותם ובשיקול דעתם בנושאים אתיים להיות מטפלים.
עולה השאלה כיצד מאבחנים ומאתרים ליקויים בהתנהגות ובשיקול הדעת ,בראיונות של מועמדים ללימודים.
רוב המטפלים מתכוונים לטוב .אני יוצא מתוך הנחה שרוב המטפלים פועלים מתוך כוונה אמיתית לעזור למטופל ,לקדם
אותו ולהימנע מפגיעה אפשרית בו ,אך הם עלולים להיכשל בבחירת ההתנהגות האתית הנכונה ,דבר העלול להביא לפגיעה
במטופל.
בגישה של  ,8Ethics as Preventionכחלק מעקרון התועלתנות ,הידע בתחום האתיקה יכול למנוע ממטפלים לבחור
בהתנהגות שעלולה להביא לפגיעה .בניית הקשר הטיפולי והפרקטיקה הטיפולית המבוססת על עקרונות אתיקה היא כבניית
מבנה יציב ובטוח ,העומד על יסודות איתנים .המיישם את עקרונות האתיקה הוא כחכם שאינו נכנס למצבים שכדי לצאת
מהם יידרש מאמץ רב ,ואולי אף יצא מהם חבול ,מואשם ונענש.

 130׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 40יוני 2009

החינוך לאתיקה בתהליך התפתחות המטפל בבריאות הנפש

עם זאת ,יש החושבים שכללי האתיקה מקשים ומחמירים מדי ,וקשה מאוד לעמוד בהם.
ניתן לראות בציוויי קוד האתיקה את האידיאל של המקצוע .הקוד האתי נכתב בידי אנשי המקצוע עצמם ולא בידי זרים,
9
ותכליתו ליצור סטנדרטים לתפקוד מקצועי ,ולשמש כלי חינוכי וערכי.
קיים פער בין ראיית כללי האתיקה כאידיאל של המקצוע ,שיש לשאוף אליו ,לבין ראייתם כסטנדרטים מחייבים.
בתביעות נגד אנשי מקצוע המוגשות לבתי משפט (בהליכים פליליים ,אזרחיים או משמעתיים) כאשר נדונים נושאים שאינם
מוגדרים בחוק ,מתייחסים בתי המשפט בכבוד רב לכתוב בקוד האתיקה ,שנכתב על ידי נציגי המקצוע ,ורואים בכלליו
סטנדרטים מחייבים ,ובוחנים את התנהגותו של איש המקצוע אל מול הכתוב בקוד.
יש גם ביקורת על כי אנשי המקצוע הם הכותבים את כללי האתיקה .צביאל רופא 10כמייצג מטופלים בבריאות הנפש ,הביע
דעתו כי אין זה תקין שאנשי מקצוע בריאות הנפש הם הקובעים את הסטנדרטים המחייבים את התנהגותם .בעקבות
ביקורת מסוג זה עולות מדי פעם יוזמות חקיקה בכנסת ,הבאות לכפות על אנשי המקצוע נורמות הנראות חשובות לציבור.
תופעה זאת החלה בחקיקת חוק זכויות החולה ,שנבע מכעס מצטבר של המטופלים על אנשי הרפואה ,ואנשי בריאות הנפש
בכלל זה.
"חוק זכויות החולה צמח על רקע של חוסר שביעות רצון מהמערכת הרפואית ,תחושה שהמערכת הרפואית נוהגת
11
בעליונות ,בהתנשאות ,בזלזול בחוסר תשומת לב .לעתים אף תחושה של פגיעה בכבוד החולה והמשפחה".
החוק גובש ונחקק בשל ביקורת מתמשכת וגדלה של צרכני הבריאות על היחס שהם מקבלים מרופאים .צרכני הבריאות,
באמצעות נציגיהם (חברי הכנסת) החליטו להגדיר את זכויות החולים בחוק .חוק כגון זה נחקק רק בארץ ,ואיננו קיים בשום
12
מדינה אחרת.
רצוי שאנשי המקצוע יגדירו את הכללים הראויים וינחילו אותם לציבור המטפלים ,כדי שלא נגיע למצב שהנורמות נכפות
עלינו מבחוץ ,למשל על-ידי חקיקה או על-ידי פסיקה של בתי המשפט.

קודים לאתיקה מקצועית בתחום בריאות הנפש
הקודים האתיים הרלבנטיים למטפלים בבריאות הנפש הם:
קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים ()2004
קוד האתיקה של העובדים הסוציאליים בישראל ()1995
קוד אתי למקצוע הריפוי בעיסוק בישראל ()1993
כללי האתיקה הרפואית – ההסתדרות הרפואית בישראל
הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל ()2004
בנוסף ,גובשו כמה קודים לאתיקה מקצועית על ידי איגודים מקצועיים של שיטות טיפול ספציפיות יותר:
תקנון ועדת האתיקה של החברה הפסיכואנליטית בישראל ()1999
איגוד ישראלי לפסיכותרפיה – תקנון אתיקה מקצועית ()1999
כללי ההתנהגות (אתיקה מקצועית) של האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין ולחינוך לחיי משפחה ()1994
תקנון האתיקה של י.ה.ת)2006( .
קוד האתיקה של אגודת היועצים החינוכיים בישראל ()2000
קוד האתיקה של האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר ()2006
הנחיות אתיות למטפלים וחוקרים בתחום המין של האגודה הישראלית לטיפול מיני (איט"ם) ()2007
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האם עקרונות היסוד של הביו-אתיקה ,המקובלים ברפואה ,הם העקרונות המודגשים גם בקודים לאתיקה מקצועית של
מקצועות בריאות הנפש?
ארבעת העקרונות המרכזיים בתחום הביו-אתיקה ,שהוגדרו על ידי מחברים מרכזיים בתחום האתיקה ,שפעלו באוניברסיטת
13
ומכונים בשל כך "המנטרה של ג'ורג'טאון"):
ג'ורג'טאוןְ ,
• לא להזיק (או "בראש וראשונה לא להזיק" )Primum Non Nocere -
• להיטיב
• אוטונומיה
• צדק (ובמסגרתו שוויון)
עקרונות אלה באים לידי ביטוי בצורות שונות ובדגשים שונים בקודים לאתיקה מקצועית של מקצועות בריאות הנפש .חלק
גדול מהם מדגישים את עקרון המקצועיות ,ואת עקרון היושר ו/או היושרה.
 Pope & Vasquez14התבטאו ביחס לפסיכולוגים ,בדברים המתאימים לכל המטפלים בבריאות הנפש:
"החברה המקצועית ...עומדת על כך שלצורך ביצוע התפקידים הסבוכים והקשים של הפסיכולוג ,ובגלל
המורכבות הנפשית הכרוכה בעיסוקים אלה ,והעמימות והמחלוקת המדעית הכרוכה בו ,הפסיכולוג יהיה
ישר ,מוסרי ,שומר כללים ,ערני ורגיש לבעיות ולסוגיות חברתיות ,אובייקטיבי ,ויחד עם זאת מיומן ,מלומד
ומעודכן".
כך לדוגמא ,מוצגים בקוד האתיקה של הפסיכולוגים 3עקרונות היסוד הבאים:
עקרון א'  -קידום טובתם ורווחתם הנפשית של הלקוחות   
עקרון ב – מקצועיות
עקרון ג'  -יושרה ()Integrity
עקרון ד'  -אחריות חברתית
בחלק מהקודים האתיים מודגש כעקרון יסוד נושא שמירת הסודיות.
בכללי הפסיכולוגים (אתיקה מקצועית) התשנ"ב 151991-מודגשים עקרונות דומים :שמירת טובתו של המטופל ,שמירה
על כבוד המקצוע ,דרישת מיומנות מקצועית ,איסור מתן תעודה כוזבת ואיסור קבלת טובות הנאה .עבירה על סעיפים אלה
תחשב כהתנהגות שאינה הולמת ,שיכולה להוות עילה לבירור משמעתי במסגרת חוק הפסיכולוגים.
בתקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית) התשנ"ט 161999-מודגשים שמירה על כבוד הלקוח ,כבוד המקצוע,
שמירה על מיומנות מקצועית ,שמירה על אמינות המידע מחד ועל שמירת סודיות מאידך (בצד נושאים נוספים כמו שמירת
דינים ואיסור ציטוט).
מה היחס בין האתיקה לבין החוק והמשפט?
החוק עוסק במה שחייבים לעשות .האתיקה עוסקת במצב הרצוי ,או בהחלטה הרצויה .יש הרואים בעבירות אתיות עבירות
11
קלות שעליהן ייאמר "לא יפה להתנהג כך" ,והן אינן חמורות כעבירות פליליות ,בעטיין מוגש כתב אישום.
כאשר המחוקק נוכח כי המצב החוקי רחוק מן המצב הרצוי (האתי) ,הוא פועל לשינוי החוק ,כדי להקטין פער זה .לעתים,
חוק שנועד להסדיר מצב בעייתי ,מביא לבעיות חדשות ,שלא נצפו לפני החלתו.
המחוקק מושפע מן העקרונות האתיים האוניברסליים ,ובחוקים רבים יש ביטוי לעקרונות הבסיסיים של האתיקה :חוק
זכויות החולה מתבסס על העקרונות האתיים האוניברסליים .בשם עקרון השוויון קובע החוק "איסור אפליה בין מטופל
למטופל" .בשם עקרונות ההטבה ומניעת הנזק ,החוק קובע ש"אדם זכאי לקבל טיפול נאות" .בשם עקרון האוטונומיה החוק
דורש "שמירה על כבוד האדם ועל פרטיותו".סעיפים נוספים בחוק נובעים ותומכים גם הם בעקרון האוטונומיה.
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בקוד האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים  171998נכתב:
" 1.2היחסים בין האתיקה והחוק:
אם האחריות האתית של הפסיכולוגים מתנגשת עם החוק ,על הפסיכולוגים לכבד את החוק; יחד עם זאת ,עליהם
להדגיש את מחויבותם לקוד האתיקה ולנקוט בצעדים על-מנת לפתור את הקונפליקט באופן סביר".
אבל בקוד האתיקה של הפסיכולוגים  32004התקבל נוסח שונה:
" .1.2קונפליקטים בין כללי אתיקה לבין מערכות כללים אחרות
א .במקרה של סתירה בין כללי ההתנהגות על פי הקוד האתי של הפסיכולוגים ובין הכללים של מערכות אחרות
(חוק ,דרישות ארגוניות) הפסיכולוגים יינקטו צעדים לפתרון הולם לקונפליקט ,במטרה שלא תהיה הפרה של
קוד האתיקה.
ב .במקרים חריגים כשנוצרים תנאים שבהם הפסיכולוג נאלץ להפר את אחד מהכללים להתנהגות האתית
המקצועית ,עליו ליידע בכך את הלקוח ,ובמידת האפשר רצוי לפני נקיטת הפעולה".
נראה שבנוסח המוקדם הודגשה חשיבות שמירת החוק ,ואילו בנוסח המאוחר ( )2004הודגשה חשיבות השמירה על הקוד
האתי.
חשוב גם להכיר את פסיקת בתי המשפט .הלכות בנושאים רבים מצטברות ,ויוצרות נורמה משפטית ,כאשר זו הבאה מפי בית
המשפט העליון היא ההלכה המחייבת.
האם ניתן ללמד אתיקה?
 18Pellegrinoסבור כי ניתן ללמד אתיקה .האתיקה היא ענף של הפילוסופיה ,וניתן ללמד אותה כמו כל מקצוע אחר .לדעת
אריסטו האתיקה היא מקצוע מעשי ,העוסק בשיפוט של מצבים קונקרטיים בהם יש צורך להחליט למרות קיום אי-ודאות.
יש המטילים ספק שהקניית הידע מביאה להתנהגות מוסרית יותר .קורסים באתיקה אינם יכולים לגשר על הפער שבין ידיעת
הטוב והנכון ,לבין עשיית הטוב והנכון.
מטרת הלימוד צריכה להיות ריאלית ולא מוגזמת .אין כוונה להפוך את אנשי המקצוע לאתיקאים.
מה יש ללמד בתחום האתיקה?
התנהגות מקצועית אתית מבוססת על:
• ידע – על איש המקצוע להיות בקיא לא רק בכללי האתיקה המקצועית ,אלא גם בחוקים המחייבים אותו ואת התנהגותו,
ובהלכה הפסוקה הרלבנטית.
• רגישות אתית ומודעות לבעיות אתיות – בהיעדר רגישות לסוגיות אתיות ,איש המקצוע לא יבחין בקיום בעיות בעלות
היבט אתי במצבים מורכבים ,וממילא לא יעשה דבר למניעתן.
• הקניית דרכי דיון וקבלת החלטות בתחום האתיקה המקצועית.
בנושאים רבים יש בקוד האתי ,בחוק או בפסיקה ,אמירה ברורה של עשה או לא תעשה ,אך גם רבים המקרים בהם אין
"תשובה נכונה" מוכנה מראש .בסופו של דבר כל איש מקצוע צריך להחליט ,על סמך הידע שרכש ,הרגישות לתחום האתיקה,
ולאור נתוני המקרה הספציפי ,מה החלופה הנראית לו ,וליטול אחריות על בחירה זו ועל תוצאותיה האפשריות .בחלק מן
15,14
המקצועות הוכנסו כללי האתיקה לתקנות הקשורות לחוק המסדיר את המקצוע.
כאמור ,בתי המשפט נוטים להתייחס לכתוב בקוד האתיקה כסטנדרטים מחייבים ,ובוחנים את התנהגותו של איש המקצוע
אל מול הכתוב בקוד האתיקה.
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מתי ואיך ללמד את נושאי האתיקה
בלימוד שלושת הנושאים יש להתמיד במשך כל החיים המקצועיים 7זאת כיוון שהתחום הוא מתפתח ,הקודים האתיים
מתעדכנים ויש חידושים בחקיקה ובפסיקה.
רצוי שתכנית הלימודים לתואר המקצועי תכלול קורס ,לפחות סמסטריאלי ,בנושא אתיקה מקצועית .תכניות רבות של
לימודי מוסמך בפסיכולוגיה ולימודי עבודה סוציאלית כוללות קורס כזה .במסגרת הלימודים לתואר "מטפל משפחתי
מוסמך" ,על המשתלם ללמוד אתיקה בקורס בן  10שעות.
הלימוד יכול להימשך בכנסים ובימי עיון ,ובהשתלמויות בנושאים ספציפיים בתחום האתיקה .בישיבות צוות ראוי להעלות
לדיון היבטים אתיים כשם שמעלים לדיון היבטים של טיפול ואבחון .הדיונים יכולים להיות אודות מקרים מהפרקטיקה של
אחד מאנשי הצוות ,או מקרים היפותטיים.
רצוי להימנע מלימוד תיאורטי בלבד ,שאינו קשור לתיאורי מקרה 19.כאשר הדיון עוסק במטופל או ביחסי מטפל-מטופל
במקרה ספציפי ,אפילו מדומה ,מורכבות המצב ומשמעות הסעיפים המצוטטים מקוד האתיקה או מהחוקים הופכת לברורה
יותר ,והמשתתפים חשים מעורבות ועניין 6.הזירה הטובה ביותר ללמוד ולישם את החשיבה האתית ,לפתח רגישות אתית
ולתרגל דיון בדילמות אתיות ,היא במסגרת ההדרכה ,על ידי מדריכים בעלי ידע מעודכן בתחום האתיקה המקצועית,
ומיומנים בדיון בדילמות אתיות.
יש הממליצים למדריך לחשוף התלבטויות אתיות שבהן הוא עצמו נתקל במהלך עבודתו כמטפל או מאבחן ,ובכך המדריך
מהווה מודל של פתיחות וחשיפה עצמית בנושאים אלה עבור המודרך .קול  20מדגישה כי ככל שאיש המקצוע ,מורה או מדריך,
מוכן לשתף את המודרכים בלבטים אותם הוא חווה כמטפל במצבים מורכבים של קבלת החלטות אתיות ,כך יהיו המודרכים
מוכנים לשתף אותו בהתלבטויותיהם.
בהקשר זה יש לזכור שבצד תפקידו של המדריך כחונך ,הוא פועל גם כמעריך ,אשר בסיום ההדרכה אמור לחוות את דעתו על
המודרך .היבט זה עלול להביא את המודרך לחשוש מלחשוף בפניו התלבטויות אתיות או החלטות בעלות משמעות אתית.
בספרות הרפואית הועלה הרעיון להוסיף לרשומה פרק העוסק בנושאים אתיים.
טאובר 22,21הציע להוסיף לרשומה הרפואית מדור בשם  ,Ethical Concernsבו יציין הצוות המטפל מידע פסיכו-סוציאלי
וערכים ( )valuesשל המטופל ושל המטפלים (בנושאים כמו הוראות החייאה ,צוואות בחיים ,השתלת איברים ,ובנושאים של
הפלות ,כבוד המשפחה ויחסים מחוץ לנישואין) .בעקבותיו הציע אלרֹעי 22להוסיף לתיק הרפואי "אנמנזה אתית" ,שתמולא
באופן קבוע על ידי הצוות המטפל .ההצעות לא הגיעו לכלל יישום 24.נראה שעיקר ההתנגדות מגיע מצד אנשי מקצוע הנוקטים
ברפואה מתגוננת ,החוששים להעלות נושאים מתחום האתיקה ולרשום אותם בתיק הרפואי ,שמא ישמשו מקור לתביעות,
מה גם שכיום התיק הרפואי נגיש למטופל.
ועדות האתיקה והפורום לאתיקה מקצועית ככלים מחנכים
באיגוד בו קיים קוד אתי ,פועלת גם ועדת אתיקה ,שבין תפקידיה היא גם דואגת להפצת הקוד בקרב אנשי המקצוע ובקרב
הציבור ,ולטפל בתלונות נגד חברי האיגוד .במאמר העוסק בהתפתחות העתידית בתחום האתיקה בבריאות הנפש 25הבעתי
את דעתי שלחברי ועדות האתיקה של האיגודים המקצועיים אין ,בדרך כלל ,הכשרה מתאימה או כלים לבירור ראיות .לפיכך
רצוי שוועדות האתיקה לא יעסקו בבירור תלונות על חברי האיגוד ,ותתמקדנה בחינוך חברי האיגוד בתחום האתיקה ,בפיתוח
והבהרה של נושאי אתיקה ,בין אם במסגרת הקוד הכללי או במאמרים על נושאים ספציפיים ,ובייעוץ לחברי האגודה הפונים
אליהם במצבים מורכבים .עם זאת ,ועדת האתיקה דנה בנושאים עקרוניים ואינה תחליף להדרכה.
הפורום לאתיקה מקצועית באינטרנט 26תורם לחינוך לאתיקה בהיותו מקור למידע ,ובהיותו מרחב בו יכולים חברי הפורום
להעלות נושאים הקשורים באתיקה ולהשתתף בדיונים בנושאים אלה .ניתן לשער שהחברים בפורום הם בעלי רגישות
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לנושאים אתיים ,ויחד עם זאת יכולים הדיונים בפורום לתרום להעלאת הרגישות לנושאים אתיים .הפורום משמש מרחב
להחלפת דעות בין עמיתים .דיון בפורום אינו תחליף למערכת הדרכה או ייעוץ פורמלית ואינו משמש כחוות דעת מוסמכת,
או הכוונה ,הדרכה או יעוץ מקצועיים .הפורום איננו מקור להנחיות לפעולה והחלטה ,כיוון שהחלטת המטפל תלויה בנתונים
הספציפיים של המקרה ,שאינם יכולים להיות מוצגים בדיונים בפורום .בעקבות דיונים בפורום צריך איש המקצוע לקבל
החלטה לגבי התנהגותו ,ולקחת אחריות על בחירתו ועל תוצאותיה.
לסיכום
"התחום האתי צעיר יחסית לתחומי הטיפול וההתערבות הנפשיים עצמם ,ועדיין אין לו מסורת מקצועית של הדרכה וחינוך.
עד כה יש לרבים מאנשי מקצועות הטיפול הנפשי ,המיומנים בחינוך למקצועיות ,התנסות מעטה בלבד בחינוך לאתיקה
7
מקצועית".
נראה שיש לשלב בין קורסים פורמליים ,כנסים וימי עיון ,ישיבות צוות ודיונים במסגרת ההדרכה ,לצורך למידה ותרגול
יעילים של תחום האתיקה המקצועית.
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חידושי פסיקה
יונתן דייויס
www.med-law.co.il

השלכות משפטיות של חוסר שיתוף פעולה או סירוב מדעת לטיפול רפואי וחלוקת האחריות והקשר הסיבתי
במצבים של עמימות סיבתית
את מדור חידושי פסיקה נקדיש לשתי סוגיות מרכזיות שהעסיקו את בתי המשפט בעת האחרונה:
 .1סוגיית ההסכמה מדעת לטיפול רפואי במקרים בהם החולה לא משתף פעולה או מסרב לטיפול בעודו זקוק לטיפול רפואי
דחוף.
 .2התמודדות עם חלוקת האחריות והקשר הסיבתי במצבים של עמימות סיבתית.
כמו כן ,נביא דיווח על שלושה פסקי דין חשובים שיש להם השפעה על המשפט הרפואי.
• לאחרונה הסתיימה פרשת ערן סידי בבית המשפט המחוזי בירושלים לאחר שבית המשפט העליון התווה את השאלות
לבירור היקף חובת הגילוי שחלה על רופא במעקב הריון מחד ,לעומת בית היתר חומרת הנזק הדרוש לצורך ההכרה בעילת
החיים בעוולה מאידך.
• פרשת השר"פ ברפואה הציבורי .בג"צ דחה את העתירה לחייב את המדינה להפעיל שירותי שר"פ בבתי החולים
הממשלתיים.
• פרשת אחריותם הפלילית של רופאי בית החולים אסותא שבמהלך ניתוח לתיקון פזילה בעיניים נפטרה הילדה נטע-לי
בורוסקי ז"ל.

השלכות משפטיות של חוסר שיתוף פעולה או סירוב מדעת לטיפול רפואי
ע"א  44/08אריה וסופיה קסלר נ' שירותי בריאות כללית (בפני כב' השופטים פרוקצ'יה ,רובנשטיין ,דנציגר) פס"ד מיום
 19/5/09נכתב בידי השופט י .דנציגר.
במהלך שנות התשעים נמצא המשיב ,יליד שנת  ,1935במעקב קרדיולוגי אצל המערערת ,וזאת לאחר שהחל לסבול מאירועים
של פרפור חדרים ואי ספיקת לב .בבדיקת  CTשנערכה לו אצל המערערת נמצא כי המשיב סובל מדלקת בלב .בעקבות אבחון
המחלה ניתנה למשיב תרופה לדילול דם בשם קומדין ,אשר מיועדת למנוע היווצרותם של קרישי דם (להלן – קומדין) .בשנת
 1999אושפז המשיב בבית חולים "העמק" עקב החמרה במצבו .במהלך האשפוז בוצע במשיב צנתור והלה אובחן כסובל
מדלקת כרונית של הפריקרד המצרה את הלב ופוגעת בתפקודו .נוכח האבחנה האמורה הומלץ למשיב לעבור ניתוח לקילוף
הפריקרד ,ולצורך כך ניתנה הוראה להפסיק את מתן תרופת הקומדין למשיב עד להוראה חדשה .המשיב לא זומן לניתוח.
למרות שהתובע המשיך להיות במעקב במסגרת שירותי המערערת בקהילה הוא לא קיבל הוראה לחדש נטילת הקומדין אלא
שנתיים מאוחר יותר.
חודש ימים אחר כך התברר כי הוא לקה באירוע מוחי שבעטיו חלה החמרה במצבו הרפואי .משכך ,הגיש המשיב נגד המערערת
תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו לו ,לטענתו ,עקב רשלנות רפואית מצדה.
בית המשפט המחוזי קבע בפסק דינו ,כי המערערת התרשלה בכך שלא ביצעה את ניתוח קילוף הפריקרד ,כמו גם בכך
שרופאיה נמנעו מלטפל במשיב באמצעות הקומדין .בניגוד לטענת המערערת ,בית המשפט המחוזי סבר כי אין בעובדה כי

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 40יוני 2009

׀ 137

מדור חידושי פסיקה

כשלושה שבועות לפני האירוע המוחי בו לקה המשיב הורה לו רופא המשפחה לחדש את נטילת הקומדין ,כדי לנתק את
הקשר הסיבתי בין התרשלות המערערת לבין האירוע המוחי.
יחד עם זאת ,לאור היות המשיב "אדיש" לגורלו ,כאשר זה כלל לא התעניין אצל רופאיו לפשר אי ביצוע הניתוח והפסקת
הטיפול בקומדין ,כמו גם לאור אי נטילת הקומדין על ידי המשיב סמוך לאירוע המוחי חרף הנחייתו של ד"ר רוזנפלד ,ייחס לו
בית המשפט המחוזי אשם תורם בשיעור של  .25%כמו כן ,נקבע כי במקרה דנן לא ניתן לקבוע בוודאות מלאה מה גרם לנזקיו
של המשיב .על כן קבע בית המשפט המחוזי ,על דרך אומדנה ,כי רשלנות המערערת תרמה אך ל 50%-מנזקיו.
בית המשפט המחוזי קבע בפסק דינו כי בניגוד לטענת המערערת המשיב לא סירב באופן מפורש לביצוע הניתוח וכי לא בשל
כך נמנעה המערערת מביצועו.
ביה"מ העליון אימץ את קביעותיו של ביה"מ המחוזי לעניין האשם התורם וקבע כי
"גם התנהלותו של המשיב במהלך התקופה הארוכה שבין ההחלטה על ביצוע הניתוח לבין התרחשות האירוע
המוחי תומכת בקביעתו של בית המשפט המחוזי .כל אותה תקופה ישב המשיב בחיבוק ידיים ולא רק שלא דרש
מרופאי המערערת לבצע את הניתוח ,אלא שהוא כלל לא הביע התעניינות בביצועו ...צדק בית המשפט המחוזי
בקובעו כי תשובה זו "תמוהה" היא וכי "אין זה סביר כי אדם הממתין לניתוח ומקבל טלפון מבית החולים ישיב כי
לא עבר ניתוח ולא יביע כל התעניינות מתי הוא צפוי לעבור את הניתוח" .אין להסביר את התנהגותו המתוארת של
המשיב אלא בכך שהלה חשש מן הניתוח המסוכן ולא היה מעוניין לעבור אותו".
השופט דנציגר הוסיף וקבע כי קשה להתעלם מן העובדה כי קיים מסמך בכתב ממנו עולה כי המשיב סירב לביצוע הניתוח,
מסמך אשר תוכנו לא נסתר למעשה על ידי המשיב .מסמך זה ,גם אם אין הוא ,בעומדו לבדו ,מוכיח את סירובו של המשיב
לביצוע הניתוח ,הרי שבהצטרפו ליתר נסיבות המקרה ,כפי שפורטו לעיל ,יש בו כדי לתמוך במסקנתו של בית המשפט המחוזי
בדבר חוסר נכונותו של המשיב לעבור את הניתוח.
בית המשפט העליון השאיר על כנה את החלטת בית המשפט המחוזי להעמיד את אשמו התורם של התובע על .25%
ת.א( .מחוזי חיפה)  814/03אלבז נ' שירותי בריאות כללית (פס"ד מיום  )26/11/08השופט י .גריל
התובע חלה במחלת הסכרת ונזקק להשתלת כליה .למרות שהתובע ידע אודות המחלה ,הוא לא התייצב לבדיקת אפילו פעם
אחת במהלך המעקב אך רופאת המשפחה לא הזמינה אותו כדי לברר את מצב איזון מחלת הסוכרת שלו.
בכתב התביעה המתוקן נטען ,שכתוצאה מרשלנותה של הנתבעת מס'  ,1נאלצה התובעת ,לתרום כליה לתובע ,וכתוצאה מכך
חשפה עצמה לסיכונים משמעותיים בהמשך חייה ונגרמה לה נכות רפואית בשיעור של .30%
בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את התביעה וקבע כי היה על הרופאה לפנות לרופא בכיר במחוז או להנהלת קופת החולים,
לתאר את נסיבות המקרה המיוחד ולבקש ייעוץ וסיוע ,וכן לבחון אפשרות העברת התובע לטיפול רופא/ת משפחה אחר/
ת .העברת המידע נועדה להבטיח ,בין השאר ,כי רופא המפנה מטופל לרופא מקצועי אחר ,יוודא כי המטופל הגיע לרופא
המקצועי וכן יעקוב אחר מתן תשובתו של הרופא המקצועי וכדבריו:
"דווקא נוכח חוסר שיתוף הפעולה מצד התובע ,היה על הרופאה להקפיד הקפדה יתרה בביצוע הבדיקות והמעקב,
ואף לערב רופא בכיר ממנה במהלך הטיפול בתובע ,לרבות בניסיון לייעץ לתובע ולהבהיר לו באמצעות רופא בכיר
במחוז את הסיכונים הטמונים במחלתו".
יחד עם זאת מצא בית המשפט המחוזי לחייב את התובע במקצת מהנזק ולהעמיד את אשמו התורם של התובע על שיעור
.30%
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בית המשפט ניתח את הסוגיה של חוסר שיתוף פעולה של מטופל והזכיר את פרשת טייג (ע"א  6023/97לאה טייג נ' ד"ר
ארנסטו גלזר ,פ"ד נג( )840 )2וכן הפנה בין השאר לפסקי דינם של כב' השופטת צור בת.א( .י-ם)  776/94עזבון המנוח רון
ארטו נ' ד"ר יריב( ,ניתן ביום  ,1.4.1997פורסם באתר נבו) (להלן" :רון ארטו") ושל כב' הש' כרמל בת.א( .י-ם) 6411/04
שמשון עמרני נ' שירותי בריאות כללית (ניתן ביום  ,5.11.2008פורסם באתר נבו).
בפרשת טייג נדון היקף חובת תיאום בין המערכות הרפואיות .התובעת (המערערת) בדיקת אולטרא-סאונד בה נמצא גוש
בשדה השמאלי .התובעת לא חזרה עם התוצאות לרופא המטפל והתוצאות גם לא נשלחו אליו על ידי המכון .בית המשפט
העליון הכיר באחריות קופת החולים למעקב אחר מטופלים:
בפרשת טייג נקבע כי קופת החולים התרשלה בכך שלא הנהיגה נוהל קבוע ומחייב ,לפיו יועברו ממצאי בדיקה ,שבוצעה
במרפאת אותה קופת-חולים אל הרופא המטפל .יחד עם זאת ,קבע בית המשפט כי לאור העובדה כי שלושת העותקים של
הממצאים נמסרו לידה של התובעת ,היה עליה לדאוג לכך כי הממצאים יגיעו לידיעת הרופא המטפל .בית המשפט סייג
חובה זו של החולה למצבים בהם אין ראיה לכך שהחולה יכול היה לסמוך על מסירת אינפורמציה בין הגורמים הרפואיים
בדרך אחרת .מסירת כל עותקי הממצא לידי החולה מצביעה על כך  -ללא נסיבות נוספות  -שהגורמים הרפואיים סומכים
על מסירת המידע בידי החולה .לכן ,למרות שנקבע כי נוהל זה אינו תקין ,קבע בית המשפט אשם תורם לתובעת בשיעור של
( 15%פרשת טייג ,פיסקה .)14
במקרה אחר דחה בית המשפט המחוזי בירושלים תביעה בשל חוסר התעניינות של התובע במצבו ר' ת.א( .מחוזי י-ם)
 6411/04שמשון עמרני נ' שירותי בריאות כללית פס"ד מיום  5.11.2008עליו דיווחנו בחוברת  .39השופט ר .כרמל קובע
שם בין היתר:
”רופא חייב במתן הסבר למטופל בנוגע עם הצורך בטיפול המוצע על ידו והאפשרויות העומדות למטופל .זהו פן
היידוע .באשר למעקב אחר ביצוע המלצות ,בדיקות או טיפול ,חובת המעקב של הרופא תלויה ,בין היתר ,במידת
הסכנה הנובעת מאי היישום ,מתכיפותה ,ומטיבו של המטופל וכושרו להבין את אשר נאמר לו .אין לשכוח כי רופא,
כדוגמת ד"ר ארמן ,מטפל בחולים רבים ,ומעקב אקטיבי ,צפוף ,חוזר ונשנה ,אחר כל החולים הדורשים מעקב ,עלול
לגרום לשיבושים בלתי אפשריים בעבודתו .ניתן לדרוש מעקב אקטיבי מקום שמדובר בחולה שנשקפת לו סכנה
ממשית וקרובה או שמידת הבנתו של החולה מוגבלת .מקום שכושר הבנת המטופל סביר ורגיל ,נחלש הצורך
במעקב ,שכן ,בסופו של דבר ,גם על החולה לקחת גורלו בידיו ואחריות לטיפול בגופו הוא .כלומר ,בעיקרון ,אין
לשלול מצב בו רופא חייב לנקוט יוזמה ולפנות לחולה המטופל אצלו ,לא רק בסיטואציה בה רופא מעדכן חולה
בתוצאות בדיקות שהתקבלו ובמשמעותן ,אלא גם מעבר לכך .באופן כללי ניתן לומר כי הכלל המנחה הוא" :בפני
עיוור לא תיתן מכשול" :הרופא ,המודע למשמעות הנתונים הנוגעים לחולה ולפעולות אשר יש לנקוט בגינן ,חייב,
כאמור ,לפקוח את עיני החולה ,ליידע אותו באותם נתונים ובמשמעותם ,ולהציע לו דרך טיפול“.
לדעתנו ,דברים אלה ,מהווים יישומה של ההלכה שנקבעה בפרשת טייג ,ומדגישים שככל שהסיכון במחלה גבוה יותר וככל
שמידת הבנתו של החולה את המחלה נמוכה יותר ,כך גוברת חובת המעקב המוטלת על הרופא המטפל.
הדברים באו לידי ביטוי בת.א( .י-ם)  3194/01זליג נ' קופת חולים לאומית ( )2007שם נדונה ,בין השאר ,השאלה האם על
רופא ,אשר שולח מטופל לבדיקה ,להסביר למטופל את מהות הבדיקה ואת חשיבותה .השופט משה דרורי כתב את הדברים
הבאים (פיסקה  93לפסק הדין):
"בשולחו מטופל לביצוע בדיקה זו או אחרת ,חובה על הרופא הסביר להסביר למטופל באופן ברור ,ככל האפשר,
ובמידה סבירה ,בהתחשב בנסיבות הספציפיות של המטופל ושל הבדיקה האמורה ,את מהות הבדיקה ,חשיבותה
והסיכונים העלולים להיגרם בעטיה (ע"א  4960/04סידי נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית (לא פורסם[ ,פורסם
בנבו] ,ניתן ביום  .))2.8.05הסבר זה נדרש לא רק לשם קבלת הסכמה מודעת לביצוע הבדיקה (שהיא התנאי המשפטי
הראשוני לעצם קיום הבדיקה; ראה :סעיף  13לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,)1996-אלא גם בכדי לאפשר לחולה
להיות שותף מושכל בהליך קבלת ההחלטות בעניינו ,ולסייע בידו לקחת אחריות על בריאותו שלו .ללא הסבר
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זה ,גם המטופל האחראי ביותר אינו מסוגל לקחת אחריות אמיתית על מצבו הבריאותי והטיפול בו .גם המטופל
האידיאלי ,ללא ידע מנחה ,אותו יכול רק הרופא לספק לו ,אין בכוחו לעבד את המידע הנדרש להבנת הסכנות
הכרוכות בהתנהגותו .יתרה מזאת ,גם במקרים הנדירים ,בהם מדובר במטופל המחזיק בידע וביכולות אלו ,קיימת
אפשרות כי חרדתו הסובייקטיבית תעוור אותו מלהבין בכוחותיו הוא את חומרת מצבו לאשורה (רע"א 8317/99
שוקרון נ' מדינת ישראל ,פ"ד נו (.")334 , 321 ,)5
ת.א( .מחוזי ירושלים)  8155/06צופיה אלפי ז"ל נ' קופת חולים מאוחדת (השופט יעקב צבן) פס"ד מיום 7/04/2009
התובעים טוענים כי בשל רשלנות רופאי הנתבעת ,קופת חולים מאוחדת (להלן" :קופת החולים") נתגלתה באחור מחלת
הסרטן ,בה לקתה המנוחה ,ובכך קטנו סיכויי החלמתה או נתקצרו חייה .לטענת קופת החולים ,אופייה האלים של המחלה
במקרה זה ,הוא שהכתיב את סופה ולא עיכוב באבחון ,ככל שהיה כזה.
לטענת המנוחה ,במהלך ההיריון ,במרץ  2004התלוננה בפני רופא המשפחה על קיומו של גוש בגודל של כחצי ס"מ בשד
השמאלי .כן העלתה בפניו את העובדה כי השד שינה את צורתו וכי נוספה לכך הפרשה מהשד .רופא המשפחה פטר אותה
כי מדובר בגוש חלב הקשור להיריון וכי בתקופה זו צורת השד יכולה להשתנות לטענת המנוחה העלתה תלונתה בפני רופא
המשפחה מספר פעמים במהלך ההיריון ,הן בנוגע לגוש והן בנוגע להפרשה שבינתיים הפכה לדמית .אין חולק כי תלונת
המנוחה בפני רופא המשפחה ותשובתו אינם מופיעים ברישומים הרפואיים שערך.
בית המשפט חוזר על הפסיקה בסוגיית שיתוף הפעולה הנדרש בין הגורמים המטפלים בינם ובין עצמם ובין המטופל ,וקובע
בעקבות הפסיקה הנ"ל כי חובת המעקב של רופא המשפחה אינה זהה לגבי כל חולה ,והיא נגזרת מחומרת המחלה ,גורמי
סיכון מהם סובל החולה ,מידת שיתוף הפעולה של החולה עם הרופא וכדומה .כן נאמר כי ככל שמידת שיתוף הפעולה של
החולה פחותה יותר.
לאור האמור ,נקבע כי קופת החולים הפרה את חובת הזהירות גם בתקופה השנייה ,שכן רופאת המשפחה לא ערכה בירור על
הממצאים שנקבעו על ידי רופא מומחה ,כאשר פניית המנוחה אליו בוצעה ,לגישתה ,על פי הנחייתה .חובה זו הייתה מוטלת
עליה גם לגישת המנוחה כי פנתה מיוזמתה לרופא המומחה ,שכן אין חולק כי המנוחה חזרה לרופאת המשפחה עם ממצאי
הבדיקות.
בנסיבות העניין ,אין גם מקום לקבוע רשלנות תורמת של המנוחה .המנוחה לא הזניחה את הטיפול בגוש אלא חזרה והתלוננה
בעניין זה .עצם העובדה כי חזרה לרופאת המשפחה ולא לרופא המומחה אינה יכולה לבסס רשלנות תורמת.

מהו סירוב מדעת לטיפול רפואי? מהו מעמד המשפחה במתן הסכמה לטיפול רפואי?
ת.א( .מחוזי ירושלים)  8076/06ציון מחבר ואח' נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (השופט יצחק ענבר) פסק דין מיום 25/3/09
התובע אושפז במחלקה הנוירו-כירורגית של הנתבעת ,ורופאיו המטפלים תכננו לנתחו .לאחר שהוסבר לתובע כי אפשר
שמועד הניתוח יוקדם ,ניסה הוא לצאת באופן חד-צדדי מבית החולים .התובע נבלם ,לאחר מאבק ,על ידי בנותיו ועל ידי
צוות בית החולים ,וקיבל תרופות להרגעה .למחרת עבר התובע ניתוח להוצאת הגידול ,זאת לאחר ששלושה רופאים חתמו על
"טופס פעולה דחופה" .לאחר הניתוח נותר התובע משותק בפלג גופו הימני.
מאחר שהטיפול הרפואי שניתן לתובע הוא ניתוח ,המנוי בסעיף  1לתוספת לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996-הייתה
הסכמתו טעונה מסמך בכתב ,וזאת כאמור בסעיף (14ב) לאותו חוק .אין חולק כי התובע לא נתן את הסכמתו.
ביה"מ המחוזי מנתח את סוגיית מתן טיפול רפואי דחוף למי שאינו מסוגל ליתן הסכמה מדעת בהתאם לסע'  13לחוק זכויות
החולה.
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"סעיפים  )2(15ו )3(15 -לחוק חלים על מערכות עובדתיות שונות :סעיף  )2(15חל על מקרה שבו נשקפת למטופל
"סכנה חמורה" ,המוגדרת כ"נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי תיגרם לאדם נכות חמורה
בלתי הפיכה ,אם לא יינתן לו טיפול רפואי"; לעומת זאת ,סעיף  )3(15חל על מקרה של "מצב חירום רפואי" ,המוגדר
כ"נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה,
אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף" (סעיף  2לחוק) .רואים אנו ,כי בשני המצבים נשקפת לחיי המטופל או לשלמות
גופו סכנה חמורה ,אך ב"מצב חירום רפואי" עלולה הסכנה להתממש על אתר ויש הכרח בהתערבות רפואית בלא
כל דחייה".
"הבדל נוסף בין שתי הוראות החוק הנדונות נעוץ בעמדתו של המטופל באשר לטיפול הרפואי :סעיף  )2(15חל על
מקרה שבו המטופל מתנגד לקבלת טיפול רפואי .סעיף זה קובע כי המטפל רשאי לתת את הטיפול חרף התנגדות
המטופל ,ובלבד שמתן הטיפול אושר על ידי ועדת אתיקה ,אשר שוכנעה בהתקיימותם של כל התנאים המפורטים
בסעיף .לעומת זאת ,סעיף  )3(15חל על מקרה שבו לא ניתן לקבל את עמדתו של המטופל ,לחיוב או לשלילה,
לביצוע הטיפול הרפואי ,מחמת מצבו הגופני או הנפשי".
בית המשפט קבע כי מתוך הראיות עולה כי אף אם תחילה היה התובע נתון במצב של "סכנה חמורה" ,כמשמעותו בסעיף 2
לחוק זכויות החולה ,שכן הרופאים תכננו לנתחו במועד קרוב ,אך לא מיידי ,הרי ביום  1/10/04התדרדר מצבו עד כדי "מצב
חירום רפואי" ,אשר הביא את הרופאים להחלטה לבצע את הניתוח לאלתר.
על פי סעיף  )3(15לחוק ,בהינתן "נסיבות של מצב חירום רפואי" – וכאמור ,אלו היו נסיבות המקרה שלפנינו -רשאי מטפל
לבצע ניתוח גם ללא הסכמתו מדעת של המטופל ,אם "בשל נסיבות החירום ,לרבות מצבו הגופני או הנפשי של המטופל,
לא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת" ,ובלבד שניתנה לניתוח הסכמה של שלושה רופאים (אלא אם כן נסיבות החירום אינן
מאפשרות אף זאת).
התנגדותו של התובע לניתוח – כפי שניתן ללמוד עליה מכך שניסה להימלט מבית החולים  -לא הייתה "התנגדות מדעת",
אלא יסודה בהפרעה קוגניטיבית של התובע ,אשר נבעה מלחץ על החדר השמאלי והאונה הקדמית של המוח .בנסיבות אלו
לא ניתן היה לקבל את הסכמתו מדעת של התובע לניתוח ,ולכן ניתן היה לנתחו גם ללא הסכמתו ,ובלבד שניתנה תחתיה
הסכמה של שלושה רופאים ,והכל כאמור בסעיף  )3(15לחוק.
אשר לשאלת כשירותם של שלושת הרופאים הנדרשים להסכים לניתוח ,הרי חוק זכויות החולה אינו קובע בעניין זה דרישות
כלשהן אלא מסתפק בדיבור" :שלושה רופאים" .מאחר שהסכמתם של שלושה רופאים אלו מהווה ,למעשה ,תחליף להסכמתו
של המטופל שהוא בדרך כלל הדיוט ,מחד גיסא ,ובשים לב לכך שלא תמיד מאפשרות הנסיבות לאתר רופא בכיר ,מאידך
גיסא ,לא שוכנעתי כי על שלושת הרופאים להיות מומחים ובכירים.
נראה ,כי ההסדר שנקבע בסעיף 15לחוק זכויות החולה באשר למתן טיפול רפואי בנסיבות של מצב חירום רפואי למרות
העדרה של הסכמה מדעת ,הנו הסדר ממצה ,אשר במסגרתו לא הוקנה מעמד לבני המשפחה .יושם לב ,שבאותם מקרים
שבהם ביקש המחוקק להקנות מעמד לאדם אחר זולת המטופל ,הוא עשה זאת באופן מפורש .כך ,למשל ,על פי סעיף (18ה)
לחוק ,כאשר מחליטה ועדת האתיקה בסוגיית אי מסירת מידע רפואי למטופל מחשש לפגיעה בו ,רשאית היא לשמוע "אדם
אחר" בטרם תיתן את החלטתה .כמו כן ,על פי סעיף (20א) ( )4לחוק ,רשאית ועדת האתיקה לאשר מסירת מידע רפואי
בעניינו של המטופל לאדם אחר .לעומת זאת ,סעיף  )3(15לחוק אינו קובע שקודם לקבלת ההחלטה על הניתוח הדחוף או
למתן הסכמתם של שלושת הרופאים ,ניתן או צריך לשמוע "אדם אחר" או לקבל את הסכמתו .לכך יש להוסיף ,כי דרישה
לקבלת הסכמה של בני המשפחה ,כאשר אין אפשרות לקבל הסכמה מהמטופל ,עלולה לעורר קשיים לא מעטים .כך ,למשל,
לא ברור מיהו "בן משפחה" ,וכיצד יש לנהוג במקרה של חילוקי דעות בין בני המשפחה השונים .בהקשר זה יש לזכור כי
ההסכמה צריכה להתקבל באופן מיידי ,שהרי מדובר ב"מצב חירום רפואי".
בנסיבות אלו ,אף לו היה נופל בהליך קבלת הסכמתם לניתוח של שלושת הרופאים פגם כלשהו ,עדיין לא היה מדובר במקרה
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קיצוני המצדיק את החלתה של עוולת התקיפה (ע"א  2781דעקה נ' מדינת ישראל ,פסקה  ,)6ונראה שהוא הדין גם באשר
להסכמתם של בני המשפחה.

התנהלות רשלנית של בי"ח בהמתנה למינוי אפוטרופוס תוך סיכון החולה
ע"א  8817/06עזבון המנוח בשטקר נפתלי ז"ל נ' בית החולים סורוקה באר שבע (פס"ד מיום  )12/3/09בפני כב' המשנה
לנשיאה א .ריבלין ,כב' השופט א .רובינשטיין וכב' השופט ס .ג'ובראן
נפתלי בשטקר ,יליד שנת  ,1937נפטר ביום  ,26.11.2003בבית חולים סיעודי בבאר שבע ,שם שהה במשך קרוב לחמש
שנים.
המנוח אושפז בבית החולים ביום  26.12.1998והתלונן על כאב ראש עז .נצפתה עלייה פתאומית בלחץ הדם והמנוח הוא
שוחרר לביתו עם המלצה לטיפול תרופתי נגד לחץ דם גבוה .שלושה ימים לאחר מכן ,אושפז המערער פעם נוספת כשהוא
סובל לא רק מכאבי ראש חריפים אלא גם משיתוק בחלק השמאלי של הפנים וירידה בשמיעה באוזן השמאלית .במהלך
אשפוזו – במחלקת אף-אוזן-גרון– התגלו במנוח סימנים קליניים נוירולוגיים :בלבול ,הפרעות קשות בהתמצאות ,נמנום
וישנוניות ,שיתוק חלקי וחולשה בפלג הגוף הימני .בדיקת  CTשבוצעה באותו יום הדגימה דימום תת-עכבישי מפושט .אמנם,
בדיקת  CTAשבוצעה לצורך איתור מקור הדימום לא הדגימה מפרצת עורקית או מום וסקולרי ,אלא שבדיקה זו – הנעשית
באמצעות הזרקת חומר ניגוד לווריד המתפשט בגוף באופן מדולל לא בוצעה .הצוות הרפואי ,כך מתברר ,לא הסתפק בבדיקת
ה CTA-וביקש לברר את מקור הדימום באמצעות בדיקת אנגיוגרפיה קונבנציונאלית .בדיקה זו ,המתבצעת על ידי הזרקת
חומר ניגוד למערכת כלי הדם העורקיים של המוח ,היא כדברי המומחה מטעם בית המשפט" :הבדיקה האמינה והרגישה
ביותר באבחון אנויריזמות מוחיות ,ובמיוחד אנויריזמות קטנות והנה הכרחית אם אומנם בכוונת הרופא המטפל לאבחן את
מקור הדימום ולטפל בו באופן כירורגי".
דא עקא ,שהבדיקה לא בוצעה .ביום  4.1.1999קבע פסיכיאטר שהמנוח אינו מתמצא בזמן ובמקום ואין ביכולתו ליתן
הסכמה לבדיקה .לכן הוצע למנות למנוח אפוטרופוס לגוף .בית המשפט אכן מינה אפוטרופוס אולם זאת רק בחלוף שבוע
ימים ,ביום  .11.1.1999מסתבר שאז היה זה מאוחר מדי שכן ארבעה ימים קודם לכן ,ביום  ,7.1.1999סבל המנוח מהתקף
אפילפטי ושקע בקומה .בדיקת  CTגילתה המטומה תוך מוחית גדולה .ההמטומה נוקזה באופן חלקי בניתוח אך המנוח נותר
מחוסר הכרה ובהמשך סבל מדימומים מוחיים נוספים .המנוח נותח שוב אך משקיעתו לא חזר וכאמור ,הוא הועבר לבית
חולים סיעודי שם שהה עד יום מותו.
בית המשפט המחוזי דחה את התביעה לאחר שמצא שרופאי ביה"ח לא התרשלו אלא לכל היותר טעו בבחירת שיטת הטיפול
הראויה .לסוגיית השיהוי בטיפול לא נתן ביה"מ את דעתו.
בית המשפט העליון (המשנה לנשיאה השופט ריבלין) קבע כי הנתבעת התרשלה בטיפול (ר' להלן) אך לעניין השיהוי בטיפול
הרפואי בהיבט של ההמתנה למינוי אפוטרופוס נקבע שמצבו הקשה של התובע והמניעות שלו מליתן הסכמה מדעת לטיפול
רפואי חייב ביצוע הבדיקה ללא הסכמה על פי האמור בסעיף  15לחוק זכויות החולה ולא לדרך של המתנה למינוי אפוטרופוס.
השופט רובינשטיין הצטרף לתוצאה זו .הערעור התקבל והוחזר לביה"מ המחוזי לדיון בשאלת גובה הנזק.

האם החמצת גילוי חוסר כף יד בבדיקת אולטראסאונד מהווה הפרה של חובת הגילוי המקימה עילה של חיים
בעוולה?
ת.א .מחוזי ירושלים  001338/97ערן סידי נ' קופ"ח (פס"ד מיום  )2/4/99השופט עוני חבש
התובע נולד בשנת  .1986עם היוולדו נמצא ,כי הוא סובל מבעיות בריאותיות שונות ובכלל זה – חסר כף יד ימנית ובעיות
נשימה .התובעים הגישו תביעה נזיקית לבית משפט זה בעילה של "הולדה בעוולה" .התביעה נדחתה בפסק דין מנומק מיום

 142׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 40יוני 2009

חידושי פסיקה

 ,1.4.04והתובעים פנו בערעור לבית המשפט העליון (ע"א  ,)4960/04אשר מצא לנכון  -ברוב דעות (כב' השופט ריבלין וכב'
השופטת חיות כנגד דעתה החולקת של כב' השופטת נאור)  -להורות על השבת התיק לבית משפט זה לבחינת השאלות
הבאות:
א .אילו נמסר לתובעים  2ו 3-המידע בדבר בדיקות רפואיות נוספות ,המתבצעות על ידי שירותי הרפואה הפרטית – האם
היו פונים לרפואה הפרטית ומבצעים בדיקות שכאלה ,דוגמת סריקת מערכות מורחבת?
ב .בהנחה שהתשובה לשאלה א' חיובית ,היינו :אילו התובעים היו מבצעים בדיקות נוספות במכוני הרפואה הפרטיים ,האם
היה בסריקת מערכות מורחבת ,כאמור ,כדי לחשוף פגמיו של העובר?
ג .בהנחה שהתשובה לשאלה ב' חיובית ,האם היה בגילוי הפגם כדי להביא לסיום ההיריון (ולאי הולדתו של התובע)?
בית המשפט העליון קבע ,כי תשובה חיובית לכל אחת מן השאלות תבסס הקשר הסיבתי הנדרש בין התנהלותם של הנתבעים
לבין תוצר הולדתו של התובע בעוולה ,לצורך קביעת חבותם של הנתבעים בנזיקין .שאלה נוספת בה נדרש בית משפט זה
להכריע הייתה התיישנות התביעה ,ככל שהדבר נוגע לתביעת ההורים.
פסק דינו של בית המשפט העליון (ע"א  4960/04ע.ס נ' קופ"ח (פס"ד מיום )19/5/05
בית המשפט העליון קיבל ,בדעת הרוב ,כאמור ,הערעור בחלקו .כב' השופט ריבלין קיבל ,כממצא עובדתי ,הקביעה שבטווח
השנים " 1985-1986לא נהוג היה ,בכל בדיקת על שמע שגרתית המתבצעת במסגרת שירותי הרפואה הציבוריים ,לבדוק
את הגפיים של העובר" כך ש"לא היה זה בבחינת התרשלות שלא לתור ,במסגרת בדיקה שגרתית הנעשית במערכת הרפואה
הציבורית ,אחר פגם של חסר בגפה" (פסקה .)7
כב' השופט ריבלין קבע ,כאמור ,כי לא נמצאה רשלנות באי גילוי החסר בגפה ,בבדיקת האולטרא-סאונד השגרתית שבוצעה
בתובעת ,אך התווה את חובת הגילוי למסור להורים מידע באשר לבדיקות אפשריות נוספות .כב' השופט ריבלין קבע ,כי
יש לבחון האם היה מקום לחשוף בפני התובעת מידע נוסף אודות מגבלותיהן של הבדיקות שנעשו לה ואודות אפשרויות
נוספות לביצוע בדיקות במסגרתה של הרפואה הפרטית .במשפט הארץ ,כשם שציין כב' השופט ריבלין ,לא התקבלה הגישה
האמריקאית הגורסת ,כי רופא יוצא ידי חובתו במסירת מידע למטופל ,בהתאם לפרקטיקה הרפואית המקובלת .במשפט
הארץ נקבע "סטנדרט גילוי גבוה יותר ,המבוסס על צרכי המטופל כאדם סביר" ,סטנדרט השולל את הגישה הפטרנליסטית
ביחס לחולה ומכיר בזכותו לאוטונומיה ולקבלת החלטות עצמאיות מושכלות .יש לבחון מחד ציפייתו הסבירה של החולה,
הנדרש לקבל החלטה מושכלת בטרם יבוצע טיפול אך אין משמעו ,כי יש לדרוש מן הרופאים המטפלים היקף הסברים מוחלט,
הכולל סיכונים רחוקים ובלתי משמעותיים .ניתן לצמצם היקף הגילוי ,כפי שציין כב' השופט ריבלין ,לסיכונים ממשיים
ומהותיים בנסיבות העניין (ע"א  6948/02אדנה נ' מדינת ישראל ,פ"ד נח( ;535 )2ע"א  79/3516שטנדל נ' שדה ,פ"ד נו ()4
.)746
השאלה ,האם חייב רופא לעדכן מטופל בדבר קיומם של סיכונים חבויים נוספים ואופן בדיקתם ,שעה שהמטופל הספציפי
אינו שייך לקבוצת הסיכונים המדוברים ובאין אינדיקציה כי הללו רלבנטיים לגביו (באופן המרחיב ההלכה הקיימת – ראו
הסברים לעיל) ,כבר עלתה בבית המשפט העליון ונותרה בצריך עיון (כב' השופטת בייניש ,כתוארה אז ,עניין ע"א 434/94
פלונית נ' מור – המכון למידע רפואי בע"מ ,פ"ד נא(.)205 )4
השאלה שבה להכרעה במקרה דנן וכב' השופט ריבלין ,אשר נדרש לה ,קבע כלהלן:
"המבחן שעניינו צרכי המטופל הסביר צריך לחול לא רק ביחס לטיפול שנעשה ,אלא גם ביחס לטיפול שאינו נעשה
ושניתן לעשותו במסגרת אחרת .אינני סבור כי יש להבדיל ...בין מידע הקשור בהתערבות פעילה לבין מידע לגבי
מגבלות הבדיקה המתבצעת ולגבי אפשרויות בדיקה ואבחון נוספות ...אולם ,בנסיבות מתאימות ,עשוי להיווצר
צורך ליידע את המטופל לגבי אפשרויות טיפול הזמינות רק במסגרת הרפואה הפרטית – אולי אף במסגרת
שירות רפואי מעבר לים – וזאת אם אכן מדובר בטיפול או בתרופה שעשויים לסייע למצבו ואינם זמינים ברפואה
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הציבורית בארץ .הבריאות עומדת בראש מעיינם של רוב בני אדם ,וברגיל ,אל לו לרופא להכמין מידע העשוי – ולו
בהשקעת ממון רב – ליתן סיכוי עדיף לריפוי .את הבחירה עליו להותיר בידי החולה" (פסקה .)13
בחינת היקף הגילוי ,בנסיבות ענייננו ,הושתתה ,בחוות דעתו של כב' השופט ריבלין ,על שתי שאלות מרכזיות :האחת ,האם
בתקופה הרלבנטית ,שנת  ,1986הייתה אפשרות לבצע סריקה על קולית טובה ורחבה מזו שבוצעה בפועל ,אשר היה בה לגלות
מצבו של העובר?; השנייה ,האם היה זה בגדר ציפייתם הסבירה של ההורים ,תובעים  2ו ,3-לקבל המידע בדבר האפשרות
לביצועה של בדיקה מעמיקה יותר?
בית המשפט העליון מצא ,בהתבסס על עדויותיהם של המומחים בבית המשפט המחוזי ,כי הייתה אפשרות לביצוע סריקה
על קולית בשירותי הרפואה הפרטית ,בעלות גבוהה .היה מקום ,לדידו של כב' השופט ריבלין ,להעביר המידע בנדון להורים
כדי שיוכלו לכלכל צעדיהם באופן מושכל .התובעת שכרה שירותיו הפרטיים של ד"ר קמפף ,באופן המלמד כי לא הסתפקה
בשירותי הרפואה הציבוריים וכי חפצה בהשגחה רפואית נוספת ,הגם שכרוכה בתשלום ,כדי למנוע בעיות שונות .בנסיבות
אלה ,משחפצה התובעת כאמור בהגנה על הריונה לאחר שהוגדר כהיריון בסיכון גבוה וכן לאור עברה המיילדותי (הפלה
יזומה בשל חשש מאדמת) ,היה זה מחובתו של הרופא המטפל להציג בפניה המידע אודות מגבלותיה של הבדיקה השגרתית
ויתרונותיה של הבדיקה הפרטית .אי לכך ,היה באי מסירת המידע לתובעת משום התרשלות מצידם של משיבים  1ו2-
בערעור.
מכאן ,פנה כב' השופט ריבלין לבחינת הקשר הסיבתי ,היינו :אילו נמסר המידע כאמור להורים ,האם היה נולד התובע במומו?
שאלת הקשר הסיבתי נמצאה מורכבת יותר בשל הצורך בבחינתה של בדיקה שלא בוצעה בפועל (ולא בטיפול אקטיבי שבוצע
בחולה) .שאלת הקשר הסיבתי נחלקה לשלוש שאלות משנה :האחת ,אילו נמסר המידע כאמור לתובעים  2ו ,3-האם היו
פונים לשירותי הרפואה הפרטית ומבצעים סריקת מערכות מורחבת? השנייה ,אילו ניתנה תשובה חיובית לשאלה הראשונה
ובדיקה כאמור הייתה מבוצעת בפועל ,האם היה בה כדי לגלות הפגם? השלישית ,האם היה בגילוי הפגם כדי להביא לסיום
ההיריון?
הקושי העיקרי היה טמון ,לדברי כב' השופט ריבלין ,בשאלה הראשונה המחייבת בשמיעת עדויות בערכאה הדיונית ,בשקילת
מהימנותן ובקביעת ממצאים – דבר שלא נעשה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי .השאלה השנייה הוגדרה כשאלה
סטטיסטית ,הבוחנת ההסתברות לגילוי הפגם עם ביצוע הבדיקה .הדבר דומה ,לדידו של כב' השופט ריבלין ,לדוקטרינה
של "נזק ראייתי" ,באשר אילו בוצעו הבדיקות הרפואיות בפועל (בדיקות שלא בוצעו בהיעדר מידע) ,יכולות היו להצביע על
הגורמים לנזק .משלא הועלו טענות בנדון בערכאה הדיונית וממילא לא הוצגו בפניה נתונים לעניין זה ,לא הכריעה הערכאה
הדיונית בשאלה .הערכאה הדיונית ציינה בפסק דינה הקושי בצפייה בקצות הגפיים והמומחים ציינו ,לעניין זה ,כי העובר
צריך היה לפתוח את ידו כדי שניתן יהא "לספור גלילים" ,אך לא נאמר דבר בעניין ההסתברות לגילוי הפגם כאמור ,בתנאים
הקיימים בשנת  .1986השאלה השלישית ,במסגרתה הועלתה טענת "טוב מותי מחיי" (הולדה בעוולה) ,לא נדונה אף היא
בערכאה הדיונית לאור מסקנתה ,כי לא נמצאה התרשלות בנסיבות העניין.
משהסיק בית המשפט העליון ,כי הנתבעים התרשלו כמובהר ,הושב התיק לבית משפט זה לקביעת ממצאים בשאלות הקשר
הסיבתי ולהכרעה בהן .כן נדרש בית המשפט להתייחס לטענת ההתיישנות כלפי תביעתם של ההורים ,תובעים  2ו ,3-במובחן
מזו של התובע.
בית המשפט המחוזי (השופט עוני חבש) אליו חזר התיק בחן את השאלות בהתאם למתווה שפסק בית המשפט העליון.
השאלה הראשונה – האם היו מבצעים ההורים בדיקה נרחבת אילו הועבר להם מידע בנדון?
באין אפשרות לספק מענה מבוסס לשאלה דנן ,הניח לשם דיון ביתר שאלותיו של בית המשפט העליון ,כי התשובה לשאלה
חיובית ,היינו :כי התובעת הייתה פונה לביצוען של בדיקות בשירותי הרפואה הפרטית.
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השאלה השנייה – האם היה מתגלה המום בביצועה של בדיקה נרחבת יותר?
בחינת חוות דעתם של המומחים השונים ,לאור האמור ,מביאה לכלל מסקנה ,כי יש לקבל טענותיהם של הנתבעים בנדון.
בהתחשב בניתוח המקיף שערך פרופ' יגל לממצאי המחקר המעוגנים בספרות הרפואית וכן בהתחשב בעובדה ,שמומחה
התובעים התייחס למאמר המדובר באופן שטחי ביותר ולא השיב לשאלתו של בית המשפט העליון כלל ,הרי יש לקבוע כי
סיכויי גילויו של המום ,סיכויים מזעריים ביותר השואפים לאפס ,נופלים משמעותית מסיכויי אי גילויו.
לפיכך אין להשיב בחיוב לשאלתו השנייה של בית המשפט העליון ,באם ניתן היה לגלות מומו הספציפי של התובע (מום "קל"
בגפה) באמצעות סקירה נרחבת ,בחיוב.
השאלה השלישית – האם הייתה הולדתו של התובע בעוולה?
בית המשפט קובע כי ממכלול הראיות המוצג אינו מצביע על אדם החש שטוב מותו מחייו ,חרף טענותיו לדבר בתצהירו.
התובע סיגל לעצמו ,חרף מומו – בו אין להקל ראש  -שגרת חיים נורמאלית ונצטייר כאדם העושה למען עצמו וסביבתו.
התובע לא הראה סימני ייאוש ונתגלה כצעיר נורמטיבי שכל עתידו לפניו ,ולא כאדם שטוב היה מותו מחייו.
נוסף על האמור יצוין ,כי אין בנמצא גם ראיות ,המצביעות על בחירתם המושכלת של ההורים להפסיק ההיריון ,אילו יודעו
בדבר מומו של העובר מבעוד מועד.
לפיכך ,כשהתובע בענייננו בעל יכולת שכלית תקינה ,יכולת השתלבות חברתית וניתן להעניק לו טיפול הממזער נכותו בשל
חוסר כף יד ,אין להגדירו כמי שטוב היה מותו מחייו .ברי ,כי לא היה בחסר כף ידו של התובע כדי להצדיק הפסקת הריונה של
אמו והולדתו לא נעשתה בעוולה כנטען .
בית המשפט מוסיף וקובע כי אין חולק ,כי איכות חייו של התובע ירודה בשל החסר בכף ידו ,ברם אין בדבר להביא להעדפת
מותו על חייו ,באשר התובע ניהל אורח חיים נורמטיבי ,השתלב במסגרות החברתיות השונות ,שירת בצה"ל חרף מומו ומתכנן
כעת את עתידו .לא היה בעדותו של התובע כדי להראות ,כי מוטב היה להמיתו עוד בטרם יצא לאוויר העולם ,וגם בעדויותיהם
של הוריו ,צדדים בעלי עניין החפצים בפיצוי כספי ותו לא ,אין כדי לשנות ממסקנתי האמורה .ברי ,כי הולדתו של התובע לא
נעשתה בעוולה ובאורח חייו הנורמטיבי יש כדי לבסס מסקנתי האמורה.

היקף האחריות בשאלת הקשר הסיבתי במצבים על עמימות סיבתית
מקום בו נזקו של ניזוק הינו מחלה או ליקוי רפואי אחר ,מעוררת סוגיית הקשר הסיבתי העובדתי קשיים מיוחדים ,כאשר
בחלק מן המקרים סיבת הנזק אינה ברורה ,וזאת אף אם הוכח כי המזיק נהג ברשלנות .הבעייתיות נעוצה בטבעו של הנזק
במקרים אלו ,הן לאור העובדה שהידע הרפואי ביחס לגורמים להיווצרות המחלות מוגבל הוא והן בשל העובדה שמחלות
וליקויים רפואיים עשויים להיות תוצאה של גורמים רבים .מקום בו קיימת אי וודאות באשר לנסיבות המקרה ,עלול הניזוק
להימצא במצב בו אין ביכולתו להוכיח ,על פי כללי ההוכחה "הרגילים" במשפט אזרחי ,את יסודות עוולת הרשלנות ,אף על פי
שהותרתו בלא כל פיצוי תהא מנוגדת למטרות דיני הנזיקין ובלתי צודקת .דוקטרינת "אובדן סיכויי החלמה" או דוקטרינת
"הגברת סיכון ללקות במום או במחלה" ,שהינה צדו השני של אותו מטבע [ראו למשל :ע"א  8279/02גולן נ' עזבון המנוח ד"ר
מנחם אלברט ז"ל (לא פורסם ,)14.12.06 ,פסקה  ,]13עשויה בנסיבות המתאימות לשמש כאחד הכלים העומדים לרשות בית
המשפט בהתמודדות עם בעיית העמימות הראייתית המתוארת .למעשה ,הדוקטרינה האמורה אינה סוטה מן הכלל הרגיל
של "הכל או לא כלום" ,הואיל והיא מחייבת את הניזוק להוכיח ,במאזן ההסתברויות ,כי המזיק גרם ברשלנותו לנזק מן הסוג
של פגיעה בסיכויי ההחלמה [ראו :ע"א  231/84קופת חולים של ההסתדרות נ' פאתח ,פ"ד מב(( )1988( 312 )3להלן – עניין
פאתח); פסק דינה של כבוד השופטת שטרסברג-כהן בע"א  6643/95כהן נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית לעובדים
בארץ ישראל ,פ"ד נג( ;)1999( 703-704 ,680 )2ע"א  7469/03המרכז הרפואי שערי צדק נ' כהן (לא פורסם.])17.4.05 ,
לעניין זה אין הבדל "בין מקרה ,שבו הסיכוי שאבד גדול או קטן מ .50%-הואיל ובשני המקרים לא יזכה הניזוק בפיצוי אלא
בשיעור הסיכוי שהפסיד עקב הרשלנות" [עניין פאתח הנ"ל ,בעמוד  .]319דהיינו ,גם מקום בו הסיכוי שאבד הינו גבוה יותר
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מ ,50%-לא יזכה הניזוק בפיצוי בגין מלוא נזקו הפיסי ,כי אם באותו אחוז ממנו השווה לשיעור סיכויי ההחלמה שהוא איבד
בגין התרשלותו של המזיק [ראו :ע"א  2939/92קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל נ' רחמן,
פ"ד מט( ;)1995( 378 ,369 )2ע"א  2245/91ברנשטיין נ' עטיה ,פ"ד מט(( )1995( 723-724 ,709 )3להלן – עניין עטיה);
ע"א  1892אבו סעדה נ' שירות בתי הסוהר  -משטרת ישראל ,פ"ד נא(.])1997( 718 ,704 )2
מאז הלכת עדן מלול פיתחו בתי המשפט הדיונים דרכים שונות להתמודד עם בעיית העמימות הסיבתית באשר לגורמים
לנזק ,חלקם כלים ראייתים של העברת נטל ההוכחה חלקם בהסתמך על הראיות המדעיות שבאו בפניהם על פי חוות דעת
המומחים והפעלת דוקטרינת הנזק הראייתי ,וחלקם על ידי העברת המחלוקת להכרעה בשאלת הקשר הסיבתי הרפואי ע"פ
חוות דעת המומחים הרפואיים שהוגשו לתיק.

חלוקת האחריות והקשר הסיבתי על פי ניתוח עדויות המומחים הרפואיים
ע"א  44/08קסלר נ' שירותי בריאות כללית (פסק דין מיום  )19.5.09פסק הדין נכתב על ידי השופט דנציגר.
עובדות המקרה הוצגו לעיל ובתמצית :התובע נטל תרופת קומדין לדילול דם .עקב ניתוח שהומלץ לו הפסיק התובע ליטול
הקומדין אך התובע לא עבר הניתוח והתובע לא חידש את נטילת התרופה עד שלקה באירוע מוחי .ביה"מ המחוזי נזקק
לשאלה בכמה השפיעה הפסקת נטילת התרופה על הנזק? וקבע כי בשל חוסר הוודאות באשר לגורם הנזק ,יש להטיל על
הנתבעת אחריות של  50%בשל רשלנותה .בית המשפט העליון שינה את שיעור חלוקת האחריות שקבע ביה"מ המחוזי
בשאלת הקשר הסיבתי תוך שהוא מנתח את עדויות המומחים שנשמעו בביה"מ המחוזי.
השופט דנציגר קובע שאין מחלוקת כי אי מתן קומדין הינו "גורם" המסוגל ,ולו לכאורה ,להביא להתרחשותו של אירוע מוחי
באדם במצבו הרפואי של המשיב .כך ,אף המומחה מטעם המערערת ,פרופ' קרן ,קבע בחוות דעתו קביעה שעליה הסתמך בית
המשפט המחוזי בפסק דינו ,לפיה "הסיבה המרכזית והמכרעת לאירוע המוחי" במקרה של המשיב היא שהלה לא נטל את
הקומדין [פסקה  2לחוות הדעת] .עוד ציין פרופ' קרן בחוות דעתו כי נוכח מצבו הבריאותי של המשיב וגילו המתקדם "ניתן
להגדירו כבעל סיכון של כ 10%-לשנה לאירוע תסחיפי סיסטמי" ,כאשר "מתן טיפול יעיל בקומדין יכול להוריד סיכון זה
לכ 3%-לשנה (ירידה של כ .")70%-פרופ' קפלינסקי הציג בחקירתו הנגדית נתונים דומים ,אם כי לא זהים ,בציינו כי כאשר
מדובר באדם במצבו הבריאותי של המשיב "יש סכנה גדולה בסדר גודל של  6%לשנה שהוא יפתח אירוע מוחי" ,כאשר נטילת
הקומדין מפחיתה סיכון זה לשיעור של "בסביבות  ,1%חצי אחוז בשנה" ,קרי ירידה של  .83%-91%מכאן נתפנה בית המשפט
העליון להשלכות של עדויות המומחים על ההכרעה בשאלת הקשר הסיבתי.
"בית המשפט המחוזי לא התייחס בפסק דינו לפער שקיים בין הנתונים שהציגו שני המומחים ואף לא קבע כי
עדיפה עליו ,באופן עקרוני ,עמדתו של מומחה זה או אחר .משנמנע בית המשפט המחוזי לקבוע ממצא עובדתי
בנדון ,יש לדעתי להעדיף ,בנקודה זו ,את חוות דעתו הכתובה של פרופ' קרן ,אשר הינה מפורטת ומבוססת על
ספרות מקצועית בנושא ,על פני דברים שאמר פרופ' קפלינסקי בחקירתו הנגדית מזיכרונו ,מבלי שהנתונים
הרלבנטיים היו מונחים לפניו .ואכן ,לאחר שציין את המספרים המפורטים לעיל הוסיף" :אני חושב משהו כזה ,אני
צריך להסתכל בספר כדי לצטט ...במדויק" .משכך ,הגעתי לכלל מסקנה כי היה מקום לקבוע כי בהימנעות רופאי
המערערת מליתן למשיב טיפול בקומדין במשך תקופה בת כשנתיים הם הגבירו את הסיכון של המשיב ללקות
באירוע מוחי בשיעור של  70%לשנה ומכאן שגם אחריותם לנזקים שנבעו מכך צריך שתעמוד על .70%
בית המשפט חישב למעשה את הגברת הסיכון על פי הנתונים שפניו בקובעו שהסיכון לכך שהמשיב ילקה באירוע המוחי
אכן התרחש במקרה דנן ,כך שהמשיב משתייך הלכה למעשה לאותם  10%שלוקים באירוע מוחי .מכאן ,שעבור המשיב עמד
הסיכון ללקות באירוע מוחי ,הלכה למעשה ,על  .100%משכך ,ובהתאמה ,הרי ש 3%-של סיכון ללקות באירוע מוחי אגב
נטילת הקומדין מהווים עבור המשיב  30%סיכון ( .)100 x 3/10נזקו של המשיב בפועל ,אם כן ,הינו ההפרש שבין שני הנתונים
האחרונים ,דהיינו  70%הגברת סיכון [לשיטת חישוב זו ולקביעה כי היא אינה נוגדת את דוקטרינת אובדן סיכויי החלמה
כראש נזק .שיטת החישוב הנ"ל ,אשר משקפת בצורה מדוייקת יותר את נזקו האמיתי של הניזוק ,אף תואמת את העקרונות
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הכלליים של חישוב הנזק בדיני הנזיקין ,לפיהם על בית המשפט לתת ביטוי ,במסגרת חישוב זה ,למציאות כהווייתה .
מכאן ,שהערעור התקבל ונקבע שיש להעמיד את שיעור האחריות של המערערת לנזק שנגרם למשיב בשל הימנעות רופאיה
מליתן לו טיפול בקומדין על  .70%התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי לצורך חישוב הנזק.

הכרעה בשאלת הקשר הסיבתי על ידי מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט
ע"א  4330/07מוזס אוריאל נ' מדינת ישראל (כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין כבוד השופטת ע' ארבל כבוד השופט א'
רובינשטיין) (פסק דין מיום .)25/3/09
המשיב נולד בבית החולים רמב"ם בחיפה ביום  .1.8.74בתביעתו  -שהוגשה ב ,1999-ערב ההתיישנות  -טען ,כי שיתוק מוחין
ממנו הוא סובל נגרם כתוצאה מרשלנות במהלך לידתו.
בעת לידתו סבל התובע מחוסר נשימה ,טונוס שרירים רפה ,תגובה קלה בלבד לגירוי נחיריים ,וצבע גפיים כחול .הרופאה
החתומה על גיליון היונק רשמה אבחנה של אספיקסיה (תשניק) ,שמשמעותה ירידה ברמת החמצן בדם ,עלייה ברמת הפחמן
הדו-חמצני וירידה ברמת החומציות ( )PHבדם טבורי ,והוא הוכנס לאינקובטור.
בהיותו כבן  ,12אובחן המשיב נוירולוגית כסובל משיתוק מוחין מסוג דיפלגיה ספסטית  -הפרעה נוירולוגית ,המתבטאת
בקיומו של מתח שרירים ורפלקסים מוגבר בארבעת הגפיים ,ובאופן מובהק יותר בגפיים התחתונים.
בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה .לאחר שביסס קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית ,קבע השופט ,כי ניטור
דופק העובר במהלך השלב השני של הלידה היה פעולה חיונית ,וכי העדר הרישום מעיד כי פעולת הניטור למעשה לא בוצעה.
כן נקבע ,כי אי ניטור הדופק יחד עם ציון האפגר הנמוך ,מעביר את הנטל לשלילת קיומו של תשניק סב-לידתי לכתפי
המערערת.
שאלת הקשר הסיבתי בין האירועים הסב לידתיים ונזקו של התובע מתחלקת לשנים )1( :קביעת המחלה ממנה סובל המשיב;
( )2הכרעה האם קיים קשר סיבתי בין מחלה זו לאירועי הלידה .כמובן שלהכרעה בשאלת סוג המחלה יכולה להיות השלכה
גם בסוגיית קיצור תוחלת החיים.
המומחים הרפואיים נחלקו בשאלת הקשר הסיבתי בין הלידה והנזק והמערערת הציעה למנות מומחה או מומחים מטעמו
של בית המשפט לגבי הקשר הסיבתי ,הן לגבי האבחנה (אפילו היא) והן לגבי הנזק.
בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה וקבע שבהעדר מוניטור יש להפעיל את דוקטרינת הנזק הראייתי ולקבוע שלתובע
הייתה מצוקה עוברית ,ומכאן שהנתבעת התרשלה .לעומת זאת ,בשאלת הקשר הסיבתי חילק את האחריות בחלקים שווים.
בית המשפט העליון לא יכול היה להכריע בערעור על סמך הראיות והעדויות הקוטביות של המומחים בשאלת הקשר הסיבתי,
ועל כן קבע כי יש להחזיר את התיק לביה"מ המחוזי על מנת שימנה מומחה מטעם בית המשפט להכריע בשאלת הקשר
הסיבתי  .השופט רובינשטיין מציין בהקשר זה:
"אפתח בהערה ,כי תיק זה מדגים באופן שכמעט אין למעלה הימנו את מה שבעיני הוא כשל קשה בשיטה הנוהגת
בתביעות מעין אלה ,של חוות דעת רפואיות משני הצדדים .מבלי לפגוע באיש ,אין בר דעת יכול שלא להתרשם
בתיקים רבים ,כי תוכן חוות הדעת קשור במזמין .בולט הפער בין חוות הדעת ש"במקרה" באו מטעם צד אחד,
והתומכות בגישתו ,אל מול אלה ש"במקרה" באו מטעם צד אחר והתומכות בגישתו .ועוד ,האם וכיצד ניתן מניה
וביה להידרש להתייחסותם הקוטבית של מומחים רפואיים לפרקטיקות במחלקות ליולדות? האם וכיצד ניתן
מניה וביה להידרש לכך שאף האבחנה באשר למחלה ממנה סובל המשיב אינה מוסכמת בין המומחים ,מומחה
המשיב מגדירה כדיפלגיה ספסטית ואילו מומחה המערערת מגדירה כפרפלגיה ספסטית? האם ניתן מניה וביה
 בשכל הישר הפשוט והבהיר  -לקבל שרופא אחד ישקיף על המשיב ,רחמנא ליצלן ,כמעט כשבר כלי ,ואילו האחריציג אותו כאדם מן היישוב הכשיר לעבודה במידה רבה מאד?
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אתמהה .בכגון דא מתעורר רצון עז כמעט להתעלם מחוות הדעת ,וזה לדידי מן המקרים שבהם היה מקום למינוי
מומחה מטעם בית המשפט ,לא כל שכן שעה שהמערערת הסכימה למינוי הרכב מומחים רפואיים בתחום המיילדות
והגניקולוגיה ,ששכר טרחתם יהא עליה .ואכן ,בית המשפט מצוי בכגון דא במבוכה ,דווקא מכיון שעסקינן בנושאים
החופשים חדרי בטן ,תרתי משמע ,ונוגעים בנימים עמוקים של התנהגות מקצועית .אין תחום כמו הרפואה שבו
מפקיד אדם את כל כולו בידי הרופא ,תוך מתן אמון והישענות על ידע מקצועי שאינו נחלת המטופל .ובגלל אופיין
של הסוגיות הנדונות מתחדד הקושי יותר מאשר בסוגיות בעלות אופי טכני ,בהן מתנצחים ומתווכחים המומחים
זה עם זה .חוות הדעת הרפואיות הנוגדות יוצרות את המבוכה".
השופטים ריבלין וארבל הצטרפו לתוצאה והעירו בהקשר זה .המשנה לנשיאה ,השופט ריבלין קובע כי
"לשיטתי ,אין להעביר לחוות דעתו של מומחה הממונה על ידי בית-המשפט את השאלה המשפטית אם התקיימו
יסודות עוולת הרשלנות ,ובוודאי לא את ההכרעה בשאלה זו .כפי שציין חברי השופט א' רובינשטיין ,הלכה מושרשת
היא כי אין בית-המשפט מתפרק מסמכות ההכרעה בשאלות רפואיות שבמחלוקת  -גם אם מוגשת לו חוות-דעת
של מומחה .קל וחומר בשאלות המשפטיות הצריכות הכרעה".
השופטת ארבל מצטרפת לדעתו של השופט רובינשטיין וקובעת:
"מינוי מומחה מטעם בית המשפט של אדם אובייקטיבי שלא מקבל את שכרו מאחד הצדדים יש לו יתרונות רבים,
ובראשם בהיות המומחה גורם אובייקטיבי ושאינו מטעם אחד הצדדים .המומחה מטעם בית המשפט מציג עמדה
מטעמו וכן עשוי לעזור בהכרעה בין שתי חוות דעת מומחים שהוגשו על ידי הצדדים; לסייע בהבנת רזי המטריה
בה עוסק הדיון שאינה מונחת מידי יום על שולחנו של השופט ולסייע בהכרעה בתחום המקצועי נשוא המחלוקת;
לבחון את שיטות המחקר בהם עשו שימוש המומחים מטעם הצדדים וכך לעמוד על מקצועיותם ולקבל הכרעה
משפטית צודקת ונכונה".
המסקנה לפי פסק דין מוזס היא כי אין פסול בהגשת חוות דעת מומחים מטעם הצדדים .עם זאת ,על בית המשפט להפעיל
את שיקול דעתו בכל עניין ועניין ולבחון האם יש מקום למנות מומחה מטעמו על מנת להגיע להכרעה נכונה בתיק.
בהערות המערכת למאמרו של פרופ' א .סהר "המומחה הנאות" בגיליון זה הבענו דעתנו כי מינוי מומחה רפואי להכרעה
בשאלת האחריות והקשר הסיבתי בשיטה אדברסבית אינו ראוי מהטעמים המנויים שם .נעיר שמינוי מומחה מטעם בית
המשפט המחזיק באסכולה שרוב מקרי שיתוק המוחין מקורם בגורמים לא ידועים (ר' לדוגמא פרשת קשעלה – להלן) יכריע
את הכף לחובת התובע .לא חלפו ימים ספורים מפסק הדין אריאל מוזס ובית המשפט העליון נזקק במותב דומה לעניין
דומה ,אלא שכאן מונה מומחה מטעם בית המשפט אך בית המשפט המחוזי לא נזקק לעדותו.
בע"א  8817/06עזבון המנוח בשטקר נפתלי ז"ל נ' בי"ח סורוקה (פס"ד מיום  )18/5/09בו העובדות הוצגו לעיל ,קובע
המשנה לנשיא כבוד השופט ריבלין:
"ייאמר מיד כי המומחה שמונה מטעם בית המשפט ,פרופ' שליט ,הניח חוות-דעת שממנה עולה ,באופן חד-משמעי,
כי המשיבים התרשלו בטיפול במנוח .התרשלותם מתבטאת בכך שהם לא ביצעו באופן מיידי בדיקת אנגיוגרפיה
קונבנציונאלית ,והשתהו ללא הצדקה עד שביום  – 7.1.1999עשרה ימים לאחר אשפוזו של המנוח ושבוע לאחר
העברתו למחלקה הנוירוכירורגית – חלה הידרדרות שממנה לא שב .חרף קביעות אלה של המומחה מטעם בית
המשפט דחה כאמור בית המשפט המחוזי את התביעה וזאת בהתבסס על חוות-הדעת הנוספות שבאו לפניו
ומסקנתו כי הדרך שבחרו בה המשיבים שיקפה "בחירה בין אסכולות רפואיות מוכרות".
סיכומו של דבר ,המשיבים לא ביצעו את בדיקת האבחון הדרושה גם לשיטתם ,וזאת אף בהגיע המועד הראוי לכך לפי
עמדתם .כל זאת כאשר גם הבדיקה שבוצעה הייתה לקויה .די באלה כדי לקבוע כי התרשלו אף מבלי לקבל את השקפתו של
המומחה מטעם בית המשפט במלואה (יצוין בהקשר זה כי בחירתו של בית המשפט "לסטות" מעדותו של המומחה שהוא
מינה אינה מובנת מאליה).
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השופט רובינשטיין אמנם התלבט אך הצטרף לדעתו של השופט ריבלין.
אין במקרה זה אלא הוכחה ששומה על בית המשפט להיות עצמאי בדעתו ולהכריע בשאלות המשפטיות כפי שהן עולות מתוך
הראיות .מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט עלול לסרבל ולסבך את הדיון עד כדי מצב שמרוב עצים השופט לא יראה
את היער .המקרה בפרשת מוזס יוכיח ששומה על בית המשפט להכריע גם בשאלת הקשר הסיבתי על סמך הראיות בפניו,
ואם אלה לא הוצגו ,או בלתי ניתנות להכרעה יש בידי בית המשפט את הכלים הראיתיים בהם הוא עושה שימוש להכריע
בסכסוך כפי שיוכיחו הדוגמאות הבאות .מינוי מומחה מטעם בית המשפט עלול להעביר את ההכרעה לידי המומחה מטעם
בית המשפט ולערער את יסודות השיטה.

הכרעה בשאלת הקשר הסיבתי על פי דוקטרינת הנזק הראייתי המהותי
ת"א (מחוזי ירושלים)  8402/06פז חנה נ' משרד הבריאות (השופט מ .רביד) ()2009
התובעת ילידת  1944עלתה ארצה מלבנון בשנת  .1950בהיותה בת שש קיבלה התובעת הקרנות בראשה נגד מחלת הגזזת.
בהיותה בת  ,61איבדה התובעת את הכרתה בביתה והובהלה באמבולנס לבית החולים "שיבא" בתל השומר ,שם אובחנה
כסובלת מגידול בראשה לאור הידרדרות מצב הכרתה ,נותחה התובעת בדחיפות עוד באותו הלילה ,ניתוח במסגרתו הוסר
חלק מהגידול.
לטענת התובעת ,הנתבעת הפרה חובת זהירות כלפיה והתרשלה בכך שלא יידעה אותה ולא התריעה בפניה כי קיים סיכון
מוגבר שתחלה בגידולים מהסוג בו לקתה ,זאת בהתבסס על פסק הדין בע"א (מחוזי י-ם)  6347/05ראובן סימה נ' מדינת
ישראל  -משרד הבריאות ,לא פורסם [פורסם בנבו] (( )2006להלן  -עניין ראובן) .שם ,קבע בית המשפט (מפי כב' השופטת
א' אפעל-גבאי) ,כי החל משנות ה '80-של המאה הקודמת ,כאשר התברר באופן ודאי קיומו של קשר בין ההקרנות לתחלואה
בגידולים ,חלה על הנתבעת החובה ליידע את המוקרנים ולהתריעם ,כדי הצורך ,בדבר הקשר בין ההקרנות לסיכון המוגבר
ללקות בגידולים עקב כך .לטענת התובעת ,הנתבעת מנועה מלכפור באחריותה מכוח דיני ההשתק ,שכן פסק הדין בעניין
ראובן מהווה מעשה בית-דין בכל הנוגע להתרשלות הנתבעת ולחוסר זהירותה.
בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה וקבע כדלקמן:
"לאחר שעיינתי בחוות דעת המומחים הרפואיים מטעם הצדדים ובחנתי עדויותיהם ,נחה דעתי כי אלמלא
התרשלות הנתבעת באי יידוע התובעת בדבר הסיכונים המוגברים להם היא חשופה בשל הקרנות נגד מחלת הגזזת
שקיבלה בילדותה ,היה הגידול בראשה מסוג מנינגיומה מאובחן בשלב מוקדם יותר.
המומחים הרפואיים מטעם הצדדים אינם חלוקים ,כי הגידול בראשה של התובעת מסוג מנינגיומה יכול היה
להתגלות בבדיקת  ,C.T.בדיקת טומוגרפיה מחשבית .אשר לשאלה האם בהנחה שהתובעת היתה מבצעת בדיקות
ההדמיה התקופתיות היה גידול המנינגיומה מאובחן בשלב מוקדם יותר ,יש להשיב על כך בחיוב.
מסקנה זו מתחייבת גם מיישום דוקטרינת ה"נזק הראייתי" ,כפי שעמד עליה בית המשפט בעניין ראובן .ה"נזק
הראייתי" שנגרם לתובעת הינו בכך שהנתבעת מנעה מהתובעת לבצע הבדיקות הנדרשות בין באמצעות קופת
החולים ובין באופן פרטי".
לפיכך ,הטיל בית המשפט את מלוא האחריות על המדינה גם בשאלת הקשר הסיבתי.

החלת דוקטרינת הסיבתיות העמומה בתביעות על פי חוק הפלת"ד
ע"א ( 1009/06מחוזי נצרת) יוסף אכראם עארף נ' מסלאחה אחמד עווד (כב' השופטים בן דוד ,יצחק כהן ואברהם)
המערערת תבעה פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה בתאונת דרכים ,בשנת  ,1994בהיותה בת שלוש שנים .המערערת נפגעה
ממכונית בה נהג המשיב  .1המשיבים כפרו בתאונה .כשלוש שנים לערך אחרי התאונה ,אובחנה אצל המערערת אנצפלוצלה
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(חדירה של קרום המח ונוזלים לגולגולת) .מחלוקת נפלה בין בעלי הדין בשאלה ,האם מקורה של האנצפלוצלה בתאונת
הדרכים ,או שמא מקורה במום מולד .בית משפט השלום קיבל את התביעה וחייב את המשיבים בפיצוי המערערת .הצדדים
הגישו ערעורים על פסק הדין.
ביה"מ קבע כי ממקום התאונה נלקחה המערערת לבית החולים ,שם לא אובחנה אצלה פגיעת ראש מיוחדת ,אם כי נמצא
קרע בעור הקרקפת .המערערת המשיכה בשגרת חייה ,עד כי שנתיים אחר כך היא החלה מתלוננת על כאבי ראש .חלפה עוד
שנה ואובחנה המחלה כאמור .שתי האפשרויות עליהן עמד המומחה נותרו בעינן :יכול ,והאנצפלוצלה באה משום מום מולד,
ויכול ,שמקורה בחבלה שנגרמה בתאונה המדוברת .יחד עם זאת המומחה מטעם ביה"מ העיד כי הסיכוי שמקור המחלה
בתאונה ,הינו נמוך.
אלו הן ,איפוא ,שתי האפשרויות להיווצרותה של האנצפלוצלה ,כשבאפשרות האחת נותר פתח בעצם הכברה בגשר האף
בעקבות העדרה של סגירה במהלך ההתפתחות העוברית ,והאחרת – שבר שנגרם באותו מקום בגולגולת בעקבות התאונה.
אין צריך לומר ,אין בידינו כל ראיה פוזיטיבית להעדרה של סגירה בשל כשל בהתפתחות העוברית .אנו יודעים ,עם זאת ,מפי
המומחה ,כי אפשרות זו היא השכיחה יותר .לצד הדברים הללו עלינו לבחון האם הונחה בפני בית המשפט תשתית ראיה,
העשויה להכריע בשאלה ,האם התאונה אמנם גרמה להיווצרותו של שבר בעצם הכברה בגשר האף.
מכל מקום ,דברים אלה יש לראות על רקע העובדה ,כי בדיקת סי.טי .נעשתה בכל זאת בשעתה ,ורופא שבדק את תוצאותיה
מציין ,כי אלו נמצאו תקינות ,משמע לא נמצא כל שבר בגולגולת ,וכבר ראינו ,כי ד"ר פלד ביקש לראות את התוצאות במסגרת
הכנת חוות הדעת ,כלומר שתוצאות הבדיקה היו חשובות גם בעיניו ,אך הדבר לא נסתייע בידו ,משום שהצילום נמסר בשעתו
למשפחת המערערת ,ועקבותיו לא נודעו .את כל אלה שומה לזקוף לחובת המערערת.
מכל האמור נקבע כי שני גורמים עשויים היו להביא להופעתה של האנצפלוצלה אצל המערערת :מום מולד – בהסתברות
גבוהה מאד ,והתאונה – בהסתברות נמוכה מאד .המשיבים ביקשו לשכנע ,כי על רקע הדברים הללו יש להסיק ,כי המערערת
לא הוכיחה ,לפי מאזן ההסתברויות ,את הקשר הסיבתי שבין התאונה לבין הופעת האנצפלוצלה .גישה זו ,על מנת שתצלח,
צריכה להתיישב עם ההלכה שנפסקה ב-ע"א  7375/02בית החולים כרמל נ' מלול ,תק-על  ,)2005( 4239 )1(2005שעניינה
סיבתיות עמומה בגרימתו של נזק.
בית המשפט המחוזי כי
"יישומם של דברים אלה לענייננו מוליך לכלל מסקנה ,כי את המשיבים יש לחייב באופן חלקי בגרימת הנזק .ועוד
אנו נותרים עם הערכת ההסתברות לכל אחד משני גורמי המחלה ,ובכגון דא לא הובא בידי מי מן הצדדים מחקר
אקדמי או אחר אודות ההסתברות להתרחשותם של הגורמים למחלה .את קביעת השיעור אנו נעשה ,איפוא ,לפי
אמדנא ,ובחשבון השיקולים.
מלים אחרות – בפגיעת ראש שאינה קשה נמוכה ההסתברות להופעתה של האנצפלוצלה (אם כי היא קיימת,
כאמור) .מכל אלה ,ושאר נתונים שהונחו לפנינו ,סברתי ,כי יש לקבוע את שיעור האחריות הנובע מן התאונה
כדי  70%( 30%הנותרים יש לייחס לאפשרות ,שהופעת האנצפלוצלה מקורה במום מולד) .זהו החלק בו יש לחייב את
המשיבים בפיצויה של המערערת על נזקים שנגרמו לה בעקבות הופעת האנצפלוצלה".

החלת דוקטרינת הסבתיות העמומה בתביעות רשלנות רפואית
תא (ב"ש)  3110/04קשעלה עלי נ' שירותי בריאות כללית (פס"ד מיום  )2/4/09השופטת ורדה מרוז
התובע נולד בתאריך  .1.11.1999מסע הלידה היה ארוך ומייגע .שעות ארוכות חלפו והלידה לא התקדמה .לקראת סוף
התהליך ,ניסו לחלצו מרחם אמו באמצעות שולפן (לידת ואקום) ולבסוף ,הוא חולץ באמצעות ניתוח קיסרי .מיד לאחר
לידתו ,התובע אובחן כסובל מנזק מוחי שמקורו בתשניק סב לידתי.
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המחלוקת בין הצדדים ,הייתה בשאלת המקור לנזק הנוירולוגי הקשה ממנו סובל התובע ,האם מומיו נגרמו כתוצאה מתשניק
סב-לידתי ,שמקורו ברשלנות רופאי בית החולים "סורוקה" ,או שמא ,לא דבקה רשלנות בפעולות הצוות הרפואי במהלך
הלידה ,והנזק נגרם כתוצאה ממקור אחר ,שאינו טמון בלידה אלא בפגם גנטי ,מטבולי או סיבוך אחר שנוצר במהלך ההיריון,
ובאם ייתכן שמקור הנזק משניהם גם יחד?.
מומחה התובע טען ,כי הריונה של התובעת היה כרוך בגורמי סיכון רבים ,בהיותה וולדנית מבכירה ,בעלת מימדי גוף קטנים
אשר העובר שברחמה היה צפוי להיות גדול מימדים ובנוסף ,היא סבלה מסכרת הריון .גורמי הסיכון הללו הגבירו את חובת
הזהירות שהוטלה על הצוות הרפואי כלפיה וכלפי העובר ,שכן ,היה עליו להיות ער לקיומם של גורמי סיכון אלו ולנקוט
מלכתחילה ,אמצעי זהירות שיבטיחו לידה בטוחה ותקינה של היילוד.
מלכתחילה היה על הצוות הרפואי לבצע בתובעת ניתוח קיסרי ולא לאפשר קיומה של לידה וגינאלית,בנסיבות אלו ,היה על
הצוות הרפואי לבצע את הבדיקות הדרושות .מומחה התובע קבע ,כי הצוות הרפואי חרג ממתחם הזהירות הסבירה והתרשל
בכך שאפשר קיומה של לידה וגינאלית ,אשר בעקבותיה ,לשיטתו ,נגרם נזק לתובע.
הכלל הרגיל בדיני הנזיקין הוא כי על התובע להוכיח את הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לנזק ,לפי מאזן ההסתברות .עמד
בנטל  -יפוצה על מלוא הנזק; לא עמד ,תביעתו תידחה .עם זאת ,בעניינים מסוימים ,שללה הפסיקה בישראל גישה של "הכל
או לא כלום" בנזיקין ,והעדיפה מתן פיצוי חלקי בדרך הסתברותית או בדרך של אומדנא [ראה ע"א  7375/02בי"ח כרמל
 חיפה ואח' נ' עדן מלול ואח' תק-על  )1(2005עמ'  4239להלן" :פס"ד מלול"].ובענייננו ,הליכה בהתאם לכללים הנוקשים שהתווה ה"קונצזוס" היתה צריכה להוביל למסקנה לכאורה ,כי לא הוכח אירוע
תשניק שגרם לנזק המוחי אצל התובע ,שכן אחד מתנאי הסף לקיומו ,שעניינו חמצת מטבולית בדם – לא התקיים.
מסקנה שכזו הדעת אינה סובלת .היא אינה מתיישבת עם העובדות שהוכחו ואינה עולה בקנה אחד עם תחושת הצדק.
לטעמי ,לא ניתן לייחס לבדיקות הביוכימיות ,שנלקחו בנקודות זמן מסוימות לאחר הלידה ,משקל מכריע בתוצאות ההליך.
בייחוד ,לנוכח הרשלנות הקשה שהוכחה ,הנזק הנורא שנגרם ליילוד ובעיקר  -העובדה שכל יתר הקריטריונים ,המלמדים על
קיומו של תשניק שגרם לנזק – הוכחו כדבעי.
יוצא אפוא שההכרעה בשאלת הקשר הסיבתי קשורה בטבורה לשאלת ההתרשלות ,כלומר חוסר הוודאות ,באשר למשקל
שיש לייחס לערכי ה PH-שנמצאו בדמו של היילוד ,יוצר עמימות ביחס לסיבתיות לנזק שנגרם .וכפי שקובע בית המשפט:
"להבנתי ,אין מדובר בקושי מובנה ,העומד כאבן נגף ביכולת להכריע בשאלת הקשר הסיבתי ...עסקינן אפוא ,בקשר
סיבתי הסתברותי ולחילופין ,בבחינת שיעור הסיכון שהוגבר כתוצאה מהתנהגותה הרשלנית של הנתבעת.
בדרך כלל ,כאשר מתעוררות סוגיות שעניינן סיבתיות עמומה ,או קשר סיבתי הסתברותי ,שומה על התובעים
להציג ראיות ,בין באמצעות נתונים סטטיסטיים ובין בדרך אחרת ,אשר יסייעו בקביעת האומדן ההסתברותי...
בנסיבות אלו ,סבורתני ,כי ברמת ההסתברות ,הוכח קשר סיבתי בין רשלנותה של הנתבעת לגרימת הנזק ,ברמה
גבוהה למדי .אשר על כן ,על דרך האומדנא ,אני מעמידה את שיעור אחריותה של הנתבעת בגרימת הנזק על .60%
אומדנא ,מטבע הדברים ,נסמכת על מכלול העובדות שהוכחו וכן ,על ההיגיון והשכל הישר".
בית המשפט העריך את השיעור בו הוגדר הסיכון ב 60%-כלומר יש לייחס לנתבעת  60%מהפיצויים שייפסקו בהמשך
ההליך.
יוצא אפוא ,כי קביעת השיעור ההסתברותי לגרימת הנזק כתוצאה מהתנהגותה העוולתית של הנתבעת צריך להיות מוכרע על
פי הכללים המקובלים בקביעת ממצאים שבעובדה והערכת ראיות ולא על ידי מינוי מומחה מטעם בית המשפט כפי שהוצע
על ידי בית המשפט העליון בפרשת מוזס.
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החלת דוקטרינת הנזק הראייתי כאמצעי להוכחת האחריות והקשר הסיבתי
ת.א (מחוזי ירושלים)  8067/06ציון מחבר שרה מחבר נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (השופט יצחק ענבר) (פסק דין מיום
)25/03/2009
התובע סבל מבלבול והפרעות זכרון .הוא פנה לבדיקה אצל נוירולוג והונחה לבצע בדיקות  CTו .MRI-הבדיקות הדגימו כי
התובע סובל מגידול של היפופיזה (בלוטת יותרת המוח) ,שמשמעותו כי דימום פנימי בגידול גרם לחסימה של חדרי המוח
וללחץ תוך-גולגלתי על המוח ועל עצבי הראייה.
התובע אושפז במחלקה הנוירוכירורגית בהדסה ורופאיו תכננו לנתחו במועד מסויים .התובע התנגד ,קיבל תרופות ,ועבר
ניתוח להוצאת הגידול לאחר ששלושה רופאים חתמו על "טופס פעולה דחופה" .לאחר הניתוח נותר התובע משותק בפלג
גופו הימני .בדיקות  CTשבוצעו לאחר הניתוח הדגימו אוטם בצד שמאל של המוח.
התובע נותר נכה בשיעור  100%ושוהה במוסד סיעודי.
על פי האמור בפרוטוקול הניתוח ,הניתוח בוצע בידי שני מתמחים בעוד שהרופא הבכיר שימש כעוזר מתמחה .ביתר הרישומים
הרפואיים מצוינים שמותיהם של שלושת הרופאים בלי פירוט חלוקת העבודה ביניהם.
בעדותם בבית המשפט העידו הרופאים כי הניתוח בוצע על ידי הרופא הבכיר בסתירה לאמור בדו"ח .מומחה הנתבעים העיד
כי על דו"ח הניתוח צריך להיות חתום על ידי המנתח הראשי.
בית המשפט קבע כעניין שבעובדה כי מי שביצע הניתוח על כל שלביו היה המתמחה וזאת כפי שמפורט בדו"ח הניתוח.
וכדבריו:
"האם בידי הנתבעת עלה לסתור את העולה מדו”ח הניתוח? על שאלה זו יש להשיב בשלילה :לא ניתן הסבר משכנע
מדוע ד"ר פרז הוא שחתם על דו”ח הניתוח ומדוע ד"ר פרז וד"ר יצחאיק תוארו בדו”ח כ"מנתחים" ,להבדיל מעוזרי
מנתחים .מעדותו של ד"ר יצחאיק עלתה האפשרות ,כי הדבר נעשה במטרה לסייע למתמחים לקבל ממשרד הבריאות
מוקדם יותר תואר "מומחה" ,וזאת לאור דרישת משרד הבריאות למספר מינימאלי של ניתוחים שעליהם לבצע
כתנאי להכרה כ"מומחה" .אלא שהסבר זה תמוה וחמור בעיני ,ולטעמי יש בו כדי לגרוע מאמינותן של העדויות".
בדו"ח הניתוח לא נזכרו הדימום המסיבי שפרץ מהגידול וחייב את הפסקת הניתוח תוך הסתפקות בכריתה חלקית של
הגידול .אין מחלוקת כי היה מדובר בסיבוך אשר קיימת חובה לתעדו בניגוד לדו"ח הניתוח בו נכתב כי הניתוח עבר ללא
סיבוכים.
על פי ההלכה הפסוקה ,פגמים וחסרים מהותיים ברשומה הרפואית מעבירים אל כתפי הנתבעים את נטל הוכחת העובדות
השנויות במחלוקת שיכלו להתברר מתוך הרישומים.
בית המשפט העביר את נטל השכנוע לכתפי הנתבעים לשלול את הקשר הסיבתי בין הסיבוך לנזק ,ונקבע כי חוסר הודאות
העובדתית באשר לשאלה "מה היה קורה אילו?" נובע מהתרשלותה של המשיבה.
השאלה האם האוטם שגרם לנכות היה מתרחש גם לו בוצע הניתוח על ידי רופא בכיר ,להבדיל ממתמחה חסר ניסיון ומיומנות
נותרה תחת עמימות עובדתית בשל מחדלה של המשיבה למלא את חובתה .בנסיבות אלה היה על הנתבעת לשלול את הקשר
הסיבתי בין ההתרשלות לנזק.
הטעם העיקרי להגדרות בדו"ח הניתוח הוא מינהלי כפי שהעידו הרופאים במשפט .הרישום הנ"ל נעשה לאור דרישת משרד
הבריאות למספר מינמלי של ניתוחים שעל המתמחה לבצע לצורך הכרה בתואר מומחה.
ביה"מ ביקר התנהלות זו כבלתי ראויה .כדבריו:
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"הדעת אינה סובלת כי רופא בכיר ומתמחים יציגו לפני הרשות המוסמכת מצב שאינו תואם את המציאות ,שלפיו
ניתוח בוצע על ידי מתמחה למרות שלמעשה לא בוצע על ידו ,כי אם על ידי הרופא הבכיר .אף לא ניתן להשלים עם
כך ,שמצד אחד יבקשו המתמחים ליטול לעצמם את הקרדיט להיצוע הניתוח למרות שעיקרו לא בוצע על ידם ,אך
מצד שני יבקשו להסיר מעצמם את האחריות כאשר דבר מה השתבש".
בנסיבות העניין ,הועבר נטל השכנוע בסוגיית הקשר הסיבתי אל כתפי הנתבעת .על פי ההלכה הפסוקה ,התרשלות הפוגעת
ביכולתו של התובע להוכיח את הקשר הסיבתי ,כיוון שהיא עצמה מונעת את התממשות סדר הדברים הלא-רשלני ,עשויה
להביא להעברת הנטל לנתבע לשלול את קיומו של קשר סיבתי .דוקטרינה זו יושמה בעבר רק בתיקי רשלנות רפואית ,אך לא
מכבר הורחבה תחולתה לתחום דיני הנזיקין בדרך כלל (ראו :ע"א  1556/07 ,1474/07 ,1457/07עיריית הרצליה נ' כץ פס"ד
מיום  .)14/1/09בענייננו ,חוסר הוודאות העובדתית באשר לשאלה" :מה היה קורה אילו" ,נובע מהתרשלותה של המשיבה.
השאלה :האם האוטם שגרם לנכות היה מתרחש גם לו בוצע הניתוח על ידי רופא בכיר ,להבדיל ממתמחה חסר מיומנות
וניסיון ,נותרה תחת עמימות עובדתית אך ורק בשל מחדלה של המשיבה למלא את חובתה .בנסיבות אלו שבהן נושאת
המשיבה באחריות לחסר העובדתי ,מוטל נטל השכנוע על כתפיה לשלול את הקשר הסיבתי שבין התרשלותה לבין הנזק.
המסקנה הייתה  ,אפוא ,כי הנתבעת נושאת באחריות לפצות את התובע על נזקיו.

עתירה לחייב את המדינה להפעיל שירותי שר"פ בבתי החולים הממשלתיים
בג"ץ  4253/02בנימין קריתי ואח' נ' מר אליקים רובינשטיין  -היועמ"ש ואח' השופטים מ' נאור ,ס' ג'ובראן וד' ברלינר
(פס"ד מיום )17/3/09
שתי עתירות שעניינן הרצון להביא לידי הפעלת שירותי רפואה פרטיים (שר"פ) ,ובפרט שירותי בחירת מנתח בתשלום ,בבתי
החולים הממשלתיים בישראל .עתירה אחת הוגשה על ידי קבוצת רופאים בבתי חולים .עתירה שנייה הוגשה על ידי קבוצת
אזרחים .העותרים כולם סבורים כי יש לאכוף על המדינה להתיר פעילות שר"פ כאמור.
השאלה המרכזית היא האם הפעלת השר"פ בבתי החולים הממשלתיים ,במתכונת שנהגה עד לכניסתה לתוקף של חוות דעתו
של היועץ המשפטי לממשלה ,אשר הורתה על הפסקת הפעלתו של השר"פ בבתי החולים הממשלתיים בגין הפעלתם שלא
כדין ,הייתה חוקית.
על פי חוק נכסי מדינה (ראה סעיף  ,)5תנאי ראשוני ,בלעדיו אין ,הנדרש לשם שימוש או ניצול נכסי המדינה שלא על ידי
רשויותיה או גופים מטעמה ,הוא קבלת היתר מן הממשלה לעשות כן .כדי לאפשר פעילות שר"פ  -על מנהלי בתי החולים
הממשלתיים להצטייד באישור הממשלה המתירה להם לעשות זאת .כל עוד אין בידיהם אישור שכזה ,הרי כל גוף פרטי הפועל
בתוך בתי החולים הממשלתיים ומשתמש במתקניהם ,פועל על פני הדברים בניגוד לחוק.
השירות הניתן לאזרחי המדינה במסגרת בתי החולים הממשלתיים הוא שירות ציבורי הניתן להם חינם אין כסף .כל אפשרות
לקנות שירות משופר במסגרת השירות הציבורי הניתן בחינם ,צריכה להיות מוסדרת בחוק .בשונה מהעניין שנדון בבג"צ
השוטרים ,במסגרתו הותרה העסקת שוטרים בשכר לאירועים פרטיים נוכח קיומו של סעיף  36לפקודת המשטרה אשר
הסדיר אפשרות זו במפורש – הרי שסעיף דומה לא קיים בענייננו .על כן נותרה בעינה נקודת המוצא ,לפיה לא ניתן לגבות
כסף עבור שירות ציבורי ,גם לא עבור "שדרוג" שירות זה .ודוק ,סעיף כדוגמת סעיף  36לפקודת המשטרה (בהשוואה לענייננו)
יאפשר את עצם הפעלתם של רופאי בתי החולים הממשלתיים בשכר ,עבור רפואה שאינה חלק מסל הבריאות לו זכאי כל
אזרח .הוא לא יאפשר את שדרוג השירות הניתן על פי חוק ,על ידי בחירת המבצע.
את המשאב הלאומי הגלום במתקני בתי החולים ובכוח האדם המאייש אותם  -יש לחלק כך שכולם ייהנו ממנו באופן שווה.
אכן ,עצם הענקת האפשרות לקנות ביטוחים משלימים למיניהם ,על ידי הוספת כמה עשרות שקלים בחודש מהווה פגיעה
מסוימת בעקרון השוויון – שכן יש מי שעבורם אפילו כמה עשרות שקלים בחודש ,היא הוצאה בה לא יוכלו לעמוד .אלא
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שפגיעה זו מעוגנת בחוק מפורש ומקיימת האיזון הנדרש על פי פסקת ההגבלה .התשלום נגבה על פי קריטריון של קבוצת גיל
בלבד .חשוב מכך :שירותי הביטוח המשלימים מעניקים כיסוי לטיפולים שאינם מכוסים בסל הבריאות והמוענקים שלא תוך
שימוש בתשתיות המדינה ,אלא בתשתיות של החברות המעניקות שירותים אלה.
כלומר ,הביטוחים המשלימים אינם מפלים בין המטופלים השונים באשר למידת נגישותם בקבלת השירותים החיוניים ביותר,
המכוסים על ידי סל הבריאות הממלכתי .לעומת זאת ,על הפעלת שירות כדוגמת השר"פ ,בין כתליו של בת חולים ממשלתי
הנותן שירות לכלל המטופלים  -מרחפת אפשרות ההפליה ,כמעט כמובן מאליו .במצב של משאבים מוגבלים ,בו שרויים בתי
החולים הציבוריים ,קיים חשש ממשי של פגיעה בחולה הציבורי בשל העדפת החולה הפרטי.
השר"פ במתכונתו הקיימת הוא בלתי חוקי .עתירתם החילופית של העותרים היא להורות לשרים להתקין תקנות שיכשירו
את הפעלת השר"פ.

הרשעה בפלילים של רופאים שביצעו ניתוח לתיקון פזילה במהלכו נפטרה החולה
ת.פ( .מחוזי ת"א) מדינת ישראל נ' בית חולים אסותא ד"ר חיים סטולוביץ וד"ר סוותלנה לופו רוסו (הכרעת דין מיום
 19/3/09וגזר דין מיום  ( )21/5/09השופט צבי גורפינקל)
ב 20.4.05-ביקשו הורי הילדה נטע-לי בורוסקי ,ז"ל כי הנאשם  2ינתח באופן פרטי את בתם בת ה 3.5-שנים ,על מנת לתקן
פזילה בעיניים .הנאשמת  3שימשה כרופאה מרדימה באותו ניתוח.
בתחילת הניתוח הזרימה הנאשמת את חומר ההרדמה מסוג אלוטן לגוף המנוחה באמצעות מסיכה שהונחה על פניה וחיברה
אותה למכשיר הנשמה ומוניטור לשם מעקב אחר מצבה במהלך הניתוח.
החדרת אלוטן לגוף מנותח בריכוז הנ"ל ,למשך למעלה ממספר דקות ,מביאה לדיכוי שריר הלב ולדום לב .על כן ,על המרדים
להפחית את ריכוז האלוטן למינון של אחוז עד  2%למשך כל יתר מהלך הניתוח.
בהכרעת הדין נקבע כי הנאשמת לא הפחיתה את ריכוז הגז המוזרם לגוף המנוחה ,וכתוצאה מכך זרם הגז באותו ריכוז במשך
 45דקות לגופה של המנוחה דבר שגרם לדום לב ולהפסקת אספקת חמצן למוח .כתוצאה מכך ,נפטרה המנוחה.
בהכרעת הדין נקבע כי הנאשמת התרשלה בכך שלא הפחיתה את הזרמת האלוטן בריכוז גבוה ,אולם יתרה מכך ,היא נקטה
בפעולות שיאפשרו לה לישון ללא הפרעה ,והתעלמה מכל סימני ההתראה שהראה המוניטור ביחס למצב המנוחה.
בהכרעת הדין נקבע כי הנאשמת הייתה מודעת לעייפותה ,ועל כן היה מחובתה לעשות הכל כדי לנצל את הזמן הפנוי שהיה
לה לשינה לפני הניתוחים ,כדי להיות עירנית בזמן הניתוח.
הנאשמת לא הסתפקה בהכנתה לשינה ובהירדמות בכל מהלך הניתוח באופן שהייתה מנותקת כליל מהניתוח ,אלא לא
הבחינה כלל במסך המוניטור ,שהיה מופנה לעבר המנתח ולא לעברה ,והתיישבה על כסא כדי לישון ,לא לפני שהשתיקה את
קולות האלרם באופן שהאזעקה האמורה להתריע על תקלה לא תשמע ,והחלישה את קולות הביפ במוניטור באופן שהחמיצה
את האפשרות להבחין בשוני בקולות ,דבר המצביע על סכנה.
בהכרעת הדין נקבע כי המחדל שבהפחתת עוצמת הגז מהווה רשלנות ,אולם יתר הגורמים של השתקת האלרם ,החלשת
הביפים ,התעלמות ממסך המוניטור והכנה לשינה ,כל אלה מצביעים על אדישות מצד הנאשמת ועל קלות דעת תוך נטילת
סיכון ומודעות לאפשרות של גרימת מוות ,על כן הורשעה הנאשמת בעבירת הריגה.
לנאשם  ,2יוחסה במקור עבירה של גרימת מוות ברשלנות ,ועל פי הכרעת הדין נקבע כי הנאשם התרשל בתפקידו כרופא,
שכן כאשר מנותח פונה למנתח ,הקשר שלו הוא עם המנתח ולא עם המרדים ,ויש לייחס למנתח אחריות מעבר לעצם הפעולה
הכירורגית שכן המנותח מצפה ממנו להיות אחראי על חייו בעת ביצוע הניתוח.
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עוד נקבע בהכרעת הדין כי מנתח אינו פתלוג שמנתח גופה ומתרכז רק באיבר המנותח ,אלא הוא רופא ,תפקידו לעקוב אחר
כל מהלך הניתוח אחר סימני חיים אצל המנותח ,שכן מהות הניתוח היא טיפול באדם כדי להביא להחלמתו ולא ביצוע פעולה
כירורגית גרידא שתציל אולי את האיבר הפגוע אך תתעלם מסימני חיים של המנותח בבחינת "הניתוח הצליח אך החולה
נפטר".
נקבע כי על המנתח להיות שותף מלא במעקב אחר סימני חיים של המנותח ,גם תוך כדי ובמהלך הניתוח ,ואינו רשאי להטיל
את האחריות הבלעדית לכך על כתפי המרדים.
בהכרעת הדין נקבע כי הנאשם התרשל בכך שהתעלם לחלוטין מהמוניטור ,ולא האזין לקולות הבוקעים מהמוניטור כדי
לעקוב אחר סימני חיים של המנותחת.
יחד עם זאת נקבע כי מחמת הספק אין אפשרות לשלול את הטענה כי קולות הביפ נשמעו גם במהלך הניתוח ,ולכן נקבע כי
אין קשר סיבתי עובדתי בין רשלנותו ומחדלו של הנאשם להאזין למוניטור כדי לעקוב אחר סימני החיים ,לבין התוצאה של
גרימת המוות.
לפיכך ,זוכה הנאשם מעבירה של גרימת מוות ברשלנות ,אולם לאור רשלנותו שהתבטאה באי מילוי חובה להאזין למוניטור
כדי לעקוב אחר סימני חיים ,הורשע הנאשם בעבירה של מעשה פזיזות ורשלנות לפי סע'  )7( 338לחוק העונשין.
השופט גורפינקל קובע בגזר הדין כי
"פס"ד שניתן על ידי בית המשפט מורכב משני חלקים ,האחד הכרעת הדין ,והשני גזה"ד .מבחינה זאת משול פסה"ד
לשטר ששוברו בצידו .הכרעת הדין הינה השטר ,גזה"ד הינו השובר .חייבת להיות התאמה בין הסכום במילים
המופיע בשטר ,לבין הסכום בספרות שחייב להופיע בו .כך גם חייבת להיות התאמה בין עוצמת הקביעה שבהכרעת
הדין לבין גזה"ד".
לפיכך לא ניתן לומר מילים קשות בהכרעת הדין בלא לכבד את השובר של השטר ולגזור עונש שאינו עומד ביחס ישר למילים
הקשות ,כפי שאין זה ראוי לגזור עונש כבד בצד הכרעת הדין שהכרעתה מינורית.
ביהמ"ש בהכרעת הדין הורה לעדכן את הרשויות הרפואיות לצורך יישום הנורמות ועל כן גם לא היה מקום לביטול ההרשעה,
כדי לתת עוצמה לביטוי הנורמות המתחייבות.
בנסיבות שפורטו ולאור השיקולים הנ"ל ,החליט בית המשפט לגזור על הנאשם עונש של ארבעה חודשי מאסר בפועל שניתן
יהיה לשאתם בעבודות שירות ,וכן חמישה חודשי מאסר ע"ת שלא יעבור תוך שלוש שנים ,עבירה של רשלנות רפואית
שכתוצאה ממנה יפגע אדם.
בהכרעת הדין נקבע כי מעשיה של המרדימה מגיעים לאדישות וקלות דעת ,תוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר לאפשרות
קרות התוצאה של המוות ,מתוך מודעות שכתוצאה מהמעשים והמחדלים עלול להתרחש ארוע של גרימת מוות.
לאחר שניתח את הנסיבות האישיות של הנאשמת מול חומרת המעשה העמיד בית המשפט את עונשה של הנאשמת על
שמונה שנות מאסר בפועל.
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משפט רפואה באספקלריה של השואה :שורשי הרוע של הרופא – הצפייה והאכזבה
עו"ד קובי סגל LLB., M.A.

רופאים מהגיהינום :העדויות המזעזעות על ניסויים בבני אדם
מאת :ויויאן ספיץ
הוצאת ספריית מעריב :עיון2008 ,
 248עמ'
אחד מחידושיה הפחות סימפאטיים של המאה העשרים הוא הקשר שבין רפואה לבין ביצוע פשעים נגד האנושות.
דיקטאטורים ,מנהיגים דתיים ,הרפתקנים וסתם פושעי צמרת היו הדמויות שאיישו בדרך כלל את משבצת האיש הרע של
מבצעי הפשעים במאות עברו .רופאים ,בדרך כלל ,לא היו במקומות אלה ,ולא במקרה .הרפואה היא כנראה המקצוע היחיד
שתכליתו להושיט יד לסובלים .עצם המחשבה כי זה העוטה חלוק לבן ולמד לסייע לאדם בהתמודדו עם חולי ומוות דווקא
ינצל את הידע לגרום סבל ומוות ,אינה מתקבלת על הדעת.
מלחמת העולם השנייה ובייחוד זוועות השואה ,הפכו דיסונאנס זה למציאות .רופאים נטלו חלק במערכת הזוועה של ה"פתרון
הסופי" ,של העם היהודי ושל עמים ומיעוטים אחרים ,ואף של סתם מוכי גורל דוגמת ילדים נכים ומפגרים או חולי נפש .אלה
האחרונים נרצחו רק לאחר קביעת "אבחנה רפואית" קפדנית ומוסמכת ,על ידי רופא ,שאמור היה גם לתת את ה"פתרון"
לביצוע ה"טיפול המיוחד" "לאלה החיים חיים שאינם ראויים לחיות" (כל הביטויים נלקחו מ"מכבסת המילים" של תעשיית
הרצח הנאצית) .חלק גדול מרופאים אלה לא היו אופורטיוניסטים שמצאו הזדמנות לזכות בשם ובתהילה ,אלא – ולמרבה
הזוועה – אנשים שהאמינו כי הם פועלים בשם של אידיאלים נשגבים למען האומה והאנושות.
השאלה בדבר החינוך שעובר רופא מעין זה ,בין שנות הלימוד ,ערכי האתיקה ,ושבועת היפוקרטס ועד לנטילת חלק ב"תעשייה
פורחת" ,לא נפתרה עד היום .הרוצחים ,והמענים בחלוק הלבן לא עשו את שעשו כי ה"ממונים קיבלו פקודה לעשותם ,או
כי "אלה חוקי המלחמה" כפי שתירצו זאת קציני צבא או פקידים אחרים בתעשיית המוות .הם עשו זאת תוך גילויי יוזמה,
"מקוריות" ,והחשוב מכל :הזדהות פנימית עמוקה עם המעשים.
לאחר "משפטי נירנברג" התקיימה סידרת משפטים ידועים פחות של "קבלני הביצוע" במלאכת הרצח .אחד החשובים בהם
היה משפטי הרופאים ברייך השלישי שנטלו חלק ברצח ,עינויים והתעללות שכונו בשם המוזר – "מחקרים מדעיים" .ויויאן
ספיץ ,צעירה אמריקנית שימשה כקלדנית באותם משפטים ,וספרה המביא פרוטוקולים של הדיונים בהם ועמם התרשמויותיה
האישיות ממהלך המשפטים ,ומדמויות הנאשמים .ניסיון זה מעורר סקרנות רבה ומציב בהכרח רף ציפיות גבוה להסברים
של אותו "מדרון מוסרי חלקלק" בנפשם של נאשמי משפטי הרופאים בנירנברג .לצד הסקרנות בדבר המעשים שנעשו,
ההליך המשפטי והעדויות ,ציפיתי לשמוע את דברי הנאשמים .לנסות להבין את האמונות והדעות שהביאו אותם לתהום
כשרוממות המחקר הרפואי בגרונם .חיפשתי בספר את ה"כוונות הטובות" שריפדו את דרכם אל הגיהינום .לצערי ,לא מצאתי
את התשובות בספרה של ספיץ.
הגב' ספיץ מתארת בכנות את חוויותיה האישיות ,לא הייתה כפי שמצוין בדברי ההסבר שעל כריכת הספר "העיתונאית
הצעירה ביותר שכיסתה את משפטי הזוועה" .היא הייתה קלדנית ,שהדפיסה את מה שנאמר באולם בית המשפט ותו לא.
הסיבה האפשרית לשגיאה המביכה היא כנראה השימוש המוטעה במונח "כתבת בית משפט" ,אותה עשה המתרגם.
היחס אל פושעי מלחמה ופשעים עבר בתודעה הקולקטיבית מרחק רב ,מאז שנות הארבעים .בשנות המלחמה ובשנים
הראשונות שלאחריהן תוארו פושעי המלחמה כפסיכופאתים סדיסטיים וכמפלצות אדם .הפילוסופית חנה ארנדט ,בספר
שפרסמה בעקבות משפט אייכמן ,הייתה הראשונה ששללה אבחנה חברתית זאת .לטענתה ,מבצעי הפקודות היו אנשים
רגילים בדרך כלל שפעלו בנסיבות בהן הפכו הם למה שהפכו .תיאוריה זאת לא התקבלה בברכה ,אלא בניכור הגובל בעוינות
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בקהילת החוקרים .המציאות המסתתרת מאחוריה מפחידה :פירושה שלמעשה בכל אדם מסתתר רוצח בפוטנציה שיפרוץ
אל קידמת הבמה אם ייווצרו הנסיבות המתאימות .כיום ,קרוב ל 50-שנה מאז פרסום ספרה של ארנדט ,היחס לתיאוריה
זאת סובלני יותר .המרחק שבין רופא קשה יום המקבל עשרות פציינטים במרפאה שכונתית מנומנמת בפרברים ובין רופא
במדים המסביר לאנשי גדוד המשטרה ה 101-של משטרת העזר כיצד יש לירות כדור אחד בעורפו של כל יהודי מבין אלפי
יהודי העיירה בילגוריה הצועדים אל בורות המוות (סיטואציה מצמררת המתוארת בספרו של כריסטופר בראונינג "אנשים
רגילים") קטן כנראה בהרבה מזה שאנחנו מוכנים להודות בו" .רופאים מהגיהינום" יכול היה לחשוף את קוראיו לנתיב
המסוכן הוא שבין שתי הנקודות ,אך למרבה הצער לא היה בכוחו לספק את התשובות.
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הדרך שבין ה"ג'ראס" ה"פליפ" ,תא המעצר והמחלקה הסגורה
עו"ד קובי סגל LLB., M.A.

תרמילאים וסמים :תיעוד ,מחקר,טיפול ומניעה
עורכת :חגית בוני נח
הרשות למלחמה בסמים2008 ,
 420עמודים
אחת הנקודות הדרמטיות בהן משיקים בעצמה רבה עולמות החוק ואכיפתו ועולמות הרפואה ומדעי ההתנהגות ,היא הטיפול
באלה שנפגעו מסמים במהלך טיול במזרח או בדרום אמריקה .התופעה רחוקה מלהיות "תופעת שוליים" .דוחות מחקר
מצביעים על מעל  40,000מטיילים בשנה לארצות "שבסיכון".
"תרמילאים וסמים" הוא קובץ המאמרים שיצא לאור מטעם הרשות למלחמה בסמים ,והוא הראשון מסוגו בשפה העברית
הדן בתופעה] ,באורח רב תחומי .הגישות בו ,מעורבות מנקודות המבט הטיפול – מרפואית טהורה ועד להוליסטית .כך
בהיבט המשפטי וקרימינולוגי.
ייחודו של הקובץ הוא כאמור רב הגוניות שבו .החל מסיפורו האישי המרשים מד של האב הפותח אותו ,דרך תיאורי אופן
פעילותם של ה"בית הישראלי החם" בהודו (מעין תחנת איסוף גדודית קדמית של נפגעי הנפש בהודו שהוקמה ביוזמת
הרשות הלאומית למאבק בסמים ובאלכוהול) ועד לטיפול היסודי ב"כפר איזון" ,המוסד היחיד בארץ המתמודד מקצועית
עם התופעה בדרך פתוחה ורב תחומית הרבה יותר מאשר המחלקות הסגורות .התיאורים האלו ,לצד תיאור דרך תפקודה של
מחלקה סגורה בהתמודדות ,נותנים תמונה מאירת עיניים ורחבת היקף וזוויות על התופעה כולה.
בקובץ ,מאמרים מדעיים על תפקודם של ההלוצינוגנים ומערכות המח האנושי ,על ביו כימיה תוך-מוחית והדרך בה יכולים
הריכוזים השונים של ה THC-הרכיב הפעיל שב"ג'אראס" ההודי או המריחואנה אחותו הדרום אמריקאית והנשמות
שמעולל הוא למערכות שונות בגוף (ולא רק למערכת הנוירולוגית כמקובל לחשוב אלא גם למערכות נשימה ,קואורדינציה,
ואפילו אורולוגיה ורבייה) לצד מאמרים של מטפלים שונים .לא נפקד מקומן של שיטות הטיפול הקונבנציונאליות והבלתי
קונבנציונאליות כאחד :מדרמה ותנועה ועד ליהטוט (ג'אגלינג בלעז) או שיחות טיפוליות בפורומים שונים .מקום רב מוקדש
גם לתחומי הקרימינולוגיה והמשפט הפלילי .כזכור ,גם ב"ארצות האפשרויות הבלתי מוגבלות" שבמפת המוצ'ילרו הישראלי
במזרח הרחוק ובדרום אמריקה ,אסור השימוש בסם ומושתים עונשים כבדים על העושה בו שימוש .מאמר ממצה ומפורט
מאד (עמ'  )367של עורכת הקובץ חגית בוני נח המציג את המצב המשפטי בארצות המהוות יעד תיירותי של המטייל הישראלי.
המחברת ,עשתה עבודה יפה ומתמצתת מאד בתחום המשפט המשווה הפלילי של הענישה במדינות שונות מאקוודור והודו
ועד לאוסטרליה הולנד ויפן .מאמרה של יפה צוברי (עמ'  )373מתמקד ברמות הפרדה חדות יותר במצב המשפטי בהודו עצמה
וברמות הענישה השונות .המסקנה הלא מפתיעה היא כי בניגוד לדימוי הישראלי הרווח ,השימוש בסם ובוודאי שהמסחר או
העברתו מארץ לארץ אסורים לחלוטין בעצם בכל מדינות העולם .בחלק מהן ,דוגמת תאילנד או מצריים מושת גזר דין מוות
בקצה פירמידת האיסורים הפליליים של הסוחר בסמים .סחר ,שמשמעותו בהחלט יכולה להיות נסיון "לתחמן את המערכת"
על ידי מטייל המסתיר כמה פירורים במעמקי התרמיל שלו במעבר גבול בינלאומי .מאמר מפורט נוסף מתמודד עם הטענות
בעד הלגיליזציה של השימוש בקנביס ,וגם כאן ,מוצג הטיעון המשפטי כמעין "סכר" העומד בדרכה של הצפה כימית של מגוון
חומרים " מעוררי השראה" דוגמת הקנאביס.
דווקא על רקע זה ,נראה חריג במשהו מאמרה של רוויטל גריך ישראלית שנעצרה בהודו על אימי הכלא ההודי ,מבלי שתהיה
בו התייחסות של ממש לאישומים או למה שבדיוק קרה שם בטרם יושתו עליה  19חודשי מאסר.
הקובץ כולו ,מעבר לדרך הקוהרנטית והשוטפת מיטיב להעביר מידע זמין מאד לא רק למשפטן או למטפל והרופא אלא
בראש ובראשונה למי שנושא בתואר המאוד לא מקצועי "הורה מודאג" העומד ערב נסיעת בנו לטיול הגדול אל מעבר לים.
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קולם של ילדים להורים גרושים
השופט (בדימוס) חיים פורת

ד"ר דניאל גוטליב
קולם של ילדים להורים גרושים
הוצאת מלוֹא ,תשס"ט2009-
ספרו של ד"ר דניאל גוטליב נועד להורים אשר עוברים או אשר עברו תהליך גירושין ואשר להם ילדים ,קטנים וגדולים כאחד.
אבל לא רק להם נועד ספר זה כי אם גם לקרובי משפחתם ולמעגל החברים הקרוב שלהם – אנשים אשר מעצם קרבתם
שותפים גם הם ,במידה מסוימת ,לתהליך הגירושין ואשר לעיתים קרובות מתבקשים ,נדרשים או מתנדבים לתת עצות
להורים המתגרשים.
הספר מכוון להורים ולילדים ופונה אליהם בגוף ראשון וכדוגמא נביא מובאות מהספר:
"כאשר הורים מתגרשים ,הם תמיד אומרים כי הם רוצים בטובתם של הילדים – לעיתים זה אפילו משמש כאחד מהנימוקים
או ההצדקות לגירושין – אולם לעיתים קרובות ,בשל התלאות והטלטלות ,טובתם של הילדים היא זו אשר נעלמת מעניהם של
המבוגרים  -ואף לעיתים נרמסת ונדרסת .הורים שמתגרשים חושבים שהם יודעים מה טוב להם .הם מקבלים עצות מקרובי
משפחה ומערוכי דין ובכך יודעים איך לכלכל את צעדיהם .עם זאת ,לנותני העצות האלו לא תמיד ברור מה הם צורכיהם של
הילדים ,מה עובר על ילדים במצב כזה ואיך ניתן לנהל את תהליך הגירושין בצורה אשר הכי פחות תפגע בילדים.
לשם כך הנני מביא לפניכם את קולו של הילד .הייתי יכול להביא את הדברים במילים שלי תוך כדי ציון ממצאים מהספרות
המקצועית כפי שאני עושה במאמרים שאני כותב ובהרצאות שאני נותן ,אולם בחרתי דווקא להביא את הדברים בקולם
ושפתם של הילדים בגלל שאלו אמיתיים יותר ומוכרים לכם יותר .תקוותי היא כי בדרך הזאת ,לא תשמעו פסיכולוג המטיף
לשכל שלכם כי אם ילד המדבר אל ליבכם".
בהקדמה לילדים פונה המחבר לילדים:
"אני מקווה שהוריכם נתנו לכם את הספר הזה לקרוא .אל תדאגו ,הוא קל לקריאה ומלא תמונות .אני מקווה שההורים שלכם
קראו את הספר הזה אשר מטרתו לפרוס בפניהם מעט ממה שעובר עליכם בתהליך הגירושין שלהם.
כמובן שעבור כל ילד תהליך הגירושין של ההורים שלו שונה .יש הורים שמצליחים להתגרש בצורה חברית בלי יותר מדי
ריבים וכאלו אשר גם לאחר הגירושין לא מפסיקים לריב .בכל מקרה ,עם כל הרצון הטוב ,הורים לא תמיד קולטים את כל מה
שאתם ,הילדים ,חושבים ומרגישים .זה לא שלא אכפת להם ,אלא שלפעמים הם כל כך עסוקים בעניינים שלהם או שהם כל
כך בטוחים שהם יודעים מה עובר עליכם ,שהם שוכחים לבדוק איתכם .אבל גם אם הורים מוכנים או מסוגלים לשמוע ,הרי
שאתם הילדים לא תמיד מצליחים לבטא את כל מה שאתם מרגישים ,אם מתוך קושי למצוא את המילים הנכונות ,אם מתוך
רצון שלא לפגוע בהורים ואם מתוך פחד מהתוצאות.
ספר זה בא ,אם כן ,לתת מענה  -לפחות חלקי  -לבעיה הזאת ומביא בפני ההורים את דבריהם ,מחשבותיהם והרגשותיהם של
ילדים כמוכם אשר הוריהם התגרשו .אין לי ספק כי בעמודי ספר זה גם אתם תמצאו דברים אשר עברו לכם בראש ואשר אולי
לא ידעתם איך להגיד להורים .אם תזהו דברים שהרגשתם או חשבתם ושלא אמרתם להורים ,תוכלו להראות להם דברים
אלו על מנת שיבינו אתכם טוב יותר".
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Judicial Assessment of Expert Evidence
Deidre M. Dwyer
Cambridge University Press, 2008
pp 435
ביקורת על ספרות מקצועית בשפת מקור לועזית אינה שכיחה בכתב עת זה .הדברים הבאים אכן אינם ביקורת – הם המלצה
לקריאה בספר זה ,אשר כותרתו מעידה עליו – הוא ספר עיון העוסק בנושא שעל חשיבותו אין צורך להרחיב בפני קוראי כתב
עת זה.
המחברת היא עמיתה פוסט-דוקטורלית באקדמיה הבריטית ,שב Pembrook College-שבאוניברסיטת .Oxford
הספר נפתח בהצגת הנושא – התפיסה ,שכביכול מובנת מאליה ואין-בלתה ,כי המבחן השיפוטי מבוסס על עדות מומחה .אך
כידוע ,פרדיגמה זאת השלטת בימינו ,היא יצירת החשיבה המודרנית ,אשר החליפה את פרדיגמת ההוכחה על דרך השבועה
או המבחן ( )ordealשנהגו בימי הביניים בעולם הנוצרי ,כשבצדן "שיטות-עזר" להשגת מה שהובן ונתקבל ְּכ ֱא ֶמת משפטית.
אין ספק כי הדרך הנוכחית היא שינוי לטובה ,אך בה גם טמון קושי – הצורך בגישור הפער שבין המידע ועולם המושגים
המוצג בפני בית המשפט על ידי המומחה בנושא הנדון ,לבין הכושר והאפשרות של בית המשפט לרדת לעומקו ולהפנימו,.
פער זה ,עליו מקפיד בית המשפט להגביל את עצמו רק למוגדר כ"ידיעה שיפוטית" ,נועד לשמירה על אובייקטיביות בית
המשפט ,.אולם אין הדבר מקל על בית המשפט בבואו להסיק ממנו את המסקנה המשפטית – את פסק הדין הנכון.
המחברת מנתחת את הבסיס האפיסטמולוגי של ההערכה השיפוטית של עדות-המומחה – היא יורדת ליסודות הפילוסופיים
של הבנת תהליך הסתמכות זה ,להבדלה בין עובדה לסברה שבעדות מומחה ,ולבחינת כל אחד משני פנים – בלתי ניתנים
להפרדה – אלה של עדות המומחה ,והערכת חשיבותן היחסית .לבירור אי-ההסכמה בין מומחי הצדדים ,לרבות דיון בהטיה
( )biasאישית על סיבותיה האפשריות ,והטיפול בסוגיה קשה זאת ,מוקדש דיון מעמיק.
בהמשך עוברת המחברת לדיון במהות הכלים המשמשים את תהליך-ההסתמכות-על-עדות-מומחה – דיני ראיות וסדרי
דין .השילוב הנכון של הבסיס הרעיוני עם "התחביר של השפה המשפטית" – כפי שראה כב' השופט ש' לוין את תפקיד דיני
סדרי הדין – מאפשרים ביטוי נכון ,ככל האפשר של שפת המשפט.
למתעניין – יש סקר היסטורי של התפתחות עדות המומחה בשיטת המשפט האנגלית מן המאה ה 16-ואילך .לאחריו בא
סקר השוואתי של ההתייחסות המשפט לעדות מומחה ,בין הנהוג באנגליה-ווילס לבין שיטות המשפט של ארה"ב ,צרפת,
גרמניה ואיטליה – ההשוואה מעניינת כמובן בגלל השוני שבין שיטות המשפט האדוורסארית לשיטה הקונטיננטאלית.
יש בספר גם הצעות להכנסת שיפורים בשיטה הקיימת ,להגברת אמינותה מבחינות רבות .רשימת הביבליוגרפיה עשויה
להיות לעזר לרבים.
אין לי אלא לחזור ולהמליץ על עיון בספר זה.
אברהם סהר
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חדשות חוץ :רפואה ומשפט מסביב לעולם
כללי
אירופה
יצרניות תרופות מקור נ' יצרניות תרופות גנריות
נציבות האיחוד החלה לנקוט בפעולות נגד יצרניות תרופות המקור הגדולות באירופה ,אשר מצדן מנסות ככל יכולתן לדכא
את התחרות מצד חברות התרופות הגנריות (טבע ו .)Sandos-פלח שוק התרופות הגנריות באירופה עומד על  40%לעומת
 60%בארה"ב .אחד האמצעים בהם משתמשות חברות המקור הוא שינוי מולקולארי מזערי לצורך הארכת הגנת הפטנט.
טענה נוספת שהנציבות מעלה נגד חברות המקור היא עיכוב בהוצאה לשוק של תרופות חדשות.

מלחמה נגד סוחרי תרופות באינטרנט
רשויות של  9מדינות חברו בתקיפה פתאומית ומתואמת של עשרות אתרים שעסקו בסחר בלתי חוקי בתרופות בבריטניה,
גרמניה ,אירלנד ,ישראל ,ניו-זילנד ,סינגפור ,שווייץ ,קנדה וארה"ב.
הסחר הבלתי חוקי מדאיג במיוחד כיוון שחלק משמעותי של "הסחורות" מזויפות ,בעלות איכות מפוקפקת ומסוכנות.
הפעולה שתואמה על ידי האינטרפול בין משטרות המדינות המעורבות ,הביאה להחרמת מחשבים ,מסמכים ואלפי חבילות
שהיו מיועדות למשלוח.
התרופות שנתפשו התיימרו לשמש לטיפול בסוכרת ,אין-אונות ,השמנת-יתר וגדילת רקמת שד בגברים כתוצאה מנטילת
תרופות סטרואידיות ל"בניית הגוף".

אנגליה
מיגרנה –  – PFOותביעה נגד רופא
עמותת  ,HealthWatch UKאגודת צדקה העוסקת בסיוע בענייני בריאות ,אוספת תרומות למימון הגנה משפטית בתביעת
לשון הרע ,שהוגשה על ידי חברת הציוד הרפואי האמריקאית  NMT Medicalנגד  ,Dr Peter Wilmshurstעל כי הרופא
הביע בפומבי ספקות בדבר הקשר ,ומכאן – לאפשרות הטיפול במיגרנה על ידי אטימת פתח בין-פרוזדורי בלב (Patent
 )Foramen Ovale – PFOאצל הסובלים מכאבי ראש מסוג זה .חברת  NMTמייצרת ומספקת את הציוד – "המטרייה"
– בו נעשית אטימת הפתח במחיצה בלב.
כאשר ד"ר ווילמסהרסט ,שהשתתף במחקר ,נתבע על ידי החברה ,סרבו ה ,Medical Defense Union – MDU-עמותת
ביטוח הרופאים ומבטח בית החולים בו הוא עובד ,לשאת בהוצאות ההגנה.

ארה"ב
מגילת זכויות החולה
העיתון האינטרנטי "( HealthDay Newsמבית"  )YAHOOמיום  27.03.09מדווח על סקר שערך איגוד בתי החולים
האמריקאי ( )American Hospital Association - AHAבו נבדקה רמת הבנת הנקרא הנדרשת ממטופל ,כדי להבין את
האמור במגילת זכויות החולה – מסמך אשר היוזמה לעריכתו באה מצד ה AHA-עצמו ,וכן של החיקוקים במדינות השונות
בארה"ב ,העוסקים בזכויות החולה .נתברר כי הבנת הנקרא הממוצעת בקרה תושבי ארה"ב היא ברמה של  8שנות לימוד,
שעה שהבנת הכתוב במגילת זכויות החולה ובחיקוקים ,דורשת השכלה של לפחות  2שנות לימוד במכללה .ואף זאת – בחלק
מן המדינות ניתן לקבל את הטקסטים בלשון האנגלית בלבד.
מובאת דוגמא אופיינית ,בה נכתב:
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Right to Know Names of Providers:
"Upon request, to obtain from the facility in charge of his care the name and specialty,
if any, of the physician or other person responsible for his care or the coordination of
"his care.
אשר בלשון המתאימה להבנת הנקרא של תלמיד כתה ח' צריכה להיכתב:
""Tell you the names and roles of the people caring for you.
נזכיר כי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו 1996-קובע:
 .6מידע בדבר זהות המטפל
(א)   מטופל זכאי למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם שמטפל בו.
ביטוח רפואי כללי בארה"ב
כתב העת הרפואי  Journal of General Internal Medicineמיום  ,29.01.2009מדווח על סקר שנערך על ידי המחלקה
לבריאות הציבור של ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת הרווארד ,בקרב  3,300רופאים כלליים (מהם השיבו לשאלון 50.8%
מן הנשאלים) על יחסם לזהות הנושא בתשלום ביטוח הבריאות בארה"ב 49% .מן הנשאלים העדיפו את התשלום האישי על
פני הסדרי ביטוח רפואי בהם נושא המעביד.
הרופאים שהשיבו כך סבורים כי שיטת התשלום האישי ,שתומרץ באמצעות הסדרי מיסוי (נקודות זיכוי או "קנס") עשויה
לתת מענה טוב ונרחב יותר להנהגת ביטוח אוניברסאלי ,ותחסוך בהוצאות מינהליות לעומת השיטה בה נושא המעביד
בתשלום ביטוח הבריאות.
חידוש הICD-9 Codes-
כמדי שנה ,ביום  01.10.2008פורסם ספר הקידוד החדש .הרשימה החדשה כוללת חידושים ושינויים רבים הדורשים לימוד.
בטיחות מטופלים
בשנים  2005ועד  2007אירעו  913,215אירועי בטיחות במטופלים בבתי חולים בארה"ב ,בהם נפטרו  97,755חולים
מאושפזים .טעויות טיפול אלה עלו  6.9ביליון דולר ארה"ב במשך תקופה זאת( .הסקר נערך על ידי  HealthGradesופרסם
בעיתון האינטרנטי  ModernHealthcareביום .07.04.2009
טעויות במתן תרופות בלתי-פומיות ביחידות לטיפול נמרץ
המחקר פורסם בכתב העת  British Medical Journalביום .20.03.2009
במחקר נבדק שיעור הטעויות בטיפול תרופתי בלתי-פומי ( )parenteralשניתן במהלך יום אחד ל 1,328-חולים מבוגרים,
ב 113-יחידות לטיפול נמרץ ב 27-מדינות.
נעשו  861טעויות בטיפול ב 441-מטופלים 74.6 :אירועים ( - (confidence intervalרווח בר-סמך (תחום בתוכו נמצאת
בהסתברות מסוימת התוצאה הנכונה) של  95%בין  69.5ל )79.4-ל 100-ימי מטופל.
 3/4מן הטעויות הוגדרו כטעויות השמטה (.)omission
 12מטופלים ( 0.9%מכלל הנבדקים) נפטרו כתוצאה מן הטעות.
מסקנות המחקר היו כי טעויות במתן תרופות (שלא דרך הפה) הן שכיחות ביחידות לטיפול נמרץ ,והן מהוות בעיית בטיחות
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משמעותית מאד .עם העלייה במורכבות הטיפול בחולים קשים ,יש צורך בהסדרה מחודשת ומותאמת של דרכי הבקרה ושל
קביעת דרכי דיווח ,בעזרתם ניתן ללמוד כיצד להימנע מחזרה על טעויות דומות.
רשומה רפואית אלקטרונית
ממשל ארה"ב תומך בפיתוח ושימוש ברשומה רפואית אלקטרונית .הגישה בין הרופאים חלוקה .יש הטוענים כי השימוש
מקשה על קיום שיחה נאותה עם המטופל והיתרון פועל לטובת המינהלה בלבד .אחרים טוענים נגד ההגבלה הנגרמת על
ידי גיליון מוּ ְבנֶ ה .אחרים טוענים כי רישום טקסט חופשי גוזל זמן רב מדי ,מה גם שהמינהל הרפואי מעדיף את הרשומה
המובנית.
נראה כי נדרשת התאמת התכנה הנוחה לרופא-המשתמש וחינוך הרופאים לשימוש בה.
לאחרונה תומך ממשל ארה"ב בהצעה כי הרשומה הרפואית האלקטרונית שעתידה להיות מונהגת בשירותי הבריאות של
הכוחות המזוינים של ארה"ב ,תשמש כמודל לרשומה רפואית אלקטרונית סטנדרטית לכל שירותי הבריאות בארה"ב.
רשומה רפואית מחשבית  -סיכונים סמויים
במאמר שנתפרסם ביום  09.04.2009בכתב העת האינטרנטי  Medscape Business of Medicineמזהיר המחבר ,עו"ד
 ,Steven I. Kernהעומד בראש משרד עורכי דין רב-מדינתי בארה"ב ,בפני שימוש בלתי זהיר ברישום מחשבי של רשומות
רפואיות.
עו"ד קרן מזהיר בפני העמסת-יתר של נתונים כתוצאה מקלות העתקה (חוזרת) של אותם נתונים .כתוצאה מן החזרה גדל
נפח הרשומה בצורה מקשה על התמצאות הרופא המטפל עצמו ,ומקשה עוד יותר על רופא אחר המנסה ללמוד מן הרשומה.
סיכון אחר הוא שימוש בהעתקת קטעים סטנדרטיים ,לדוגמה – העתקה של טופס (סטנדרטי) של רישום ממצאים שליליים
בבדיקה נוירולוגית-קלינית מפורטת .אם ללא תשומת הלב יועתק לממצאי בדיקת תינוק ,טופס רישום בדיקה של מבוגר
אשר בו ייכתב כי דיבר והבנת המדובר תקינים ,תהיה התוצאה הסופית פסילת מהימנות ממצאי הבדיקה ,או אף הרשומה,
כולה.
סיכון אחר הוא עצם הרישום במחשב שעשה הרופא תוך שיחה ובדיקת המטופל .יש המטופלים שרואים בכך זילות וחוסר
תשומת לב מצד הרופא.
לעומת "מוקשים" אלה יש ברשומה הרפואית האלקטרונית יתרון עצום של מניעת אבדן נתונים ,והקלה על מעקב אחר מצב
חולה – הכל בתנאי של תכנון ותכנות נכונים של שיטת הרישום.
הוראות רופא מחשביות
היעזרות במחשב לכתיבת והפצת הוראות טיפול ובעיקר רישום תרופות (Computerized Physician Order Entry
 )– CPOEעשויה להפחית ב 57%-את שיעור הטעויות ברישום הוראות לתרופות .כ 40%-מטעויות הרישום נתגלו ותוקנו
על יד הרוקחים.
הטעויות שנתגלו בסקר זה לא היו מן הסוג העלול לגרום נזק קשה.
רמת בית חולים ותמותה
במהדורת האינטרנט של העיתון  ,Forbesנתפרסם ביום  27.01.2009סקר לפיו בבתי החולים האמריקאים ,הנמנים על 5%
האחוזים שבראש רשימת המדורגים ,התמותה נמוכה ב 27%-מאשר במוסדות הבריאות האחרים.
בדיקת תיקי  41מיליון חולים שקיבלו טיפול באמצעות ( Medicareהשירות למעוטי יכולת) בשנים  2007-2005הראתה כי
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בבתי חולים אלה פחת שיעור התמותה ב ,18%-לעומת  13%בבתי החולים האחרים.
לחולים שאושפזו בבתי החולים שבדירוג הגבוה נמצא גם שיעור סיבוכים נמוך ב 8%-מהליכים טיפוליים מסוימים.
ההאטה בכלכלה והשפעתה על רופאים
 Medscape Medical Newsמיום  28.12.2008מדווח על תופעות שהן תוצאת ההאטה בכלכלת ארה"ב על פעילות
רופאים במדינה:
·  56%מבתי החולים מדווחים על עליה בבקשות תעסוקה של רופאים בעבודה רגילה ו/או בעבודה בתפקידי כוננות
בתשלום,
· הפחתה לכדי מחצית בהשתתפות בפעילויות חינוך רפואי מתמשך (,)CME
· ירידה בקבלת מתנות לחגים ממטופלים,
· ירידה בפניות לכירורגיה קוסמטית,
· הפחתה בקביעת בדיקות תקופתיות ובדיקות מעקב ואי-התייצבות לבדיקות שנקבעו,
· ירידה במוסר תשלומים בגין שירותים רפואיים ופיגורים בתשלומי ביטוח רפואי,
· פנית רופאים למקורות תעסוקה כגון  Medicare, Medicaidאו ביטוחי בריאות ילדים במדינות בהן הם פועלים –
התגמולים נמוכים אך הם עדיפים על פי חוסר תעסוקה.
ההמלצה הכללית היא לנקוט בצעדי ייעול בכל המישורים של הפרקטיקה.
הכלכלה וההוצאה הלאומית על בריאות
סוכנות רויטרס מדווחת כי הבית הלבן מעריך כי ההוצאה הלאומית על בריאות תעלה לכדי  2.5טריליון דולר ארה"ב .בשל
ההרעה בכלכלה תגדל גם הזדקקות האוכלוסייה על  ,Medicare. Medicaidובד בבד תהיה בשנת  2009עלייה בהוצאה
הפרטית לבריאות ב 3.9%-בלבד – העלייה הנמוכה ביותר מזה  15שנה.
חינוך רפואי  -שעות עבודת מתמחים
 Medscape Medical Newsמחודש דצמבר  2008מדווח על התנגדות עזה של האיגודים המקצועיים הבכירים בתחום
הנוירוכירורגיה להמלצות בדבר העסקת רופאים מתמחים שפורבמו על ידי ה .)IOM( Institute of Medicine-איגודי
הנוירוכירורגים מביעים דאגה כי ההגבלה על שעות העבודה של הרופאים המתמחים ,עליה ממליץ ה IOM-גורמת לפיצול
הטיפול בחולה לידי מספר רופאים ,הפוגע ברציפות הטיפול הנדרשת במקרים המסובכים שבתחום רפואי זה .ואף זאת – הפחת
שעות העבודה למתמחה תגרום להקטנת הניסיון הקליני והניתוחי שהוא עשוי לרכוש במספר הקצוב של שנות ההתמחות.
אחת מטענות איגודי הנוירוכירורגים מתבססת על העובדה כי בדיוני ה IOM-לא שותפו נציגים של מקצועות הכירורגיה
השונים.
כנגד זאת מביאים אנשי ה IOM-טיעון המבוסס על סקר המבקש למצוא קשר בין עייפות לשיעור הטעויות בטיפול.
הדיון לוקה בחסר  -לא הובא בחשבון ,בין היתר ,טיב ההדרכה וההשגחה של הרופאים הבכירים על המתמחים.
גילוי נאות – החלטה מושכלת – הסכמה מדעת
מעניין לעניין ,לאותו עניין – גם לאחר שנים כה רבות יש מקום לחזור ולבדוק את הנושא שבכותרת .במחקר שנעשה ב-
 Massachusetts General Hospitalנתברר כי רופאים נוטים /נוהגים למסור למטופלים את יתרונות ההצעות המובאות
בפני המטופל מאשר את החסרונות או הסיכונים .כך הדבר בשיחה על בדיקות מוצעות ,תרופות ו/א טיפולים אחרים .במידה
רבה ההחלטה נעשית בפועל בידי הרופא והמטופל רק נותן הסכמתו לה .למרות היות הצגת הנושאים נוטה לחד-צדדיות רבה,
אמון המטופלים בדברי רופאיהם אינו פוחת.
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עניין  – Sprint Fidelisעידוד פיתוח מוצרי רפואה – אחריות למוצרים פגומים*
ביום  08.01.2009קיבל השופט הפדראלי ( Richard H Kyleמחוז מינסוטה) את בקשת חברת  Medtronixלדחות על
רילאטוֹר המושתל מתוצרתה ,עד שנת  ,2007בטרם
הד ִפ ְּיב ָ
הסף תביעה שהוגשה נגדה על נזקים שנגרמו בשל פגם בכבלי ֶ
"הוסרו מן המדפים" ( )recallעל ידי החברה עצמה .הוצאת המוצר משווק באה בעקבות מידע בדבר פעולה בלתי תקינה
וביקורת רופאים .הדחייה מנעה הגשת אלפי תביעות מצד מטופלים וחברות ביטוח.
בית המשפט ביסס את דחיית התביעה על פסיקת בית המשפט העליון של ארה"ב משנת  2008שפירשה תיקון לחוק שהגביל
את אפשרות תביעה על פי חוק אחריות למוצרים פגומים בעילה של "...אחריות משתמעת ורשלנות במבנה ,בדיקה ,בקרה,
הפצה ,תיוג ושיווק של מכשור רפואי אשר אושר על ידי רשות המזון והתרופות ( "...)FDAבית המשפט סיכם את תכלית
החקיקה באומרו:
"Congress has decided to limit medical-device manufacturers’ liability in order to
spur innovation, even though individuals are sometimes injured when using medical
"devices.
______________________
* UNITED STATES DISTRICT COURT DISTRICT OF MINNESOTA

In re Medtronic, Inc. Sprint Fidelis Leads Products Liability Litigation, Multidistrict Litigation No. 08-1905 (RHK/
JSM). http://www.millerandzois.com/medtronicorder.pdf.

עניין  – Wyeth v. Levineאחריות היצרן לאזהרות בדבר השימוש במוצר

*

בית המשפט העליון של ארה"ב קיבל את תביעתה של דיאנה לוין ,נגנת גיטרה ממדינת וורמונט ,אשר רופאיה נאלצו לכרות
את אמת ידה הימנית בגלל נמק ( )gangreneשהתפתח כתוצאה מהזרקת התרופה  Phenerganשניתנה ללוין כטיפול
– נכון כשלעצמו – בהתקף מיגרנה .בית המשפט הטיל על יצרן התרופה ,חברת  Wyethתשלום פיצויים בסך  6.7מיליון דולר
ארה"ב.
התרופה הוזרקה ,בפעם השנייה באותו יום ,בשיטת ה"דחיפה" (" – "pushהזרקה בבת אחת ובלחץ) וכנראה דלפה מתוך
הווריד וחדרה לעורק או לרקמות .בשל כך התפתח נמק שחייב כריתת כף היד ובהמשך גם של האמה כולה.
התובעת טענה כי אזהרת היצרן לא כללה את הסיכון מהזרקה בדחיפה לווריד ,וכי חברת  Wyethידעה על אודות לפחות
 20מקרי נמק וצורך בכריתת גף כתוצאה מהזרקת התרופה .מכאן כי על  Wyethהייתה מוטלת חובת זהירות ליידע את
המשתמש ולהזהירו בפני סיכון זה ,אף כי האזהרה בעלון שאושר על ידי מינהל המזון והתרופות הפדראלי – ה – FDA-לא
עמד על כך.
חברת  Wyethהתגוננה בביקורת ואישור ה ,FDA-המהווה אישור שימוש לכל מדינות ארה"ב .בידי ה FDA-הכלים
והכישורים הטובים ביותר לבדוק את ולציין את הדורש אזהרה ואת החייב להיכלל בעלון האזהרה הנלווה לתרופה .נטען גם
כי פרשנות הפותחת פתח לאפשרות כי פרטים או גופים אחרים ,שאין בידיהם הכישורים המתאימים ,יהרהרו אחר ההנחיות
וההתוויות של ה ,FDA-עלולה לסכן את הציבור.
בית המשפט העליון לא קיבל את העמדה לפיה אישור ה FDA-מהוה הגנה מוחלטת.
_______________________
* SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

WYETH v. LEVINE
CERTIORARI TO THE SUPREME COURT OF VERMONT
No. 06–1249. Argued November 3, 2008—Decided March 4, 2009
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חוק פיצויים לנפגעי חיסון (ארה"ב)
בדומה לחוק ביטוח נפגעי חיסון ,התש"ן 1989-שבישראל ,נחקק בארה"ב חוק ביטוח מתקדם ה*National Childhood-
 Vaccine Injury Act, u.s.c. 300שעל פיו הוקמה ועדה מעין שיפוטית ) )HHCאליה מוגשות תביעות נזיקין .הוועדה
רשאית למנות מומחה רפואי מטעמה ) )special masterלבחינת שאלת הקשר הסיבתי בין החיסון לנזק .על החלטת
הוועדה רשאים הצדדים לערער בפני בית המשפט לערעורים הפדראלי.
בפרשת  **ALTHENדן בית המשפט הפדראלי לערעורים (כערכאת ערעור שנייה על החלטת הוועדה וה,special master-

שדחה את בקשתה להכיר בה כנפגעת מחיסון בטוקסין טטאנוס ( .)TTהתובעת  ,Margaret Althenשלקתה בתסמונת
המולדת ע"ש ( Duaneהפרעה בתנועות גלגלי העיניים) ותת-תריסיות ,בהיותה בת  49קיבלה חיסון  TTולאחר ארבעה ימים
נתעוורה ואובחן אצלה תהליך דלקתי-ניווני של המוח.
ה special master-דחה את הביעה בטענה כי בספרות הרפואית לא נמצא קשר סיבתי לביסוס לתביעה .על החלטה זאת
הוגש ערעור והדיון סופי הוא בערכאת הערעור שמעליה.
בשלב זה קבע בית המשפט כי ה special master-אמור לשקול את הקשר הסיבתי על פי הנתונים המדעיים ועל פי מאזן
ההסתברות .אל לו להשתמש במבחנים משפטיים (כפי שהוא אכן עשה) .התובע אינו נדרש להוכיח כי החיסון היה הגורם
***
היחיד לנזק ,כי אם היה "גורם מהותי" למצבו ( (substantial factorעל פי מבחן ה"אלמלא".

הלכת  ALTHENאומצה על ידי בתי המשפט הפדראליים והוחלה על תביעות חיסון אחרות .בפרשת Ceddillo v. HHS
 )fed. CI.( 2009 w2 331968דחה בית הדין המיוחד על פי חוק זה ,הOffice of Special Masters of the U.S.-
 Court of Federal Claimsשלוש תביעות לפיצויים של ילדים שלקו באוטיזם ,אשר לטענת התובעים נגרמו על ידי
"החיסון המשולש" (.)MMR
Special Master Denise K. Vowell wrote:
"To conclude that [autism] was the result of [this child's] MMR vaccine, an objective
observer would have to emulate Lewis Carroll's White Queen and be able to believe six
"impossible (or, at least, highly improbable) things before breakfast,
לדעה זאת היו שותפים  Special Mastersנוספים.
ייתכן שעל ההחלטה יוגש ערעור לבית משפט פדראלי.
* נושא זה נדון בהרחבה בכתב עת זה בחוברות  36ו.38-
**

)Althen v. Secretary of HHS 418 F3d 1274 (fed. Cir. 2005

***

תמוה – לכאורה יש בהלכה זאת ניגוד להלכת  ,Daubertאלא מאי  -הלכת  Daubertעוסקת בשאלת קבילות ולא שאלת הוכחת קשר סיבתי (האם ייתכן שוני?)

הנחיות קליניות –ביסוסן?*
להלן תמצית ממאמר שפורסם ביום  08.12.2008בעיתון  .New York Timesעל ידי ד"ר דרשאק סנגהווי (Darshak
 ,)Shanghaviמומחה למחלות לב בילדים ,מאוניברסיטת מסצ'וסטס.
המחבר מציין את המספר העצום של מחקרים בכל תחום ברפואה המתפרסמים מדי שנה .בגלל ריבוים אין קהל היעד –
הרופאים – מסוגלים לקראם בדרך ביקורתית ,והם מסתפקים במה שמסופק לאותו קהל יעד – בצורת הנחיות קליניות ,בכל
נושא אפשרי.
יש חשיבות רבה ביצירת סטנדרדים המבוססים על ראיות מדעיות ,ולהם השפעה רבה מאד על הטיפול הרפואי .עם זאת יש
קושי רב בשינויים פתאומיים וקיצוניים בהנחיות .המאמר מביא כדוגמאות את ההנחיות של הAmerican Academy of-
 Pediatricsהאוסרות אכילת בוטנים על ילדים ,או בדיקת רמות כולסטרול אצל מיליוני ילדים ,או הנחיה של הAmerican-
 Heart Associationלעריכת בדיקות לב לילדים המקבלים טיפול תרופתי בעיות קשב .זמן קצר לאחר מכן פורסמה הנחיה
נוגדת.
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מתברר כי לפרסום הנחיה ,אפילו במוסדות המכובדים שלעיל ,לא נדרשת בקרה מדעית קפדנית ,כך שייתכן שההמלצות
עלולות להתבסס על השקפות אישיות של חלק מן הרופאים חברי הוועדות המאשרות את ההנחיות .הועלתה גם האפשרות
כי בפני הוועדה הממליצה הונחה גם בדיקה של הנחיות אחרות ,ולפיכך היה קושי לבדוק בצורה מלאה לפחות חלק מהן ,ובין
היתר לא נבדקו במלואן ולא דורגו משקלן של ראיות שונות.
על פי דוח שהתפרסם ב Journal of the American Medical Association-נמסר כי רק בשליש מן ההנחיות הקליניות
נבדקו כראוי הראיות המדעיות שבבסיסן .רק במחצית נשמר נוהל בדיקה מסודר .חרף כל אלה התפרסמו מאות הנחיות
קליניות ל ידי ה )www.guideline.gov( National Guideline Clearinghouse-שמקור רובן במוסדות אקדמיים וב-
 .Centers for Disease Control and Preventionההוכחות לא בהכרח עומדות ברמה ראויה .בולטות ברמת הביקורת
הרשויות הממשלתיות ,בעיקר אלה העוסקות ברפואה מונעת (החל בעניין יתר לחץ דם ועד לבדיקות ממוגרפיה) .ההנחיות
בתחומים השונים של רפואת ילדים מעלות סימני שאלה רבים על מניעי אישורן.
מכל אלה – בלבול רב בקרב המטפלים ,והתעלמות רבים מפעולה על פי הנחיות אפילו שהן ראויות .המאמר מסיים בדרישה
לקביעת סטנדרטים לדרך קביעת הסטנדרטים בטיפול רפואי.
_______________
?New York Times Essay - Plenty of Guidelines, but Where’s the Evidence

By DARSHAK SANGHAVI, M.D Published: December 8, 2008

סירב רופא לספק מרשמים לתרופות נרקוטיות נגד כאב
למרות שטיפול רפואי בלתי מספיק או סירוב לתת טיפול נוגדים את חובת הגשת טיפול נאות ,ידוע נדירות תביעות
משמעתיות או אחרות על אי-מתן מרשמים או תרופות המכילות נרקוטיקה לחולים הסובלים מכאב כרוני .התביעות עליהן
ידוע הוגשו בעילת יחס בוטה למטופל .החוק הפדראלי האמריקאי ,ועמו חוקי מדינות רבות ,דורש מן הרופא כי מרשם
לתרופה ,המכילה חומר תחת פיקוח ,יינתן למטרה חוקית ( )legitimateבלבד ובמהלך טיפול רגיל בחולה .הגדרה זאת
מאפשרת הגנה טובה למטפל  /ספק שירותי רפואה במקרים בהם הצורך הרפואי במתן התרופה מוטל בספק .ההגנה טובה
גם לאלה המסרבים לספק חומרים מוגבלים לאנשים אשר אמנם סובלים מכאב אך התנהגותם מטילה ספק במניעים לקבלת
התרופה הנרקוטית.
חוק השומרוני הטוב  -היש להציל חיי זר?
כתב העת האינטרנטי  Medscape Family Medicineבמדורו  ,Physician Connectאירח במשך חודשים מספר
חילופי דברים – מאירועים שהיו ודעות – בשאלה בדבר הדרך בה ינהג רופא כאשר הוא נתקל באופן אקראי באדם שנקלע
לסכנה מיידית לחייו.
רוב הכותבים השיבו כי ללא כל הרהור ,לו היו נתקלים במצב כגון תינוק המשתנק על בוטן שלא בלע בדרך הנכונה היו מייד
וללא כל מחשבה נוספת נחלצים לעזרתו ומנסים להציל את חייו .אולם ,רופאים לא מעטים ,מודים כי במחשבה שנייה,
ובעיקר לאחר שנות עיסוק רבות ברפואה ,היו מהססים אם להיחשף או להזדהות ולהגיש טיפול חירום מיידי כזה.
אמנם במדינות רבות בארה"ב קיימים "חוקי השומרוני הטוב" המגנים על רופא כעל הדיוט המגיש עזרת חירום לזולת ,אולם
אין החוק מונע אפשרות הגשת תביעה .הרופא עלול למצוא עצמו נזקק להגנת עורך דין ולטרדת עמידה בהליך משפטי ,ורק
בסופו תידחה התביעה כנגדו .מסיבה זאת היו רופאים שכתבו כי אף אם הם פעלו כ"שומרוני הטוב" ,הם נזהרו שלא להזדהות
כרופאים.
סיכון אחר לו עלול רופא המגיש עזרת-חירום להיחשף הוא הידבקות במחלה מידבקת (כמקרה של רופא שהגיש עזרה
נשימתית דחופה לנהג שהיה מעורב בתאונת דרכים .הרופא נחתך בידו משברי זכוכית חלון הרכב בעת הטיפול ,ולאחר מכן
נמספר לו מבית החולים כי הנהג שהציל הוא נשא .HIV
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למרות הסיכונים היו רופאים שדיווחו על נחישותם להמשיך ולהגיש עזרת-חירום גם לאחר שנתבעו על רשלנות בגין פעולות
אלה ,והתביעות נגדם נדחו.
נעיר כי ס"ק (1א) לחוק לא תעמוד על דם רעך ,התשנ"ח(,1998-ס"ח התשל"ט עמ'  )42אומר:

"חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו ,עקב אירוע פתאומי ,בסכנה חמורה ומיידית לחייו ,לשלמות
גופו או לבריאותו ,כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה ,מבלי להסתכן או לסכן את זולתו".
לא ברור אם הסיפא " ...מבלי להסתכן או לסכן את זולתו ".מכוונת גם "לפטור" או הגנה בפני חיוב בתביעה אזרחית ברשלנות
רפואית .מכל מקום אין בחוק הוראה המונעת תביעה כזאת מצד הניצוֹל .גם לא מצאנו בפסקה בישראל מקרה של תביעה
*
מסוג זה.
*

נעיר כי המשפט העברי ,בשונה מן המשפט הישראלי ושיטות משפט אחרות ,מסתייג מהטלת אחריות על רופא הפועל בתחום עיסוקו ,מה גם כאשר הפעולה היא
בגדר מצווה מן המעלה הראשונה  -הצלת נפש .הסייגים הם:
א    .תקנת הציבור (תוספתא (ליברמן) ,גיטין ,פרק ג ,הלכה ח).
ב 	   .העוסק במצווה פטור מאחריות בנזיקין (רמב"ן ,תורת האדם ,שם ,עמ' מא; חידושי רבי דוד בונפיל ,סנהדרין ,דף פד ע"א ,ד"ה מכה אדם).
ג     .שגגת הרופא נחשבת אונס (חידושי הר"ן ,סנהדרין ,דף פד ע"ב ,ד"ה ומכה אדם .ראה גם הרב יא"ה הרצוג ,פסקים וכתבים ,חלק ה (ירושלים תש"נ) ,סימן
קיג).
וראו דיון נרחב בנושא זה בפסק דינו של כב' השופט י .שפירא בת"א (מחוזי י-ם)  7513/05ד .מ( .קטינה) נ' בית החולים "הסהר האדום" ,תק-מח ,)2(2008
.)2008( 3417 , 3402

קביעת מות המוח
כידוע אין בארה"ב חוק פדראלי או מדינתי שבו הכללים על פיהם נקע מות המוח – "מוות מוחי" .כתב העת Western
) Journal of Emergency Medicine 2009;10 (1מיום  19.02.2009מתפרסמות ההוראות הנוהגות בבית החולים
האוניברסיטאי של אוניברסיטת קליפורניה ב ,Irvine-בעניין קביעת מות המוח.
נציין כי ההוראות זהות ,הן בתכנן ,והן בסדר הבדיקות הנדרשות ,לנוהל שהיה קיים בישראל ,אומץ ופורסם בהנחיות מנכ"ל
משרד הבריאות לפני חקיקת חוק מוות מוחי-נשימתי ,התשס"ח .2008-ההבדל היחיד בין שני נהלים אלה – בישראל
נדרשה בדיקה והסכמה של שני מומחים-בודקים ואילו מהוראות  Irvineמשתמע כי מספיק רופא אחד לקביעת מות המוח.
ואף זאת – אין ציון ,או דרישות ,באשר לתחום מומחיותו של קובע המוות.

 התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשס"ח ( 24במרס  ;)2008דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594
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