
רפואית* באתיקה אודך אץ
נמייד־ חיזר גחפסדר

חיון פתישהתה טייבשנה לפסי מזפ ש! Goaf, an Medteins and Law מ  באחטת-הברית, .

w שדזיה ym לבעיות h i w b i ,חמדדדניזז. לרפואה שהחדה זקתקיה בצוות ובעיקר ברפואה 

ם,טנמשפ השתתפו שי רופאיה י ש  הבעיה לכל בהקוספ אשד רופא היה הפותח הפרעה דה. ו

» סו־ם יהמו של ברפדשז ת!יפטשהמ תויהבע תשמרבי בך, על קפל כרפואה שפטהמו השק של  נ

p על m. 1ופווורהו: אחרי רבה! םנישב מפגרת במשפס המהקד כלל, •ך בחש סען הוא 

 .והמשפט הדת אנשי בהן ערניה לפני שנים מעשיות, דתשפב הרפואיות והבעיזת הדפהאה,

ת ותיק, אנגלי טןמשפ  יד.רושוכהי כי בהשיבו יורבח עלבון את ותבע קם הכנס, של בברד זיר

m של n iu iu ש הסשפס דוה י ה, רופא ריבלד יסוד שאין ט  היהה לא שלרופא בעת בי ז

 עהיהיו כתבו רות, כוסות הרבבת או דה הקזת מאשר יותר להציע הסק־ים בדוב אפשרות

11c i r u v s i .כי תוכן רבוחי, דעגסו־־-קארהא nr המזנב היה n a n לחובתי בידם עמהה, השלוש 

r *ק1«ו t it o .הרופא

im a m ש, ובמיותר עתה, זה גוהסתייש בעשור הרשאה של הבזק שא  האחרונות, העבים ארבע כ

שו ה־ויהעה in לותאש בפני ש rv o nu בשיפוט □רוך כלל בדרך אשר פתרון - פתרונן עה!שבה 

תי רימוס די. וד סו בון י rrn הרבדים שמסבע הדבר, נ n ,סו־ הפילוסופיה, המשפט סו שי ו דו חי  ו

ת, םיחתמתפ הלכה, מויו ם םיחטש אפך קוימו.־ זנער כל יפה ללשקו םיבירה ס ד  בחקרו, מו

ש ותניכעג תומדע לקבועו לדון נוימתשמו מאחר אןי, שאמם מוי ש ה  לעגרד השיבהו עמדות בד-

שן במבוק ך. ותזוא ה ארו

 המש־בכות הבעיות עם המידיה התמודדות בפני לעמוד טמשפוה המוסר הדת, אנשי בבונים לא

שי, מדע רק הינה שעד הרפואה, הרפואה. של מו  יתד. במהירות הרשות שיטות לז מאמצת שי

קז לאהד די בדי סו ם 1 בי שכהה לאחר וגם סתוורפחשו אבדגתית גישה של תי שבויי  לתוצאתו :

ליע שבת! שי, מודע הרפואה, שכנה בבשלון, הסיבון על רבה במידה םו  ולהשתמש לפעול שימו

פוי אלה והשימו רסותטב ת, לרי  השיטוח של והמוסריות השקיה! בותלש־■ וה שנחקרו טרם ודלי

שי ומשפט. דת אנשי י ע״ ם, שפטמה תם הדת ש  שאלות עס להתמודד אדן החת רק שבני

תה אלה. שונ
ו מסיבה ל, לפוזת, הרפואה נאלצה ז כו שקז תויטש כבי א. יהצרכל א סוד חיוו אלד שיטות הי  י

א לפיהן אשד תיותא ותארק ה ת. סמוך שלהט זקיטרקהפ אה תאישהר גי  אלו שיסה! החדו
ב פי על התבטש תי, אידיאליזם )social idealism ( לכנותה אפשר אשד גישה על רו עד ו

שרי בבנם הרסוה מתוך *) שי אגודת מסעם ומדע הלבה לבעיות השלישי ה  שופרי מדע ש
ם ביום שנערך השה, 9( וזשל״א אלול י״ .9 .1 9 7 1.(
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היינו שון מושכל הכלל, סוכת כי ד א. רא קובע הו ש אחר באופן הפרס. התנהגות את ו  לכנות י

ו נושה u ז t ilita r ia n is m מוש נישה - פרנמסיות , תישי ו מוסר ערכי על מתבססת שהיא אן! על ז

ה, אינה ואסונה, ב צי מבן לתקיפה, מתייפה משתנית היא כי י רק מי לשבי, אחר אדם ו

סן, צורך את ח ת, האמת את ועקרת אינה זד נישה .הזמן אנשי ראות לפי ו סודי  בודקת אינה הי

ת כויו ת ז בו חו סרי. את קובעת אינה היא והכלל. הפרס של בסיסיים ו  בעא־ת. פותרת רק היא המו

ת, לאתיקז לספר בהקדמה מספר, שנים לפני זד שמוה תאר אמריקני רופא אי אלו: בסלים רפו
" IF  M A N  IS GOOD IN  HIS H E A R T , T H EN  H E  IS A N  E T H IC A L  m e m r e b  

O F A N Y  G R O U P IN  S O C IE T Y , IF  H E IS  B A D  IN  HIS H E A R T , H E  IS A N  

U N E T H IC A L  M E M B E R . TO  M E  T H E  ET H IC S  O F  M E D IC A L  P R A C T IC E  

A R E  AS  S IM P LE  a s  t h a t ״ ובעברית:

שו, סוב הינו האדם ״אם סמ חבר הונו אזי בנפ  בנפשו דע הוא באם בחברה. קבוצה בבל ריו

כר אזי ח סדי. בלתי הינו א, ממשיך לבבי, מו  עד הוסמש התה הרפואה מדע של האתיקה הו

ך״. כדי כ

עיון איו כל כי ובסדחני לכשעצמו, בשגב זה ר ר בוזזי, להסכמה. ראשם נענעו קו  שולל אני ר

ו נישה ןוטלחל ז ם. שסחי בבל התן ברפואה הן ,י שה, נבונה אם החיי  האנשים של ומרביתם הני

ב, לב בעלי התם ם ומשפטית, מוסרית דתית, לדדקוז אנו נזקקים מה לשם סו  החברה. לקיו

ק לדאבוני, תנו דוחף רע יצד כי בקביעתם ל זי׳ חכמתו צד רינו, או עו  של מוראה ״לולא דכי מנ

ש מלבות, ם רעהו את אי בלעז״. חיי

רנו של ריהטוההיס גם וה הרפואה. בשסח ובעיקר זאת, מאשרת דו תז עו  הרופאים דדללו אשר ו

 פחות מהם. סולד רומאי והלא הרפואי העולם כל לכל. ידדעים הרפואי המחקר בשם הנאציים

ע דו ם ומק־ר גדולה שאלה בסימן רבה ובמידה י חי כו  של המופרזת המתירנות היא רבים לוי

ם. בשטחי רופאים סויי ח על רק לדוגמה אצביע נ כו Human G" - הספר שעורר הוי uinea P ig s,' 

Pappw orth . אי ומוסד אתיקה התפתחות דעתי, לפי ם אינם רפו  המוסר כללי מהתפתדדת שוני

ל ולרפואה לרופא און כולה. החברה של והדת פו  אתיקת באמת אין ולכן המוסד למקידות מונו

ת. רפואי

שי בין פעולה ששיתוף ספק, אין שי העשהמ זצ אנ תי המחשבה, ו ד  מדע של ותוחתהתפל ו

ם הרפואה כיווני ם. ב סון הנכוני די על הרפואית, ותמקדהתה רי  בנישה החברתי, המימסד י

שנו כולה, החברה של אלא ,הרופאים של לא ברורה דדבה היא ומוסרית דחית משפטית,  י

 זד, חברתית במסגרת לפעול הצורך, את לגמרי השוללים ומדענים חיפאים של קטן מספר

 הדרוש השיפוס את לקבוע כדי דיו הרופא, של האינסואיסיבי המוסרי הרגש כד והגורסים

כי, בעבודתו. בן אנו ם אנו אין להיפך. גורסים הרופאים של מרביתם ו צי  עצמנו על לקבל רו

סריות חברתיות, השלכות להן אשר להחלטות, הבלעדית, האחריות את ת מו חיו  אנו נרחבות. וד

s (עליתים אנשים אנו אין כי מאמינים u p e r m e n ( כי ר, עליון מוסדי ברגש נחתו לא ו ת  יו

י ר, רב שיפוט בכוח ז ת ש. בני יתר מאשר יו רוצה היה ברובד להקהש נראה הצער, למרבה אנו
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היו שכך ם מדי הדברים. פני י מו יו  מתפקידי כי משכיל, מבוגר, אדם בשכנוע אני מתקשה ביו

עץ רק כרופא,  לעשות הרפואה של בכוחה מה לו למסור מחלתו, סוג על לו להודיע לד. ליי

ת, לתוצאות לבו תמושת את להעיר אף הצורך ובעת למענו,  אחרי ימלא ולא במידה הגרועו

תי. או ל אני אין הור בו  לסיפולד בקשר החלטות לא 1 טילחלה רשאי אני אין !בשבילו להחליט י

שי ת תחלטוה שכן כל ולא האי ת עקרוניו סריו מו  הרפואה. שסח לכל בקשר ו

c h a u n c e y  l e a k e בתרגום: מצסס האני כותב

ה קדמותתמהה הנובעות המוסריות ״הפרובלמות לוגי  האחריות אתן המודרנית והרפואה בביו

ה, מדעני של הבלעדית לוגי שי או הרפואה, הביו תי אי  של הכללית האחריות הן הבריאות. שרו

ם ההשכלה אנשי מכלול שי דור בון ו ר לי רו בי החברה. רבדי בבל ו

ם רופאים של היסודית אחריותם ממשיך, הוא גי לו ביו א, ו  כל את הקהל, לב לתשומת להביא הי

אי, המידע מובנת, תמציתית בצורה הרפו ^ ו ר םהמ היסודות בדיקת לאחר אז ו סריי  להם אשר ו

 תועלת תביא באמת שלנו, הטכנולוגית ההתקדמות כי בטוחים, להיות נובל הבעיות, על השלכה

ת״. שו לאנו

 התעגעותו, וחוסר הקהל אדישות לדאבוננו, בארצות-הברית. ולא בארצנו לא המצב! כן לא

לצו מוסד, ומטיף לתיאולוג כורת״, בעל הרופא, את הפכו אי תו ו  אשר בבעיות עמדות, לנקום או

הרפואה. תורת מעצם משיד ותקוחר השלכות, להן

שר לאחרונה  תגליותיה, לכל שניתן הרב והפרסום הרפואה, במדע המתמדת ההתפתתת ל

 ומתחיל הרחב הקהל התאושש החייאה, השתלה, החדשים, הניתוחים החדשים, המכשירים

ת את לעצמו לתבוע ם ההכרעה זכו אלה. בענייני

בוזזי, צו לא מעולם ר ם, שכן בל ולא הזאת, הבלעדית האחריות את הרופאים ר  עם כיו

 האפשרות עם הרופאים. לרשות העומדים החדישה ובטכניקה במיכשור הנרחבות, האפשרויות

 להאריך אברים, תילשהל שנדם, לאחר הלב את ולהפעים שנפסקה לאחר הנשימה את להפעיל

אי מלאכותי, באופן החיים את ד !שלא! בוו

ם בבית  בחולים החייאה, בפעולות להשתמש אין בי הוראה, המעהלן פרסם באנגליה, ודלי

ם, קני ת ממחלות הסובלים אחרים בחולים או ז  הוא ממאירים. מגידולים או ממושכות, כרוניו

ו הוראה הדביק ו החלטה כי בקובלנה עליו הסתער הרופאים ךזל7ו המודעות לוח על ז  אינה ז

מוסדית.

אוי מי תי, צעיר? מועלה הוא שונה זקן ודלה כי לקבוע ר בו ר ר בו  רוצה אינו הרופאים צי

. באחריות ו סי לחיות זכאי מי - ליטחלהז ם נתקלים אנו בהן הבעיות אלה !לאו ו  מם. יו

םשדרו מספר לפני ו בעיה בפגי אני עמדתי י שה, של במקרה אחרת. בצורה ז שי  סבלה אשד י

ת. בביק״ר לראותה נקראתי אשד מרפא, חשוכת ממארת, להחממ תי מאחר בי  מצבה בי וראי

 בימים בודלה, הקשה הטיפול את עליהם להקל שנוכל בכדי לאשפזה, חהשפלמ יעצתי הוחמר,

ה להארכת שננקוט מהאמצעים חששו כי סרבו, הם לה. שנשארו הספורים ,הודלים בבית ודי
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 וסבלה חייה את צורר ללא להאדיר סלאבדתיים, אמצעים סבל ננקום לא בי מצדי, המוחה ורק

ת ללא נשמתה לועציא לה מנתן ובלה.ה של מרבי  הזבוז* לבקשתי. נארתו נוספה, רפואית מ

ת !ושובה דזיא לסזון ק, ועסרוני ת. הזבח! במר בז־יו לוויו

מי סוגיה היא למשל, המות, קביעת שאלת פרטיהן. בל על הבעיות את לפרס המקתז באן לא  ב

מיה משבבר עצמה. ת, את כי חכמינו, קבעו םי  והפסקת הלב פעימות הפסקת לאחר קובעים מוו

מונו הם m טח;משפ הרפדזסז ובשלמה. . שיסה לעצמם אי ו ם, מספר לפני ו  שהוכח, מאז שני

ס ללא בם בי סיפו בדדים, ד■להיעמ אפשרות קיימת אלה תיפ^די  פעילות עקומות בדיקת הו

E. המוח .E .G.

ת הנחיות הבריאות ממשרד קיבלתי לארשיב הלב השתלת לאחר מיד  נבה בר־ עובדו אשר - ברורו

די ל-י  בל אחרי ממלאות ולא אחד, בל רזנדן משביעות לא ק אף - תבל ארצות מבל רופאים ע

שהד ושפטמה תורי וההלכתיות. תי

מן R שהן שאפשר דוגמאות שחי רק לבם ז E D U C T io  a d  a b s u r d u m קלסי מידה קנה לפי 

די מדות לקביעת ל-י  בחרצות, המסתובבים אנשים מארה ישנם הלב. ופעילות הגשימה הפסקת ע

רו שמחד חז ם. ו קז הרפואית הסבגיקז אשד מתים ישנם ולהיפך, לחיי  בדדים. אותם מזזוי

שו, נקטע בתאונה אשר באדם, רמושל יבולה הדפוזעז של הטכניקה שימתו לבו פעימות את רא  ונ

ח, ראש ללא אדם לך הנה והלא מו לפי כחי לראותו קשה אשר ו דנו המקובלות, ההגדרות ו חי. עו

ת, בריקה טעון הזה חהשט בל נם בי נראה די סו  ההלכה אנשי מצד דגם המדע אנשי מצד גם י

ם, והמשפט. ת־ לשבת במקחם כיו דע, דעות להחלפת בי מי  דעות מהווה בנפרד מקצוע בל ו

 אינן עברו שנים של הפשוטות ההגדרות כי יפה הסבירים הדת איש■ אלו. לבעיות בקשר שונות

ס. למציאתז מתאימות לוגי הידע בלי הגדרה מחפשים או כיו סודי הביו  מגת על להם שורהד הי

ם, תשובות. ממתן מתחמקים בכלל או לפסוק, תי באופן רופאי  מבלי בעצמם מחליטים שרירו

ר רדב סד. ודמו הדה ביסודות להתחשב בו ו החלטה בפני העומד הרופאים צי ם ז ם יו  ,בעבודתו יו

שבו היה מוטב ובמתים. בגוססים בטיפול מוסרי כשלון סמנו תמנע אשד שיסה שתקבע רוצה  שי

תר, קל מנסידנה. ליהנות לחברתה נותנת היתה קבוצה ובל בצוותא בבעיה לדון הצדדים שבי  יו

 שבי, ומצד מוסר, חסרי הם הרופאים שבל אחד, מצד בהזסזרה להסתפק אצלנו מקובל ובנראה

ם. לא שניהם קדומות. דעות בעלי היבם הדת אנשי שבל צודקי

צור שברצוננו הדוברה שאלות. מציג רק פתרונות, עם בא לא אני  מושתתת הזאת בארץ באן לי

ם היהדות ומוסר דה על בי מחוי  .הרפואה בולל מהלכיה, כל לתוך אלה ערבים להחדיר אנו ו

דייוו דעה בגדר אמם אלה ערבים  ואף מסורתיים אנשים על דתיים, אנשים על הם מקובלים .םי

המערבית. לתרבות הבסיס את היוו הם לדת. ריםבגתהמ אלה על

ם בו מקום - בארץ פה עו רוצי ר ז צו די להביא עלינו האתית, מסורתנו את המאפיינת חברה לי  לי

ר עיסות שי ר בין י בו שי המדענים, הרופאים, צי  לליבון להגיע בבדי בולה והחברה הלבה אי
ר רו בי אלד. בנון בעיות ו
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עליה. שת^זלה ולא החברה את לשרת ינותח! הרפואה

ב של דעתו היא ש  של שבוע־ברת הדא, מקרי לא ההדרכה. הכותנה המבקש הרופאים, שיבור רו

 קצו־, שנן לפגי ,עפיוה מישראל, הרפואית ההסתדרות של חרשתי העתון - ״הרפואה״ עחון
הבא: הקסע

ל איזנו ״המדע בו  מוגהת! התבדה, בשאר יהובלתי-תל בפעילות עעמו, בדזצגת להסתפק עוד י

חד .שלה יהכתהלי של פנימית דינאמיקה י ע״ זמבוזגת משלה, כללים ע״י  מאותם מדי יו

ש תהליכים  את מביכות פעם לא אחרות, מבחינות מבורכות םתוהי אף על אשד השופעות, להם י

ם בהן הרואה הממחנע, האדם  מדי, קרובות לעתים שלי. האינדיבידואלית האוסונומיה על איו

ם החברה את המדע דוחף כיווני חר ושהיא לה, מובנים בלתי ל  ;ולקהיה לעעמז. בררה לא בו

 בעתוגוח בביה״ס, ההרעאת! באולם - המדע את לזדציג כדי מאסזנחז להכפיל ודיבת המדעית

ע״י תפע ו  תיתן האדם, לגבי ממדק להבנה, הניתן בתהליך• - המינים מכל השכלה להפטז ולו
די. הלשליט ד ל-י ע

ם, בחופות מהלכים שהיו עעיבא, דר' ישמעאל בר' מעשה שלי  עמהם והיה ירו

תי, להם: אמד תולה, אדם בהם פגע אוזד. אדם  אמרו אתרפא, במה לי אמרו רבו

מי להם: אמר שתתרפא. עד וכך בך עשה לו: חי? הכה ו  הקדוש- לו: אפרו או

א. הו  ואתם הבה הוא שלבם, שאינו בדבר עבמכס נכנסים ואתם להם: אמר ברוך-

 עובד להם: אמר מלאבהך? ומה לו: אפרו רבונד? על עוברים אינכם מרפאים,

הרי אני אדמה די. המגל ו  הקדוש- להם: אמר הכרם? את ברא מי לו: אמרו בי

א.  אוהו ב-רא הוא שלך, שאינו בדבר עבמך מכנים ואתה לו: אמרו ברוך־הו

רן ואתה די? הסבל רואים אתם אין להם; אמר ממנו? פירות קו  אני אילמלי בי

שו יובא חור  שבעולם, שוסה לו: אמרו מאומה. תעלה לא ומנכשו ומזבלו ומכסחו ו

מיו, בחביר אנוש ק״ג) (תהלים, שבחוב מה שמעת לא ממלאכתו  שהעץ, בשם י

 אינו נזבל ולא מים שתה ולא עלה ואם עולה, אינו ונהרש ומזבל מנכש אינו אם

מיני הסס הוא הזבל הבזף, בך מת, רהדא זזי ש רפואה, ו  הרופא. הוא אדמה ואי

תענשתי. אל סבם בבעשה להס: אמר
) פרק תמורה, (מדרש ב'
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