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 זצ״ל אויערבאך זלמן שלמה הרב
גליק שמעון פרופ׳

 ;דין לפסולי פוריות טיפולי ;חיים שמקצר כאבים שיכוך
1לשו״ת השלמה — מסוכנים בחולים קדימויות

שליט״א אויערבך זלמן שלמה הרב הרה״ג לכבוד

 עומדים שאנו מעשיות רפואיות שאלות שלש עם לכבודו פונה הנני
קרובות. די לעתים לפניהם

 הדרך״ ל״סוף הגיע שכנראה קשה ממחלה שסובל בחולה לנהוג איך .1
 עוד ניתנות לא רפואית הערכה כל שלפי אחרות מחלות או סרטן עם

קשים. מכאבים סובל והוא משמעותי, לטיפול
 הכאבים את שמרגיעים מחומרים זריקות לו לתת אפשרות יש

 מרדימות, קצת ג״כ תרופות אותם כל כמעט אבל הסבל, את ומורידים
החולה. של הסופי המוות עתוי את ממהרים שהם בטוח וכמעט

 שהיא מי) ברור לא עקר, שבעלה (או עקרה צעירה באשה לנהוג איך .2
 לחנך תוכל היא מידה באיזה וספק שכלית, מבחינה מפגרת להערכתי

 מביאה שהיא אמה ע״י כנראה, מנוהלים, עיסוקיה כל ילד. ולגדל
בשבילה. ומדברת לרופא אותה
 שהיא להצליח אפשר יהיה חזקים מאמצים שבהשקעת להיות יכול

 לגדל האפשרות הזאת לאשה לתת מצידינו מוצדק זה האם ילד. תוליד
? לכך מסוגלת לא היא לדעתנו אם בנים

 ועלינו זה] מסוג שיקולים [לשקול הרופא מתפקיד זה אין שמא או
? ירחם וה׳ הנדרשים, המאמצים כל לעשות

 כמה אחת ועל יום כל כמעט לפנינו שעומדים במצבים לנהוג איך .3
 מקרים בכמה לטפל המשאבים לנו שאין ח״ו, מלחמה בזמני וכמה

1 אחת. בבת לטיפול שמגיעים דחופים

 בחולים. רפואי לטיפול הנוגעות קשות שאלות שלוש גליק שמעון פרופ׳ שלח תשל״ו בשנת .1
 הופיעו והן תשל״ו ניסן בחודש נכתבו גליק שמעון פרוס׳ של לשאלותיו הגרשז״א תשובות

 שיחזר אבדו, המקוריות והשאלות מאחר .51־46 עמ׳ נט־ס, באסיא ובפקסימיליה בדפים
.51 עמ׳ שם באסיא הופיע השחזור ומכתב עיקרן, את גליק פרוס'
 והן גליק, לפרוס׳ המקוריות השאלות את לייזרזון ש״ב הרב המציא באסיא הפירסום לאחר

העורך. — קלה. עריכה לאחר כאן מופיעות
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 אחד לחולה עדיפויות למתן בקשר שיקולים שהם איזה קיימים האם
השני? על

 טובים יותר הם שסיכוייו לחולה זמן יותר להקדיש צריכים האם
? להשפיע יכול שהרופא

? קדימה סדר לפי מחלה, לפי מעמד, לפי גיל, לפי להחליט מותר האם

 במצב שהוא לשני ולתת אחד מחולה הנשמה מכשיר לקחת מותר האם
? טובים יותר סיכוייו או קשה, יותר

 עזרתו. על מראש לכבודו מודה אני
ושמח. כשר פסח חג לכבודו מאחל אני

 כבוד ברגשי
גליק שמעון ר ד״

פורסמו הנ״ל לשאלות זצ״ל אויערבאך הגרש״ז של תשובותיו
.51-46 ׳עמ נט-ס. באסיא


