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האפשריותוהחוקיותהעומדותלפניכלאדםבסוף

כןאנודורשיםלהעמיקולהרחיבאתהידע חייו.

בנושאבקרבהצוותיםהרפואיים.

תחומים לעומתזאתחלההתקדמותניכרתבשני

חשוביםהנוגעיםלסוףהחיים.נושאראשוןהואקידום

וארגוןהרפואההפליאטיבית.זהוסוגהרפואהשמעמיד

במרכזאתהחולהוצרכיוושואףליצורלחולהסביבה

נעימהותומכתבסוףימיו.שתיועדותיושבותכרגע

עלהמדוכה,בונותומארגנותמערךשלקשרביןכל

חולים קופות קהילה, לנושא: הנוגעים הגורמים

ומוסדותרפואהלסוגיהםהשונים.

נושאשנישהתפתחמאודלאחרונההואמתןאפשרות

לאדםלסייםאתחייובביתו.כלומר,החולהמקבל

אתכלהשירותיםהדרושיםכדילהפחיתככלהאפשר

אתסבלוולסייעלובענייניםבירוקרטייםומשפחתיים

שהואזקוקלהם.זאתבמקוםלסייםאתחייובבית

חוליםצפוףומנוכר.

קופותהחוליםקוראותלשירותזהבשמותשונים:

הוספיסבית,טיפולביתוכו'.המשותףלכולםהוא

שהםניתניםבחינםמטעםקופותהחולים.גםבמקרה

זה,אנשיםרביםאינםמודעיםלקיומושלהשירות

והכל-בגללהיעדרפרסום.מןהראוישקופותהחולים

המרבותלפרסםמודעותבכליהתקשורתעלחידושים

זה. חשוב נושא גם יפרסמו שונים, ושכלולים

לאחרונהקיבלנומספררבשלהזמנותלהשתתף

להסביראתהעמדהשאנו כדי עיון בכנסיםוימי

נאבקיםלמענהולספרעלפעילותנו.כןמגיעותאלינו

בקשותרבותשלאנשיםהכותביםעבודהבנושאסוף

החיים,החלמתלמידיתיכוןועדסטודנטיםהמכינים

עבודותגמר.ושוב,הדברמעידעלהאמונההגדלה

שלאדםיש והולכת(אוהגישההתופשתתאוצה)

אוטונומיהעלגופו,ולכןהוארשאילהחליטכיצד

יסתיימוחייו.

כמובןשכלזהנותןלנואתהכוחלהמשיךבדרכנו

ולהיאבקעליהואנומאמיניםכיעלאףכלהמכשולים

˝למטרתנונגיע
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†רוה¢מ†לשעבר†אריק†שרון¨ שלא†כמו
†הנשיא שבמשך†שש†שנים†חי≠לא≠חי¨
לשעבר†שמעון†פרס†ביקש†שלא†להאריך
את†חייו†בהגיעו†למצב†סופני†חסר†תקווה

לאחרתקופתהחגיםשבחלקההיהמשרדנוסגור

ולכןהפעילותבוהייתהמינורית,חזרנולפעילות

מלאה.במשךזמןזהנוצרלחץרבבעבודה.מתנדבי

המשרדולינדה,מזכירתנוהמסורה,עובדיםבמרץ

כדילהתגברעלהדוארהרבועלהשאלותהטלפוניות

המגיעותלמשרד,ואנומשוועיםלמתנדביםנוספים.

אחתהסיבותלביקושהגוברלהצטרפותלעמותההיא

ללאספקהפרסוםשניתןלבקשתושלהנשיאלשעבר,

שמעוןפרסז"ל,שלאלהאריךאתחייובהגיעולמצב

סופניחסרתקווה.

כולנוזוכריםאתסופוהאומללשלאריאלשרוןז"ל,

שבמשךשששניםחי-לא-חיואלהמוותלאהגיע.

לאנשיםרביםנודעלראשונהכיהםיכוליםלקבוע

אתצורתמותםאםרקיקדימווימלאובעודמועד

טופסמתןהנחיותרפואיותמקדימות.

עמותתליל"ךהיאהיחידההמפרסמתמידעזה.אך

לצערנו,איןבאפשרותנולהגיעאלכללהציבורבין

בגללההוצאההכספיתהגדולההכרוכהבכך,והן

בגללחוסרבמתנדבים.

הבקשותוהשאלותשהגיעואלינובזמןהאחרוןמעידות

עלכךששאלתסוףהחייםמעסיקהמאודאתהציבור.

משוםכךאנופוניםיחדלמשרדהבריאותהממונה

עלחוקהחולההנוטהלמות,ומבקשיםלפרסםבכל

כליהתקשורתוברשתותהחברתיותמהןהבחירות

חלומו†של†זית
האמניתרותהורם,חברתליל"ך,עלהפסל

שיצרהעםהפסלניהאדדביט:

זית"נוצרבשיתוףפעולה של "חלומו

הפסל הוא לעבודה שותפי ערבי-יהודי.

ניהאדדביטמרמלה.

ברזל מחוטי ניהאד הכין העץ שלד את

מלופפיםואתאלפיהעליםהעשוייםנחושת,

יצרתיבעזרתחברים.הפסל,המתנשאלגובה

שלכשמונהמטרים,מוצבבכיכרוינגייט

בטלבייה,שכונההקרובהלליבי,שםהעברתי

אתימיילדותי.

הפסלבאלייצגאתהחוויההאנושיתשכרוכה

בכוחניותובחופש; בהתלבטותובחיבור,

שמנסים שונים, מגזרים בין ביחסים

להתחברוליצורמשהוהומנילקראתעולם

טוביותר.

שיתוףהפעולהעםניהאדהחללפיכשנה

שםהעמדנואת ,2015 במסגרתמידברן

פעולה שיתפנו מאז אישה". "לב הפסל

גםבמידברן2016עםהפסל"גמלהנביא".

נוספים פרויקטים לנו יש לשמחתנו,

˝הפרקעל

חלומושלזית
פסלשיצרוהאמניםרותהורם

וניהאדדביט

מאת:בינהדיבון,

יו"רהוועדהמנהל



לזכותהחולהלאוטונומיהעלגופו,עליההצהיר

המחוקקבסעיף13לחוקזכויותהחולה,נודעת

משמעותמשפטיתמהותית.

מתןטיפולרפואימותנה,עלפיהחוק,ב"הסכמה

מדעת"שלהחולהלקבלתהטיפול.תנאיזהמתמלא

רקאםהסכמתהחולהלקבלתהטיפולניתנהלאחר

שהרופאסיפקלחולהמידעהולםעלמצבו,על

מהותהטיפולהמומלץומטרתו,עלהסיכוייםוכן

עלהסיכוניםהטמוניםבווכןעלקיוםאלטרנטיבות

טיפוליותסבירותלטיפולהאמור.ההסברהניתן

לחולהחייבלכלולאתכלהנתוניםוהשיקולים

הנדרשיםלגיבושהחלטתו,אםלהסכיםאולא

להסכיםלטיפולהמוצע.

במקריםרביםמסתפקיםרופאיםבהחתמתהחולה

עלטופסהסכמהלקבלתהטיפול.אךכברנפסק,

לאפעם,כיהחתמתהחולהעלטופסהסכמהכזה

אינהממלאתאחרחובתהרופאלספקלחולהאת

זאתועוד:גםאםהרופאסיפק המידעהנדרש.

לחולהאתהמידעוההסבריםהנדרשים,איןהוא

יוצאידיחובהאלאאםהשתכנעכיהחולהאכן

קיבל. אתהמשמעויותשלההסבראותו הבין

לאמור:רקהסכמההניתנתעלידיחולהתוךהבנת

ההסברשניתןלוראויהלהיחשבכ"הסכמהמדעת".

הטיפולאינו שבהםמתן חריגיםלכללהנדון,
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מתייחסיםלמקרים מותנהבקבלתהסכמהמדעת,

נדירים.כך,למשל,כאשרהחולהאינוכשירלקבלת

הסבריםאודותטיפולמומלץהחיונילהצלתחייו,

וכןמקרהשבושוכנעהרופאשעצםמתןההסברים

לחולהעלוללגרוםלונזק.גםבמקריםאלהמצווה

הנדרשים וההסברים המידע את לספק הרופא

למיופה–כוחוהמורשהשלהחולה(אםישנוכזה)או

כיבידי למותרלהוסיף, לבנימשפחתוהקרובים.

חולההמתקשהלהחליטאםלהסכיםלטיפולהמוצע

לו-אףלאחרשקיבלוהביןאתכלפרטיהמידע

והשיקוליםשהוצגולפניועלידיהרופא-עומדת

הזכותלהיוועץברופאנוסףבטרםיגבשאתהחלטתו.

לספקלחולהאתכלהמידע הפרתחובתהרופא,

וההסבריםהנדרשיםלגיבושהסכמתולקבלתהטיפול,

פוגעתבאוטונומיהשלהחולה.פגיעהכזאתמהווה

עוולהנזיקיתשעליהעשויהחולהלזכותבתביעה

לתשלוםפיצויים.הניסיוןמלמדכיחוליםשזכותם

לאוטונומיההופרה,אךהטיפולשניתןלהםהניבאת

התוצאותהמקוותוהוביללהחלמתם,לרוביימנעו

מהגשתתביעהמשפטיתבגיןהפגיעהבאוטונומיה

פגיעה על תביעות המקרים ברוב לכן, שלהם.

באוטונומיהמוגשותבגדרתובענותמשפטיותעלנזק

שנגרםלחולהכתוצאהמןהטיפול,כאשרהעילה

העיקריתלתביעההיארשלנותרפואית;ביןבאשר

לסוגהטיפולשעליוהחליטהרופאוביןבאשרלאופן

מתןהטיפול.אךחשובלהדגיש,כיפגיעהבאוטונומיה

שלהחולהמהווהעוולהנזיקיתעצמאית,המקימה

לחולהעילהלתביעתפיצויים,וזאתללאקשרלשאלה

אםהטיפולשניתןלו,תוךהפרתזכותולאוטונומיה,

הביאלהחלמתואוגרםלונזק.

כךעולהמשורתפסקידיןשניתנועלידיביתהמשפט

כך,ביןהיתר, העליוןבשניהעשוריםהאחרונים.

ניתןללמודמפסקדינושלביתהמשפטהעליוןבעניין

.(1997בשנתשניתן)לניאדוהחוליםבית'נואתורי

גברתואתוריאושפזהבשבועה-24להריונהעקב

פקיעתקרומיהשפירוירידתמים.עםאשפוזההחליטו

הרופאיםשלאלהפסיקאתהריונהוטיפלובהבתרופות

שלושיםשעותלאחר המעכבותאתציריהלידה.

אשפוזהאובחנואצלהסימניםשלאלחדםושלדלקת

השפיר.הריונההופסקונולדעוברמת.למחרתהיום

התגלואצלהסימניםמובהקיםשלזיהוםכללי.לפיכך

הוחלבפעולותלהצלתחייה,אךמצבההחמירוהלך

ומקץימיםאחדיםהיאנפטרה.

בתביעתיורשיהשלהחולהנגדביתהחוליםנטענו

שתיטענותעיקריות:האחת,כיהחלטתהרופאים

שלאלהפסיקאתההריון,מידעםאשפוזהשלהחולה,

היתהרשלניתבכךשבאופןבלתיסבירהעמידהאותה

בסכנתחיים;ושנית,כיהרופאיםחדלוממילויחובתם

להסבירלחולהאתשיקוליהחלטתםהאמורהולשמוע

המומחים עדויות על בהסתמך עמדתה. את

ששניהםהסכימו הרפואייםשהביאוהצדדים,

שההחלטהלשמראתההריוןהיתהבגדראפשרות

אתהטענה דחהביתהמשפטהמחוזי סבירה,

הראשונה.עםזאתהסכימושניהמומחיםשעל

הרופאיםחלהחובהלספקלחולהמידעעלמצבה,

לשתףאותהבשיקוליהםולשמועאתעמדתה.אך

לפניביתהמשפטלאנמצאהראיהמספקתלכך

שהרופאיםהפרואתחובתםהאמורה,ומטעמים

אתבקשת ביתהמשפטהמחוזי דיונייםדחה

התובעיםלאפשרלהםלהביאראיותלהוכחת

טענתם.

ביתהמשפטהעליון,בערעורעלפסקהדין,לא

לא שהרופאים בקביעה להתערב מקום ראה

התרשלובעצםההחלטהלשמראתההריון.עם

זאתקבעכיביתהמשפטהמחוזיצריךהיהלאפשר

לתובעיםלהביאראיותלהוכחתטענתםכיהרופאים

חדלוממילויחובתםלהסבירלחולהאתשיקוליהם

ולשמועאתדעתה.בפסקהדיןהורהביתהמשפט

להחזיראתההליךלערכאההראשונהוהורהלה

לאפשרלתובעיםלהביאאתראיותיהםבענייןזה.

ביטאביתהמשפטאתהתפיסה זו בהכרעתו

שלפיהפגיעהבאוטונומיהשלחולהמקימהלחולה

עילהעצמאיתלתביעה,שאינהמותניתבקיומה

שלרשלנותרפואית.

דבריםמפורשיםבנושאעצמאותהעילהלפיצויים

בשלפגיעהבאוטונומיהאמרביתהמשפטהעליון

בפסקהדיןבענייןדעקהנגדביתהחוליםכרמל

(שניתןבשנת1999).במקרהזהנדוןערעורה

שלנכה,שאושפזהבביתהחוליםלצורךביצוע

אךהבדיקות ניתוחלתיקוןדפורמציהברגלה.

שנערכולהעוררוחשדלקיוםגידולבכתפהועל

רקעזהסברוהרופאים,כיבעדיפותראשונהמן

הראויליטולביופסיהמןהכתףוכיהליךזהדחוף

עלכתבהסכמה יותרמביצועהניתוחברגל.

לביצועהביופסיההוחתמההחולהרקבשכבהעל

תרופות שקיבלה ולאחר הניתוחים שולחן

מטשטשות.כתוצאהמניתוחזהנותרהכתפהשל

אליהומצא,משנהלנשיאביתהמשפטהעליוןבדימוס,נשיאליל"ך

6'בעמהמשך

מתן†טיפול†רפואי†מותנה†ב¢הסכמה†מדעת¢†של†החולה†לקבלת†הטיפול¨†המתמלא
רק†אם†הסכמת†החולה†לקבלת†הטיפול†ניתנה†לאחר†שהרופא†סיפק†לחולה
מידע†הולםÆ†הפרת†חובת†הרופא†לספק†לחולה†את†כל†המידע†לגיבוש†הסכמתו
לקבלת†הטיפול¨†פוגעת†באוטונומיה†של†החולה¨†והיא†מהווה†עוולה†נזיקית†שעליה

עשוי†החולה†לזכות†בתביעה†לתשלום†פיצויים

הזכות†האוטונומית†של
המטופלים†תזכה†לחיזוק†אם†תעוגן

ההכרה†שכיבוד†הזכות†על†ידי
הרופאים¨†מתחייב†מן†האתיקה
המקצועית†לא†פחות†משהוא

מתחייב†מהוראתו†החוקית†של†סעיף
Æלחוק†זכויות†החולה†±≥

עיגון†החובה†האתית†מצריך†אזכור
מפורש†בנוסח†¢שבועת†הרופא¢¨†שכל

פרח†רפואה†נדרש†להצהיר†על
קבלתה†במועד†הסמכתו

לעיסוק†ברפואה



.35%בשיעורנכותלהנקבעהובגינהקפואההחולה

בתביעתהפיצוייםשהגישהנגדביתהחוליםנטען,

כיהרופאיםהתרשלובעצםביצועהביופסיהוכי

ניתוחזהבוצעבהללאקבלתהסכמתה.ביתהמשפט

המחוזידחהאתתביעתהמכולוכול,אךביתהמשפט

העליון-אףשלאראהיסודלהתערבבדחייתהתביעה

בגיןעילתהרשלנות-פסקשעלביתהחוליםלפצות

אתהחולהעלהפגיעהבאוטונומיהשלה,שהתבטאה

באימתןהסבריםנאותיםעלאודותההחלטהלבצע

אתהביופסיהולקבלאתהסכמתהלכך.בהניחוכי

החולה,אילוניתנולהההסבריםהנדרשים,היתה

מסכימהלביצועהביופסיה,חייבביתהמשפטאתבית

15,000בסךנומינלייםפיצוייםלחולהלשלםהחולים

לימיםהעלהביתהמשפטאתהרףלפסיקת ש"ח.

פיצוייםבגיןפגיעהבאוטונומיה:בענייןוינשטייןנ'

ברגמן(משנת2005)נפסקולחולהפיצוייםבסך

(2011משנת)ענטבי'נבן-דודובעניין₪150,000

.₪250,000בסךפיצוייםנפסקו

המסקנההנלמדתמכלהאמורהיאשנושאהפגיעה

באוטונומיההפךלענייןבעלחשיבותבמערכתהיחסים

שביןהרופאיםלחוליהם.מקובללהאמיןשבעשור

האחרוןנוטיםרופאיםרביםלשתףאתמטופליהם,

אך בגיבושהחלטותיהםהרפואיות. יותרמבעבר,

מלמדשציבורהרופאיםטרםהפניםאת הניסיון

מחויבותוהחוקיתלספקלמטופליםאתכלהמידע

הנדרשלהםלגיבושהסכמתםהמודעתלקבלתושל

טיפולמוצע.הזכותהאוטונומיתשלהמטופליםתזכה

ההכרהשכיבודהזכותעלידי לחיזוקאםתעוגן

הרופאיםמתחייבמןהאתיקההמקצועיתלאפחות

משהואמתחייבמהוראתוהחוקיתשלסעיף13לחוק

עיגוןהחובההאתיתמצריךאזכור זכויותהחולה.

מפורשבנוסח"שבועתהרופא",שכלפרחרפואה

נדרשלהצהירעלקבלתהבמועדהסמכתולעיסוק

ברפואה.

"שבועת של בנוסחה הוכנסו הדורות במרוצת

היפוקרטס"שינוייםרביםשנועדולהתאימהלרוח

הזמן.אךלאחרונה,במאמרשפורסםבמוסףהרפואי

שלהעיתון"הארץ"ביום,25.10.2016הציעופרופ'

יואלדונחיןלתקןאתנוסח ופרופ' נדבדוידוביץ'

השבועההתקףבישראלולכלולבוחובהמפורשת

לכבדערכיםהומנייםוחברתיים-כמוהחובהלהימנע

זו, מאפליה-לצדהחובהלכבדערכיםמקצועיים.

דילהשוותאתנוסח דרישהמוצדקת; כשלעצמה,

"שבועתהרופאהעברי",שאומצהעלידיההסתדרות

לשבועתהרופא ,1952 בשנת בישראל הרפואית

שאושרהעלידיהאסיפההכלליתשלההסתדרות

הרפואיתהעולמית(בשוויץ)בשנת,1948כדילהיווכח

שנוסחהשבועההתקףבישראללוקהבחסרבכלהנוגע

אניסבורשהתאמתנוסח לערכיםלבר–מקצועיים.

השבועהלרוחהזמןמחייבתלכלולבהגםמחויבות

מפורשתלכיבודהזכותהאוטונומיתשלמטופלים

לקבלאתכלהמידעוההסבריםהנדרשיםלגיבוש

החלטתםאםלהסכיםלקבלתטיפולרפואיהמוצע

להם.

חשובהגםמודעותהמטופליםלזכותםהאוטונומית.

עלהנזקקלטיפולרפואי(בעיקרכשהמדוברבניתוח

אובטיפולרציניאחר)לעמודעלזכותולקבלתכל

המידעוהנתוניםשיאפשרולולגבשהחלטהמושכלת

אםלהסכיםלקבלתהטיפול.כדאיגםלהיזהרבנוסחי

לחתימה. לחולה המוגש לטיפול הסכמה כתב

ייטיבהחולהלעשותאםיקראבעיוןאתכתבההסכמה,

ישיםאתלבול"אותיותהקטנות"שנכללובוואף

ידרושלקבלהעתקמכתבההסכמהשעליוהוחתם.

את לזיכרון לעצמו ירשום אף שהמטופל חשוב

שהציג הרופא וזהות הנסיבות המועד, תיאור

˝לחתימההכתבאתלפניו

6

5'מעמהמשך

חשוב†להדגיש¨†כי†פגיעה
באוטונומיה†של†החולה†מהווה†עוולה

נזיקית†עצמאית¨†המקימה†לחולה
עילה†לתביעת†פיצויים¨†וזאת†ללא†קשר

לשאלה†אם†הטיפול†שניתן†לו¨
תוך†הפרת†זכותו†לאוטונומיה¨†הביא

להחלמתו†או†גרם†לו†נזק



תשושתנפששלאזיהתהאת קחולמשלאתא'.
ילדיהורובהזמןהייתהאפאטית,סגורה,בוכהאו
איאפשרהיהלתקשר צוחקת,מקרינהאי-שקט.
איתהאולהשכיבאותהלישוןבליתרופותהרגעה.
החלטתילקחתאותהכפרויקטאישי.בעזרתהטלפון
הניידשליהכנתיהקלטותשלשיריםשלהצבא
האדום,הרכבתילהאוזניותויצאנולדרךחדשה.
התרכזהמעטומלמלהאתמילות היאהקשיבה,
השיריםשזכרהמנעוריה.לאייאמן,אבלא'נרגעה

ונרדמהלראשונהבליתרופות.נס.

ב',כבן,80לאתקשרעםאיש.היהסגורבעולמו

89

ומדיפעםהשמיעקולות,שברימיליםובעיקרג'יבריש.
בעזרתבנימשפחתוהכנתילופסקולמשלו.מצאתי
שיריםבעיראקיתוחיברתיאותולתרבותשלו.הוא
ישבחמושבאוזניותועדמהרההיהמוחאכפייםבינו

לבינוומדיפעםאמרכמהמילים.נס.

ג'מקשיבהלמוזיקהבלדינו.אנייושבתאיתהומתבוננת
ואףשהיאדמנטית, בהכשהיאמחוברתלמוזיקה.
לראשונההיאמתרגשת,עיניהנוצצותוהיאמעלה
זיכרונות.מספרתליעלילדותהבתורכיה.מתברר
שהוריהעזבואותהכשהייתהילדהקטנהוהיאגדלה
אצלסבאוסבתא.אנימלטפתאתידיהומרובהתרגשות

היאמנשקתאתידיי.נס.

ÆÆÆמחקרים†מוכיחים†ש
מוזיקהיעילהלטיפולבהיבטיםשוניםשלמחלת
האלצהיימר,כוללשיפורבתפקודהקוגניטיביושיפור
בהפרעותהתנהגות.המוזיקהעוזרתגםבהסתגלות

למסגרתאישפוזיתחדשה.
האזנהלמוזיקה,לנגינהולשירהבמסגרתהטיפול,
מובילהלשיפורבמצבהרוח,שיפורברמתאיהשקט,
שיפורבאגרסיותוהיאמפחיתהאתההתנגדותלטיפול.

אנשיםמנותקיםשנחשפולטיפולבמוזיקהיוצרים
וגם משתנה שלהם הפנים הבעת עין, קשר

שפתהגוף.
ההשפעה את שבדק ,1988 משנת במחקר
הפסיכולוגיתשלהמוזיקהעלהגוףוהנפש,נמצא,
שהאזנהלמוזיקהמפחיתהסטרס,מחזקתאתהמערכת
החיסוניתומשפרתאתהאינטראקציההבינאישית.
אבללמרותההידרדרותבכישורי ולאתאמינו,
הדיבור,הזיכרוןהמוזיקלינשמר.גםאדםששוכח
ושמות-יכוללהיזכרבמיליםשלשיר מילים,

מילדותואומנעוריו.

מוזיקת†רקע
כשאדםמאבדאתיכולתהדיבור,הואמאבדגםאת
היכולתלתקשרעםבנימשפחתווהצוותהרפואי.
דילהביטבאדםשמחפשמילהשהלכהלאיבודאו
מתקשהלסייםמשפט-כדילראותכמההואנבוך,

מתוסכלופגוע.

מנסהלשפראתמצבהרוחשלהמטופלים אני
למצב הרוח מצב שבין הקשר וידוע במחלקה.
-האחדושיפורהשניעלמשפיעאחד.הקוגניטיבי

משפראתהשני.
אנימתחילהאתהבוקרעםמוזיקהמרגיעה,נעימות
ושיריםשקטים,ולעיתיםקרובותאנירואהחיוך
עלפניהאנשיםומבטיםשלווים.גםבזמןארוחת
הבוקרובעצם-כלהארוחות-אנימקפידהעל

מוזיקתרקע.

בכליוםאנינפעמתמחדשמעוצמתהשלהמוזיקה
רואה אני בחוליםעםדמנציה. טיפולי כאמצעי
אדישיםורדומים, אנשיםעםדמנציהמתקדמת,
שמתעורריםלחיים.אנילאמכירהעודכליטיפולי
כלכךעוצמתי,תרופתיושאינותרופתי,שמשפיע
באופןכלכךטובומשמעותיעלאיכותחייושל
החולההדמנטי.לכן,המוזיקההפכהלחלקבלתי

נפרדמהעבודהשלנוומחייהמטופל.

בזכות†הנייד
בתחילתהדרךובאופןדיספונטני,השמעתילמטופלים
שיריםבעזרתהטלפוןהניידהאישישלי.עדמהרה
ראיתישכולםמשתפיםפעולה,שהשיריםמעוררים
בהםזיכרונות.בהמשךקיבלתילמחלקהמחשבוגישה
לאינטרנטובניתיבמחשבספרייתשיריםגדולה.
בהמלצתעמותתעמד"אוהסרט"החייםשבפנים"
(The Life Inside)התחברתילסיפורוהאמיתישל
עובדסוציאלי,שנסעלבתיאבותובתיחוליםלבריאות
והשמיעלמטופליםשירים הנפשברחביארה"ב,
אייפוד. ומכשירי האישי מחשבו בעזרת
אפשרלומר-שהמוזיקהשינתהאתחייהמטופלים
שם.מאזהחלטתילאמץאתהטיפולהאישיבמוזיקה
במוסדשלנו.לשמחתי,עמותתידידי"שהם"רכשה
מכשיריאייפודוכךבניתיספרייתשיריםאישית

לכלמטופל.

רגעי†קסם
אנימתייעצתעםבניהמשפחהשלהמטופליםומכינה
לכלאחדפסקולשנשעןעלהתרבותשלוושפת
בעזרתהטכנולוגיההחדשניתויוטיובאני אימו!
מוצאתשיריםבכלהשפות.כלאדםמקבלאוזניות
ומכשיראייפודמשלו-ויוצאלדרךקסומה-חוזר
לשפתאימוולילדותו,נזכרבנופיםאהוביםובחוויות

מעברו.

עוצרתאתהמוזיקה אנימנצלתאתרגעיהקסם,
חוזרים אנחנו איתה. או איתו ומשוחחת
ומשוחחים זיכרונות מעלים רחוקים, למחוזות
המוזיקה. עם וצפים שעולים רגשות על

הוא הזמן ורוב בעבר חייו על מספר המטופל
מחייךונראהרגועומרוצה.לעיתיםקרובותהמטופל
ששקועבדרךכללבעולםבודדואטום,נזכרבמילות

השיריםואפילובשםהזמר/ת.
נסגדול!

בוקר†במחלקה†לתשושי†נפש†במרכז
הרפואי†¢שהם¢†בפרדס†חנה†מתחיל
עם†מוזיקהÆ†בהמשך†כל†אחד†ואחת

Æמקבל†אוזניות†ומתחבר†לפסקול†אישי
Æשירים†בלדינו¨†בעיראקית†או†ברוסית

Æחיוך†מתפשט†על†הפנים
Æהצצה†לטיפול†פורץ†דרך†במוזיקה

øאיך†לא†חשבו†על†כך†קודם

פסקול†חייהם
מאת:אידהנוסברך

אידהנוסברךהיאאחותאקדמאיתומנהלתפרויקטיםבמחלקהלתשושינפשבמרכזהרפואי"שהם"
בפרדסחנה.היאעובדתעלשימורקוגניציהבקרבמטופליםעםדמנציה.לטיפולבמוזיקהשותףכל

צוותהמחלקה



במצבהנוכחי?

שלרפואת חייםבעידן "הבעיההיאשאנחנו

לנוירולוגיה לריאות, מומחה יש מומחים.

לאורתופדיה.וזההולךומצטמצם.ישאורתופד

שלגב,כתף,ברכיים.לארחוקהיוםשבויהיה

ישיתרון אורתופדלידימיןואחרלידשמאל.

גדולבכךשכלרופאהואמומחהבתחוםספציפי

רואה אינו הואשהוא החיסרון אבל ומדויק.

שלמומחיותשלומחובראדםשלם.לעמודהשדרה

מחובריםריאותולבוכלידםועצבים.זוהיהגזמה

קלהכדילהמחיששככלשמתמקצעיםויודעים

יודעיםפחותעלהכלל". יותרעלדבראחד,

?נתקלאתהמקריםובאילו

"לפעמיםאדםמפתחפריחה,למשל.הולךלרופא

עורשרושםלומשחהאוכדוריקורטיזון.האיש

מפתחעודתופעתלוואיוכךאנינתקלבסיבוך

עלסיבוךעלסיבוך.רופאהמשפחהאמורלרכז

אתהטיפול,ולכןכדאילקבלאתכלהתרופות

באותוביתמרקחת.אםהתרופותסותרות-במחשב

תקפוץהתראה.אבללאתמיד.לכןישבמרפאה

להתאמתתרופות". מענה שירותשנותן שלי

פרופß†יוסף†קרקו
לשירותמקיף,מהימןומקצועימומלץלפנותלבית

החוליםהדסהעיןכרם,שםפועלמ-2008מרכז

מידעתרופתילבני70ומעלה,המטפלב-2,500

פניותבשנה.מייסדו,פרופ'יוסףקרקו,הוארופא

פנימיוביןהשארמנהלהיחידהלפרמקולוגיה

קלינית.

תרופתילייעוץהמרכזלהקמתהובילמה

בהדסה?

"כבןלהוריםמתבגריםהבאתיפעםלאמיתחליף

גנרי.היאהייתהמשוכנעתשטעיתיבתרופהוחשה

חשבתילתומי-מהקורהלחולהקשיש ברע.

שאיןלובביתפרמקולוגקליני,ייקחאתהתרופה

אולא?חשבתישצריךלעשותמשהו,ובעזרת

המידע". מרכז את הקמנו אשל ארגון

לסכןחיים?

"אנשיםמקבליםתרופות

מרופאיםשוניםולאתמיד

זהמסונכרן",מתארפרופ'

שלל שבין קרסו, רפאל

תאריוהואמומחהבתחום

ההזדקנות. עיכובתהליכי

כל את מכיר לא "רופא

ולאיכול תופעותהלוואי,

לדעתאתכליחסיהגומליןביןהתרופותהשונות.

אתיכולהלקבלתרופהאחתושנייה,אבלאחת

לאעובדתעםהשנייה.בדרךכללמדוברבחולים

כרוניים.אבלגםילדיםומתבגרים.לפעמיםדווקא

כשמפסיקיםלקחתתרופה-ההרגשהטובהיותר".

מטפלמיאבל,בסימפטוםמטפלתתרופהכל

הוליסטית לרפואה מקום בכלל יש באדם?

אנחנואוהביםלהשוותאתישראללארצותהברית.

שםעוקביםאחריההשפעהשלתרופותמרשם

המזון מנהל מבהילים. - והנתונים מ-1992

והתרופות,(FDA)קובעשתרופותלאמתאימות

יוםול-1.3מיליון (!)כלאחדלמוותגורמות

נפגעיםבשנה.

הרפואה אגודת ב-1998 שפרסמה מחקר

האמריקאית,(AMA)וסקרעשרותמחקריםעל

תגובותיוצאותדופןלתרופותבקרבמאושפזים

מצאנתוניםמטלטלים: חוליםבארה"ב, בבתי

106אלףחוליםב-1994חוותגובותקשותשהובילו

בין המוות לגורם תרופות שהפך מה למוות,

הרביעילשישי.

פרופß†רפי†קרסו
עלולותשתרופותלמצבהגענוכיצד
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מאת:שלומיתלולה
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האיש†שעומד†לפני†בתור†מחייך†אל†הרוקחÆ†הוא†יודע†למהÆ†חייו†≠†בידיוÆ†אני†מציצה

מעבר†לכתף†שלו†וקוראת∫†ליפיטור¨†ביסופרולול¨†אנציפלמד¨†גלוקומין¨

Æאומפרדקס¨†סוליפנסין¨†לוריוון†ועוד†כמה†שלא†הספקתי†לרשום

זה†מה†שקורה†עם†העלייה†בתוחלת†החיים†והצורך†להתמודד†עם†כאבים†ומחלות

כרוניותÆ†לפעמים†יותר†מאחתÆ†עם†ריבוי†התחלואים†≠†מתרבות†התרופות¨

עד†כדי†כך†≠†שאין†לדעת†אם†הן†עוזרות†Ø†מזיקות†Ø†משלימות†Ø†סותרות†זו†את†זו¨

או†סתם†מיותרות

תרופה†פה¨†תרופה†שם

ø

øהאם†לכל†מחלה†יש†תרופה
פרופ'יוסףקרקו,מנהלהמרכזלייעוץתרופתי

בביתחוליםהדסה,מסבירמהבודקיםבייעוץ

תרופתי:

התאמהביןטיפולומחלה-האםלכלהמחלות

שרשומותאצלהחולהישתרופות.האםלכל

התרופותישמחלה.ישמקריםשבהםרשמו

לפני15שניםתרופהלמחלהשהחולהאינו

סובלממנהעוד.

כפילותטיפולית-בעידןשבומטופליםעל

ידימומחים,לכףהידנותניםתרופהאחת,

חוסרהתאמה תיתכן ולבעיהבאףאחרת.

ביניהן.לעתיםהתרופותדומותאוכפולות.

תופעותלוואי-למשל,התחלתילקחתיתרופה

ושערינושר.זהקשור?

התאמתמינונים-האםהמינוניםנכונים,האם

הםקשוריםלמחלותאחרות?אםישאיספיקת

כליותהמנהצריכהלהיותמותאמת?

נטילה-לקחתעםהאוכלאובלי?יששל

חוליםשעסוקיםכלזמנםבסידורהתרופות

שלהם.אדםאחדסיפרלנושאינויכוללנוח

משוםשהואעסוקכלהיוםבנטילתתרופות.

כלשעתייםהואלוקחמשהו,וכלהיוםהוא

עסוקבלתכנןאתהכדורהבא.עקרונית,עדיף

ליטולתרופותכמהשפחותפעמים,וישמצבים

גם להפריד. צריך באמת שבהם ספורים

ההשפעהשלמזוןעלתרופותהיאדיקטנה,

וקיימתבמספרמצומצם.

תוספימזון-השוקרוויוחלקמהתוספים

משפיעיםכתרופותלכלדברועניין.לאכל

דברשהואלכאורהמהטבע-בריא.אנונתקלים

-ושואליםרביםתוספיםשלוקחיםבאנשים

אםאקחויטמיןכזה,אוליאוכללהפסיקאת

בגדול, מסוכנת. גישה זו ההיא? התרופה

הואש-וויטמיניםצריךלקחתרק המוטו

כשישחסר.לאסתם.



פרופ'קרקו,"כליוםנוספתתרופהחדשה.אני

מציעלרופאיםלאלרשוםתרופהשאינםמכירים

עדהסוף.עשרהאחוזיםמאוכלוסייתישראלהם

קשישים,יותרמ-800אלףאיש.צריךלהקיםכמה

שיותרמרכזיםלייעוץכמושלנו,כדילעבוראת

Medication Reviewפעםבשנה.המדינהחייבת

המערבי". בעולם כנהוג לקשישים, זה את

†אדגר ד¢ר
כהן

ד"ראדגרכהן,רופא

ב"רעות", גריאטר

לפני מצרפת עלה

ולאחרונה שנתיים

פתחקליניקהפרטית

בקופ"ח הקשורה

כללית."ישתרופות

נותנים לא שאנחנו

לחולה. מועילות לא שהן משום בצרפת,

למשל,אחריגיל,80לאהכרחילתתסטטינים

להורדתכולסטרול.אבלבישראלממשיכיםלתת

אחריגיל80ואפילו.90בשביליזההיהלאייאמן.

בגילהזההכולסטרוללאחשובוכלהמחקרים

מראיםשרמהנמוכהשלכולסטרולבגילהזה

גרועהיותרמרמהגבוהה.אוסוגיםמסוימיםשל

תרופותלסוכרת,שבצרפתלאנותניםאחריגיל

80-85משוםשהןגורמותלהרבההיפוגליקמיה,

וכאןממשיכיםלתתאותן.

"לפיהתרשמותי,בצרפתהגישהיותרהוליסטית

הרמהשל לגבימהטובומהלאטובלחולים.

אבלהגישהשונה. גבוההמאוד, הרפואהכאן

הסימפטוםבאלפניהרפואה,ובאירופהמנסים

לראותאתמכלולהבעיהואחרכךלתתתרופות.

בגילמבוגר,יותרמחמשאוששתרופותזהבאמת

יותרמדי.בישראל,באופןיחסי,אנשיםמקבלים

יותרתרופותולמרבההפלא,המשפחהדורשת

עודיותרתרופות,כדילהרגיששהאדםמטופל".

בישראל הקשישה "האוכלוסייה ולסיכום:

אנחנו .Medication Review בשפהמקצועית:

בודקיםאתהמשתניםהקשוריםלנטילתתרופות

רופאהמשפחהצריך בעיקרון, (ראומסגרת).

את יש המשפחה לרופאי הסדר. את לעשות

אבלהעומס הכליםוהםצריכיםלעשותזאת,

עליהםאדיר.למרבההצער,ישלהםידע,אבל

איןזמןותנאים.

הטיפול תרופות. להפסיק מתפקידנו זה "אין

האופטימליהואלתתאתכלהתרופותשצריך

ולהורידאםלאצריך.אנחנונותניםלחולהאת

כלהידעשמסביבוהואמקבלטבלהעםהתרופות

והערותמשלנו.אנחנולאמפסיקיםאומתחילים

צריךללכתעםהמידעלרופאהמטפל טיפול.

שהואדמותהמפתח".

?בחסרלוקהיותרבקשישיםהטיפול

"לעתיםמתייחסיםלחולההקשישכאדםרגיש

ומונעיםממנוטיפול,בעיקרבמהשקשורבכאבים.

כדי הטיפולבכאבאצלקשישיםלוקהבחסר,

שלאלעוררתגובותקשות.צריךלדעתבמהנבדל

החולההקשיש,אבללאלמנועממנוטיפול.כמו

למשלבתרופותלשינהוהשפעתןעלשיוויהמשקל,

צריךלדעתלהתאים שעלולהלהוביללנפילה.

אתהתרופההנכונה".

?לדוגמהמקרהלספרתוכלהאם

"פנהאלינועוזרשלרבידועבירושלים,ללא

ידיעתהרב.הואסיפורשהרבאינומצליחלהתרכז

ואינוחדכבעבר,ושאוליזהקשורלתרופהשהוא

רשימת אלינו נשלחה הרב, בהסכמת לוקח.

התרופותשלו,וגילינותרופהלטיפולבדליפת

שתןאובכיסשתןרגיז.יעצולולהשתמשבחיתול,

("בשוםאופןלא!"),אולקחתתרופה.אבלהתרופה

נמניתעלקבוצהשגורמתלירידהבריכוזוביכולת

המנטלית.חזרנועםהתשובהלעוזרהרב,ואכן

-הרבעברלחיתול.לאחרחודשייםסיפרולנו

שהרבחידשימיוכקדם.חבלשלאהציבובפני

הרבאתמלואהאפשרויות.

מוסיף "העולםשלהטיפולהתרופתימורכב",

מההשירותשאתםמעניקים?

"לתפישתנו,ככלשהחולהאומישמטפלבחולה

ידעויותרעלהתרופות,ישסיכוישהטיפוליהיה

יותרנכון,עםפחותתופעותלוואי.עלפיהגישה

השכיחה,החולההואמעיןּפֶהשזורקיםלתוכו

כדוריםוהואצריךלקחתבלילשאול.אבלאנחנו

מאמיניםבאוטונומיהשלהחולה-שעליולהיות

שותףפעילבטיפול.

"לצוותהרפואילאחסריםמקורותמידע,אבל

החולה,בעיקרבעידןהרשת,חשוףלהמוןמקורות

מידע,ואינויכוללהחליטמהנכון.הברושורשל

התרופההואבעצםמסמךמשפטי,שאומרבגדול

-שאתהיכוללמותמהתרופה.אזהחולהחושב,

למהנתנוליאתזה?צריךלבדוקביןתופעת

הלוואישמתרחשתאחדלמיליוןוביןתגובתהחולה.

הדרךהנכונההיאלתתמידעישיר,אינטליגנטי

כלאדםמעלגיל70מוזמן ומלאבשפתושלו.

לפנותאלינובהקשרלטיפולהתרופתי.גםצעירים

יותר".

π†תרופות
"בקרבהפוניםאלינוהממוצעהואתשעתרופות",

אומרפרופ'קרקו."ההגדרהקובעתשטיפולרב

אבלגםמי תרופתיכוללמעלארבעתרופות.

שלוקחפחותתרופותיכוללפנותאלינו.איןמחלות

מסוימותשהןעילהטובהלפנייה,אבללאנשים

מבוגריםישיותרלחץדם,סוכרתועודףשומנים

בדם,שהןמחלותנפוצותהמקבלותטיפולרב.

לו שנדמה אדם כל אלינו שיפנה ממליץ אני

שהתרופותלאגורמותלשיפור,אוחווהתופעות

לוואי.אפילואםהטיפולהתרופתימעסיקאתכם

כלהזמן,אםאתםתוהיםבקשרשביןתרופות

שנים". במשך תרופות לוקחים או ומזון,

?עוברותשהפניותהתהליךמה

"אנחנומבקשיםמהפוניםאתההיסטוריההרפואית

עםסיכוםעדכנישלמצבהחולה, הרלבנטית,

ø
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מרכז†מידע†תרופתי
הדסה†אשל

השירותבמרכזניתןחינםומופעלעלידי

שנירופאיםבכיריםוארבעהרוקחים.

øכיצד†מגיעים
להקישבגוגלמרכזמידעתרופתיהדסה

אשל.

לפתוחחלונית

øכיצד†פונים
מלאואתטופסהפנייהלקבלתמידערפואי.

טלפון: 02-6778866

פקס: 02-6778166

דואראלקטרוני: 

seventy@hadassah.org.il

אינפומד∫
מנועהחיפוששלגוגלמוביללאתראינפומד

ולמחשבוןשילובתרופותהבודקתופעות

גומליןשלתרופות.

כתובתהאתר: 

http://www.infomed.co.il/
DrugInteraction.aspx

מקופחת",קובעפרופ'קרקו.אנימרגיששבידינו

נפלההזכותלייצגאותםולנסותלדאוגלהם,מתוך

ראייהחברתיתשמסתכלתעלשוויוןברפואה,

במיוחדכשמדבריםעלרפואהציבוריתלעומת

פרטית.הואילוהקשישהואצרכןהתרופותמספר

אחת,הואצריךעזרהבתחוםהזה.וזאתצריכה

להיותעזרהלאפטרוניסטית,גישהשדוגלתבכך

˝ ואוטונומי" לטיפול מלא שותף  שהקשיש

ד¢ר†אדגר†כהן



מזהוליהנותממשהו.איךאתהמצליחלצחוק.היה
אבלביקששאסגוראת ליחולהשעמדלמות,
החלוןכדישלאיצטנן.פהאנירואהשהחייםפשוט

יותרחזקיםמהמוות".

כבוד†הוא†שם†המשחק
במסגרתחגיגותמלאת30שנהלהוספיסהתקיים
בוכנסמלומד.ד"רדניאלאזולאיהרופאהאחראי
סיפרשהמטרההעיקריתהיאלתתלאדםהחולה
אפשרותלמותבכבוד."חוקהחולההנוטהלמות
מאפשרלמצואאיזוןביןעיקרוןקדושתהחיים
לביןעיקרוןהזכותלאוטונומיהשלהחולה,שיכול

לבחורולהחליט".

בהוספיסישרק14מיטותובמשךשנהעוברים
וכולם רובםחוליסרטן דרכורק180חולים,
חוליםסופניים.בממוצע,כלאישפוזנמשךכשלושה
שבועותבלבדוהמוסדנמנעמטיפוליםפולשניים.
הצוותמיומן רקטיפוליםתומכים,פליאטיבים.
קוצר -כאבים, בכלהנוגעבטיפולפליאטיבי
נשימה,עצירות,בחילותוהקאות,ירידהבתיאבון,

עייפות,הפרעותשינה,אישקט,ירידהתפקודית,
חרדהקיומיתוגםמוות.כלתופעהזוכהלמענה
מסורומיומן-הקלהעלהסימפטומיםושיפור

איכותהחיים.

רופא, הכולל-אחיות, מטרתהעלשלהצוות,
עובדתסוציאלית,מרפאהבאמנות,פיזיותרפיסטית,
כוחותעזרומתנדבים-היאלהקשיבברגישות
אומרד"ר ולהתחשבבהם, לחולהולמשפחתו
אזולאי.ואמנם,הודותלשיפורבשימושבמורפין,
הואאומר,ניתןלהתמודדטוביותרעםכאבים.

˝מינימליסבללהבטיחאפשר

מנהלתההוספיס לפניכמהחודשיםרותגסנר,
חיים מפעל על אותהוקרה בירושליםקיבלה
בראיוןמצולםלאתרוואלה! ממשרדהבריאות.
היאמספרתלדבגיל-הרעלשמחתחיים.שמחת
אחד? חייםבמקוםשמלווהאנשיםרקבכיוון
"אנחנומלוויםאתהחוליםשלנובחייהם-אל
חייהם.בסוףהםגםנפטרים.אנחנומתרכזיםבחיים

ולאבמוות".

אני†אוהבת†אנשים†שבוכים
עודמעטאנימתחילהלבכות "תבכי,זהבסדר.

יחדאיתך,"אומרתגסנרלאחותשבאותובוקר
שהיא אף מותם. אל חולים שלושה ליוותה
רגילהוכברנפרדהמ-6000חולים,בסוףגםהיא
אנשים אנשיםשבוכים, אוהבת "אני בכתה.
שאיכפתלהם",אומרתהמנהלתהשובבהמשהו.
חצרמקסימההמקיפהאתההוספיסומביטהמזרחה,
להרימואב.ביוםטובאפשרלראותממנהאתים
עלספסלמוצלבחצריושבת לאהיום. המלח.
חולהולצידהאחות,מטפלתבמוסד.שתיהןמעשנות
אחרהיהאומר-הצילו! מישהו יחדסיגריה.
סקנדל!בהוספיס?!"מישהיאחרתהייתהאומרת

לאחותלחזורלעבודה,אבלאניכלכךהתרגשתי
מהתמונההזו.הרגשתישהאנשיםשליאוהביםאת

החולים"אומרתגסנר.

שמח†פה
"אנחנומנסיםלתתלחוליםשלנואיכותחייםטובה
עדהסוף.הסוףהרייבואאיתנואובלעדינו.וזהכולל
טיפולתומךברגעיםהכיקשיםלחוליםוגםלמשפחה.
אנחנומטפליםבחולהובמשפחהכיחידהאחת...אנחנו
חוגגיםפהשמחות-ימיהולדת,בריתות,חתונות.
ישלנואפילואחותשמתחתנתעםבעלשלחולה
שנפטרהפה.איאפשרלהגידשלאשמחפה.ישפה

הכל.פהזההחיים".
ומההיחסלהמתתחסד?זהלא."שוםדבראקטיבי.
המתתחסדלעולםועדלאתהיה.החוקעשהעבודה
קלהבשבילנו.מישעושההמתותחסדהולךלבית
מי סוהרואףאחדמאיתנולארוצהללכתלשם...
אנחנושנקצובונגידמתיזהנגמר?כברראיתיחולים
שמתחנניםלמות,וחיועודונהנומכלדקה.איןסיבה
למות,בטחלאבגללכאבים,כיישלנוארסנלענקי

שלתרופות.
"הדברהיחידשאנייכולהלהביןברצוןלמותהוא
זאתהשאלהשהביאהאותילהוספיס, סבלנפשי.
רציתילראותאיךזהשאנשיםמצליחיםלחיותולשרוד
כשישמעליהםענןשלמוות.איךאתהמצליחלהתנתק

מאת:רוניתאלמוג

פה†זה†החיים - אומרת†רות†גסנר¨†מנהלת†ההוספיס†בירושליםÆ†והחיים¨†מה†לעשות¨
Æתמיד†מגיעים†לסופם†במוות¨†רק†שכאן†הוא†מגיע†מוקף†באהבה†ובכבוד

∞≤†שנות†פעילות†מציין†ההוספיס†בבית†החולים†הדסה†הר†הצופיםÆ†לא†סיבה†לחגיגה
גדולה¨†במוסד†שכל†מי†שאושפז†בו†≠†הלך†לעולמו¨†בממוצע†לאחר†שלושה

Æובכל†זאת†≠†אין†עוד†מקום†שמכבד†כך†את†החולים†ובני†משפחותיהם†Æשבועות†בלבד
אם†כבר†נגזר†עלינו†≠†לפחות†כך
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לאחרשנודעלושלקהבסרטןאליםשאיןממנודרך

חזרהלחיים,שםשדרןהרדיועדיטלמורלפניחמש

שניםקץלחייובאופןיזום.הגיעהזמןשמדינתישראל

לאזרחיה הראוי הכבוד את ותיתן קדימה תצעד

בשנותיהםהאחרונות.

איש†הרדיו†שהעלה†את†המודעות 
התמודדותעםהתפרצות אחרי חמששנים, לפני

שנהגלומר טלמור, אגרסיביתשלמחלתהסרטן,

לחבריושהואאינומתכווןלבלותאתשנותיוהאחרונות

בשירותיו הסתייע ושם לשווייץ נסע בייסורים,

שלארגוןדיגניטס,המאפשרלחוליםסופנייםלסיים

אתחייהם.

במותוהפךטלמורלשגרירשלסוגייתסוףהחיים

בישראל.גםהיום,כאשרמקישיםאתשמובגוגל,

הצירוףהראשוןשעולההוא"המתת–חסד"-עדות

להתעניינותהעצומהבנושא,ולמענההמוגבלמאוד

שמציעההמדינהלאזרחיהבתחום.

העובדההזומעוררתפחדמובן כולנומתיםבסוף.

בכלאחדמאיתנו,אבלחלקניכרממנונוגעלאופן

וברגעים בימים בחודשים, ולתחושותינו המוות

האחרונים.כלאחדמאיתנוהתמודדעםמוותשלאדם

אהוב;לעתיםקרובותלווהשניםהאחרונותבייסורים

קשים,בהידרדרותשלהגוףושלהנפש,ואוליבאשפוז

ממושך.קשהמאודלהימנעמלדמייןגםאתעצמנו

במצביםהאלו.

  

בישראל†צועדים†לאחור
התקדמותהרפואהמאפשרתלנולהאריךחיים,אולם

היאגםמעלהשאלותמשמעותיותעלאיכותחייושל

האדםועלכבודובשנותיוובחודשיוהאחרונים.הממסד

הרפואיבמערב,שבמשךשניםראהאתייעודוהיחיד

לסוגיית מתמיד יותר היום פתוח חיים, כהצלת

האוטונומיהשלהחולהברגעיוהמשמעותייםביותר.

יותרויותרמדינותמאפשרותלהפסיקאתהטיפולים

מאריכיהחייםולהתרכזבטיפוליםפלייאטיביים,כלומר

המחלה של הסימפטומים עם שמתמודדים כאלו

ומבקשיםלהקלעלהאדםולאלהאריךאתחייובכל

מקרהומצב.

למרותהמודעותהציבוריתהגוברתוההתפתחויות

דווקאצועדים בישראלאנחנו העולמיותבתחום,

לאחור.בפברוארהשנההופסקהעבודתהשלועדה

שהקימהשרתהבריאותלשעבריעלגרמן,ושנועדה

לשפראתחוקהחולההנוטהלמות.הוועדה,שכללה

ביקשהלהתמודדעם משפטניםורופאיםבכירים,

הקשייםבמילויהחוק,היעדרהמענהלחוליםמסוימים

(כגוןחוליניווןשרירים)ובעיותביורוקרטיותשונות.
 

למרותשחוקהחולההנוטהלמותלאעוסקבהפסקה

יעקב גנזשרהבריאותהנוכחי, יזומהשלהחיים,

ליצמן,אתמסקנותהוועדהמטעמיםאידיאולוגיים.
 

החולה†ביקשה†להפסיק†את†הארכת
החיים†≠†הרופא†סירב

גםסוגייתהטיפולהפליאטיביאינהזוכהלמענההולם

במערכתהבריאותהישראלית.עלאףהדרישההגוברת

מצדחוליםשלאלקבלטיפוליםמאריכיחיים,ולמרות

הרצוןלבנותמערךלאומילטיפולפלייאטיבי,אין

במוסדותבישראלמספיקרופאיםאואחיותשהוכשרו

לנושאסוףהחיים;התחוםאינונלמדבבתיהספר

לרפואהוההכשרותאליומתקיימות,אםבכלל,באופן

אקראיובפניאנשיצוותבודדים.
 

רקלאחרונההגיעאלינולעמותתליל"ךסיפורעל

אישהחולתסרטןאלים,שסובלתמכאביתופתאך

צלולהבדעתה,שביקשהמהרופאהמטפלשלהלהפסיק

טיפוליםמאריכיחייםולאלהחיותאותהבמקרה

הצורך,והרופאסירבלמרותחוקהחולההנוטהלמות,

המחייבאותולכבדאתבקשתה.

כתוצאהמכלאלו,חוליםממשיכיםלקבלטיפולים

כנגדרצונם,ונמנעתמהםהזכותלסייםאתחייהם

ברמותההכרהוהתפקודשחשובותלהם.חוליםאחרים

שכןנמנעיםמטיפולסובליםייסוריםקשיםומיותרים,

שכןאיןלבתיהחוליםמערךמתאיםלהקלהולליווי

שלהםבסוףחייהם.

 

כשאין†ברירה¨†מוצאים†פתרונות†עצובים

כמובכלמקוםשבוהמדינהנסוגהמאחריותהלאזרחיה,

שיש מי עשיריםלעניים. גםפערבין נפתחכאן

בידיהםאמצעיםיכוליםלעבורלמוסדיקר,שםיידע

הצוותלהקלעליהם,לנסועלחו"לולקבלאתהטיפול

הפלייאטיביאואתהסיועבסיוםהחייםבאופןפרטי,

כמושעדיטלמורעשה,אולחילופיןלסבולאולסיים

אתחייהםעםדםעלידיהם,פתרוןעצובאליומגיעים

רביםהנותריםללאמענהראוי.
 

כךאירעלאחרונהלרופאמוכרשאשתוחלתהבסרטן

קטלני,המלווהבכאביםבלתינסבליםותופעותלוואי

קשות,וביקשהממנושישיםקץלסבלה.הואעזרלה

לסייםאתחייהוניסהלהתאבד.שכנהשנכנסהמצאה

אותהללארוחחייםואותומחוסרהכרהוהזעיקה

אמבולנס,שהצליחלהצילאתחייוברגעהאחרון,אך

מיותרלצייןשלמרותשניצלחייורחוקיםמשהיו.
 

זכותושלאדםלהימנעמהארכהמלאכותיתשלחייו,

במיוחדאםזוכרוכהבכאבאיום,בסבלאובהשפלה.

איןסיבהשחוליםחשוכימרפאיצטרכולסייםאת

בזמןשניתן לעתיםלבדם, חייהםעלאדמתנכר,

חמששניםאחרי בישראל. לתתלהםמענהכאן

הגיעהזמןשמדינתישראל מותושלעדיטלמור,

לאזרחיה אתהכבודהראוי ותיתן תצעדקדימה,

˝האחרונותבשנותיהם

חמש†שנים†אחרי†מותו†הטראגי†של

עדי†טלמור†≠†וכלום†לא†השתנה¨†אומרת

יו¢ר†עמותת†ליל¢ך†במאמר†שהתפרסם

באוגוסט†האחרון†באתר†ÆYNET†לאחר

שנודע†לו†שלקה†בסרטן†אלים†שאין

̈†שם†שדרן†הרדיו ממנו†דרך†חזרה†לחיים

Æעדי†טלמור†קץ†לחייו†באופן†יזום

הגיע†הזמן†שמדינת†ישראל†תצעד

קדימה†ותיתן†את†הכבוד†הראוי

לאזרחיה†בשנותיהם†האחרונות

††לא
השתנה
††וכלום

מאת:בינהדיבון
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לפניכםקטעמכתבהארוכהשלדייוידרמניקעל

לאונרדכהן,שהתפרסמהלאחרונהבמגזין"ניו

יורקר".כהן,בן,82מוציאאלבוםשיריםחדש

ב-1960לאונרדכהן,שגרבאי ונפרדממריאן.

נתקלפהושםבאישהנורבגית הידרה, היווני

מסתוריתשמסתובבתעםילדקטן.

באחתהפעמים,במכולתשהיאגםביתקפה,כהן

מזמיןאותהלהצטרףאליוואלחבריו.הואאמר

שהיאהאישההכייפהשראהבחייו,היאאומרת

שהיאהרגישהאתהנוכחותשלובכלניםבגופה.

ביחד זמן ויותר יותר לבלות החלו השניים

כהן, כמו מישהו עם כצפוי לזוג. והפכו

היחסיםהיוסוערים.מריאןהפכהלמוזהשלו,אבל

אחרישמונהשניםהזוגיותהתפוררה."כמואפר"

כלאחדמהםהולך והשנייםנפרדו, אמרכהן,

לדרכוהמתפתלתוהשונה.

לאונרדכהןהנציחאתמריאןבשנישיריםשהופיעו

ב-1967: לאור שיצא שלו, באלבוםהראשון

”Hey, That�s No Way to Say Goodbye“,
. "So Long,  Marianne“  ן ב כמו ו

יושבתליד עטופהבמגבת, תמונהשלמריאן

לא†מכבר†נפטרה†ממחלת†הסרטן†מריאן¨†האישה†מהשיר†המופלא¨
So Long, Marianne.

לאונרד†כהן†נפרד†באהבה†ובחמלה†כמו†שרק†הוא†ידע¨†והבטיח
להתראות†בקרובÆ†זה†קרה†מהר†מדי

להתראות¨†מריאן

שולחןעבודהבביתבאיהיווניהידרה,מתנוססת

Songs from a",כהןשלהשניאלבומוגבעל
."Roomהשנייםנשארובקשרלאורךהשנים,

נפגשוכשהתאפשרוהתכתבו.

בסוףיוליהשנהקיבלכהןאימיילמחברקרוב

שלמריאןשסיפרלושהיאחולהבסרטןושנותרו

מידכתבחזרה: כהן להימיםספוריםלחיות.

"ובכןמריאן,הגענולזמןהזהשבואנחנובאמת

חושב ואני מתפרק והגוףשלנו זקנים כל כך

שאניאבואבעקבותייךמאדבקרוב.תדעישאני

כלכךקרובמאחורייךשאםתמתחיאתידךאני

ואתיודעתשתמיד חושבשתוכלילגעתבשלי.

אני אבל וחוכמתך, יופייך אותךבשל אהבתי

לאצריךלומרדברנוסףעלזה,כיאתיודעת

אבלעכשיו,אנירקרוצהלאחללךמסע הכל.

אינסופית, אהבה ותיקה. חברה שלום נפלא.

להתראותבמורדהדרך".

מנורבגיה: אימייל קיבל כהן יומיים כעבור

"לאונרדהיקר,מריאןישנהבאיטיותאתדרכה

בשלווה בערב. אתמול האלה מהחיים החוצה

מוחלטת,מוקפתבחבריםקרובים.

המכתבשלךהגיעכשהיאעדייןיכלהלדברולצחוק

אותו כאשרהקראנו בהכרהובמודעותמלאה.

בקולרםהיאחייכהכמושרקמריאןיכולה.היא

הרימהאתידהכשאמרתשאתהממשמאחוריה,

קרובמספיקלגעתבה.

העובדהשידעתעלמצבההעניקהלהשלוותנפש

עמוקה.והברכהשלךלדרךצלחהחיזקהאותה...

בשעההאחרונהשלהאחזתיבידהוזמזמתיאת

Bird on a Wireבזמןשהיאנשמהברכות.
וכשעזבנואתהחדר,אחרישהנשמהשלהפרחה

מחוץלחלוןאלעברהרפתקאותחדשות,נישקנו

אתראשהולחשנואתהמיליםהנצחיותשלך:

˝"מריאן,להתראות

עכשיו¨†אני†רק†רוצה†לאחל
לך†מסע†נפלאÆ†שלום†חברה

ותיקהÆ†אהבה†אינסופית¨
להתראות†במורד†הדרך

מִיּבָאֵׁש
ּומִיּבָאֵׁש,מִיּבַּמַי�ם,

מִילְאֹוריֹום,מִילְעֵתלַי�ל,

מִיּבַחֲִריצַתמִׁשְּפָט,מִיּבְי�ּסּוִריםמִָרים,

מִיּבְיֹוםאָבִיבזֹוהֵר–זֹוהֵר,

מִילְאַטמְאֹדי�תְּפֹוֵרר,

ּומִי,מִיהּואׁש�ּקֹוֵראלִי?

ּומִיּבִמְעִיָדהְקטַּנ�ה,מִיּבְכַּדּוֵריׁש�נ�ה,

מִיּבְעֹולהַָאהֲבָה,מִיּבַחֲבָטַתאַּלָה,

מִיּבַָרעַׁש,מִיּבְאַבְָקה,

מִיּבִג�לַלהַחַמְָדנּות,מִיּבִג�לַלָרעָבּפָׁשּוט,

ּומִי,מִיהּואׁש�ּקֹוֵראלִי?

ּומִיּבְהַׁשְלָמָהׁשְלֵו�ה,מִיּבִתְאּונ�הְקרֹובָה,

מִיי�חִידּבִבְִדידּותֹו,מִיאֶלמּולּבָבּואָתֹו,

מִיּבְמִצְו�תּג�בְִרּתֹו,מִיּבְמֹוי�ָדיו,

מִיאָסּורּבִכְבָלָיו,מִיּבְכֹוחַַרב,

ּומִי,מִיהּואׁש�ּקֹוֵראלִי?

Hey, It�s Time
 to Say Goodbye
כשנפרדנוממריאןלאידענושנצטרךלהיפרדכל

כךמהרמהטרובדורהכימקסיםבעולם.אהבנו

אותוכשהואשרלחייליםבמלחמתיוםהכיפורים.

אהבנויחדעםשיריובכלהתאהבותובכלפרידה.

שלוםחבר,נוחבשלום.

*תרגום:יהונתןנדב

מאת:רוניכהן
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אישמעניין,שלוםטטרו-חייכן,בעלזקנקןמטופח,

פתוחונעים.איששיחה,איששלאנשים.וזהבדיוק

התמהילהנכוןלמתנדבבעמותתליל"ך,להיותאיש

נכוןלהסבירוטעון שאוהבלשוחח, שלאנשים,

בסבלנותרבהורצוןטוב.תכירו.

מצדאמו,הואדורשביעיבירושליםעםשורשים

בכורדיסטןוסבאמיוגוסלביה.מצדאביו,המשפחה

מגיאורגיה,ומכאןשםמשפחתוהמקורי-טטרושווילי.

שווילי-הואמסביר,פירושובן,הבןשלטטרו.

אחריהשירותבצבאוכבוגרהדפוסהלימודיע"ש

ברנדייסבירושלים,הואעבדבאקדמון,כאחראיעל

מחלקתהדפוסוהתקדםעדשהפךלמנהלההוצאה

לאור.משם,הגיעלחברתאיימסשעסקהבשיווק

עזריאיבחוןרפואי.אלאשכמובחיים-תפקידהוביל

לתפקידאחרודברהוביללדברובמשךהשנים,טטרו

פיתחקריירהמכובדתבעולםהשיווקשלהמיכשור

הדיאגנוסטי.

חברתאיימס,עסקהבשיווקעזריםומיכשורבתחומי

המעבדההרפואית,עלכלשלוחותיהובכללזה,כאלה

העוזריםומפשטיםתהליכיםכמובדיקותדםושתן.

שלוםהיההראשוןבארץ,אשרמכראתהמכשיר

האישילבדיקהעצמיתשלרמותהסוכרבדםומחלוצי

ההסברהבתחוםהפיקוחוהאיזוןהעצמישלהסוכרת

-באותםהימיםנהגולקרואלו"מיסטרדיאביטיס".

לימים,הואהיהלמנהלהשיווקבישראל,בטורקיה

ובאירן.טוב,כמובןבימיםשלפניהמהפכהשםולפני

הרבהתהפוכותפוליטיותוכלכליותבמרחב."באותה

תקופההייתינוסעלאירןששפעמיםבשנה-זה

לטאיקו איימס חברת הפכה לימים, נגמר".

דיאגנוסטיקה,כיוםהחטיבההדיאגנוסטיתשלחברת

פריגוישראל,אותהניהלעדלפרישתולגימלאות.

יקה†גיאורגי
כמעט40שנה,מספרטטרו,משנת1970עבדתיכאיש

שירותושיווק.הייתיקפדן,דרשתימעצמיומעובדי

נאמנותלחברה,עמידהדקדקניתבלוחותזמניםותפקוד

בראשגדול-אני"יקהגיאורגי"וכךאנינוהגגם

עכשיו,במשרדשלליל"ך.

הצטרפתילעמותה,בעקבותההוריםשלאשתי.זה

היהב-2002ואזעודהיהנהוגלהקליטאתההסכמה

כיבדתיאתההחלטהשלהורי לאי-הארכתחיים.

לפניכמהחודשים אשתיואנילאמצטערעלכך.

נפטרהחמותיוהחברותבליל"ך,החתימהעלטופס

ההנחיותהרפואיותהמקדימותוכו'סייעולהלמות

.(2016יוליגיליוןראו).בכבודמוות-לסבולבלי

אין†הרבה†גברים
אני העבודהשליבליל"ךהיאפועליוצאשלחיי.

בעבר אוהבלעבודואוהבלהתמודדעםאתגרים.

עבדתיבמשרדליל"ךיומייםבשבועועשיתיה-כ-ל.

ישבתיבמשרד,עזרתילהקלידנתוניםלמאגרהמידע,

ובמשךלמעלהמשנתייםהפצתיבדוארהאלקטרוני

מידערלוונטילקבוצהשלכ-2000חבריםבעמותה.

2009בשנת.רביעייוםמדילמשרדבאאניהיום

יזמתיאתההפקהוההפצהשלכרטיסהחברהפלסטי

שלחבריהעמותה.אשתיואניבילינושעותבבית,

באריזתהכרטיסיםהראשוניםוהמשלוחבדואר.בכל

פרקתי ארזתי, פעםשהמשרדהעתיקאתמקומו,

והתקנתידברים,על–פיהצורך.

כמישמתמצאבעבודהמולמחשבאנימעבדנתונים

שונים,על-פיהצרכיםומנסהלסייעבייעולעבודת

המשרד,ראוילהזכירשרובהעבודהבמשרדנעשית

עלידימתנדביםומנהלתמשרדהעמותה-לינדה.

במשרדיםשלהחברות שבילהאתרובחייו כמי

פשוטלא רגיללחפשמשימות, אני עבדתי, בהן

רגיללשבתסתםולחכות.שוםמטלהלאנראיתלמטה

מכבודי.

אני†מאמין
זמןרבבמשרדמוקדשלענותלטלפונים.כלשיחה

עםחבר/תעמותהמאפשרתלילהעביראתהמסר

אףאתדעתיהאישיתבמהותשל שלנוולאפעם,

מוותבכבוד,בהפנייתאנשיםלטופסההנחיותהרפואיות

המקדימותשלליל"ךוזהשלמשרדהבריאות,זאת

כמובן,משוםשאיכפתלי.

לאמזמןצלצלהאישהוביקשהסיועבנושאהפנייה

ל"דיגניטאס",ארגוןהמתתהחסדבשוויץ.הבהרתי

למעט מבחינהחוקית, מנועיםמכך, להשאנחנו

מסירתפרטיהתקשרותלארגוןזהובכלזאתלא

השארתיאותהללאמוצא.הצעתילהלפנותלמשפחתו

שלמתימילואז"ל,שסיפורסיוםחייושםהתפרסם

בתקשורת-ייתכןשתוכללקבלמהםאתשהיא

מבקשת,אמרתי.

מקרהנוסףשזכורלי,כאשרחברהמבוגרתבעמותה

התקשרהכמהוכמהפעמיםובכלפעםשינתהאת

דעתהלהמשיךבחברותהבעמותה,אולהפסיקה.

משוםשחשדתישמאהדברנובעמהשפעהשלבעיה

ליזוםקשרעםבני החלטתי בריאותיתכלשהי,

משפחתה(נעזרתיבפרטיאחדמהעדיםשלהבכדי

להשיגאתמס'הטלפוןשלהבת)ומשלאנעניתי,

השארתילבתהודעהבמענההקוליובקשתישיבדקו

אתהדברבצורהמסודרת.

המסירותשלינובעתמדעתיהחד–משמעיתבנושא.

הכימפחידאותילהפוךל"סמרטוט".לארוצהבשום

אופןלהגיעלמצבבואתביישואתבזהבפניעצמי

ובפניבנימשפחתי-פוחדלהגיעלמצבשלאאוכל

לתפקדולטפלבעצמי.

לשםכך,השארתילאשתיוילדיימסמךכתובשעיקרו

-שאףאחדמהםלאיטפלבי.אנילאמסוגללדמיין

ו/או ירחץאותי שאחדמהםיחליףליחיתולים,

יאכילאותי-המוותעצמולאמפחידאותי.חוויתי

12כבןכשהייתי,ז"לאמישלהפתאומימותהאת

והיאצעירהבת.44רקבגילמבוגריותר,הבנתי

היא - חסד מיתת בגדר היה שלה שהמוות

,58בגיללבמהתקףשנפטר,ז"לאביגם.סבלהלא

לאסבל.

המוותמלווהאותימילדות,ואנימקווהשאזכהלמות

לארוצהליפוללמעמסהעלבנימשפחתי בחטף.

האהוביםעלי.אניתומךאפילובהרעבהעצמית,כדי

כךככל לקצראתהסבלבתקופהשלפניהמוות.

הנראה,עשתהגםחמותיז"ל,שביקשהמהרופאים

במיוןשלאיתאמצוכיהיא"כברהולכת"רוצה

˝ אני גם כך - אמרה היא לסבול, בלי לגמור

אם†אתם†מצלצלים†למשרד†ליל¢ך†בימי†רביעי¨
øקרוב†לוודאי†שתשמעו∫†ליל¢ך†שלום¨†מדבר†שלום¨†במה†אפשר†לעזור

ראיון†עם†מתנדב†פעיל†של†ליל¢ך

הגבר†שלנו†במשרד†ליל¢ך

*טטרומרצהמטעםהעמותה,בבתידיורמוגןוקיבוצים

מאת:אלומהטל



הרעבהעצמיתאינהדורשת מדינותבארה"ב,

התערבותשלרופאאואפילואבחוןכחולהסופני

הנוטהלמות.ומהכן?זהדורשרצוןברזלומשפחה

שהתקיים מסוגו ראשון בכנס נאמר תומכת,

לאחרונהבסיאטל,אורגון.

האםזהחוקי?איןחוקהאוסרעלהרעבהעצמית,

אבלזהלאאומרשמותרלצוותרפואילאלהזין

בעיקראםמדוברבלוקיםבדמנציהאו חולים,

השאירו הם אם אפילו נפש, ממחלת סובלים

הוראותמקדימותהמבקשותלהרעיבאתעצמם

זה למשל, ובוויסקונסין, יורק בניו למוות.

-שוקליםעכשיו אםכיבאורגון מנוגדלחוק,

להתיראתהדברבמקריםמסוימים.

מכאןעולהשאלהחשובהשלאתיקה:האםאדם

עצמו את להרעיב לבחור יכול ובריא פעיל

היום, בדמנציה? עד יחלה וכאשר אם בעתיד

בתיהמשפטסרבולהכירבהוראותמקדימותכאלו.

האםהרעבהעצמיתהיא ועודשאלהחשובה:

פעולהסבירהונוחהוהאםהיאבאמתמבטיחה

מוותללאסבל?ד"רטימותיקוויל,שטיפלבחולים

שבחרולהרעיבאתעצמם,אומרשבהתחלהזהדי

אנושיםמאבדיםאת חולים מקרה, ובכל קל,

התיאבון.עלהצמאקשהיותרלהתגבר,כיאפילו

את להרטיב רק ומוכן לשתות שמסרב מי

השפתיים-מאריךבכךאתתהליךהמוות.וכן,

עצמו את להרעיב שבוחר אדם קובע, הוא

שפתיו את שילחלח רופא של לליווי זקוק

וייתןלומשככיכאבים..

משנה∫†כמעט†טוב†מאוד
ד"ראווהבולטשחקרה99מקריםשלהרעבה

שהפסיקו שהחולים דיווחה בהולנד עצמית

לעומת ימים. שבעה רק בממוצע חיו לאכול

זאת,מעקבאחרימקריםדומיםבאורגוןמראה

שחוליםחיובממוצע15ימים.

ויותרחשוב-אחיותשעבדובהוספיסבאורגון

והתבקשולתתציוןלמוות("טוב")בכבודמ-0עד

!8-היהעצמםאתלמרעיביםנתנושהןהציון.9

˝מאודטובכמעטמוות

2223

במשךכ-40שניםדלגרינפילדמאורגון,ארה"ב,

סבלהמסרטןשהתפרץונרדם,אךהייתהפעילה

ונמרצת.היאלאסיפרהעלכךלמשפחתהובהמשך

סעדהאתבעלהעדמותו(בגיל97!).באותהשנה

היאנאלצהלהיעזרבחמצן, היאחוותהמשבר.

שברהאתהידובאופןכללי,בגיל,91היאחשה

את איבדה היא קיסמם. את איבדו שחייה

התשוקהלחיות.

דלגרינפילדגילתהלמשפחתהשהיאמוכנהלמות.

כחולתסרטןהיאביקשהמרשםלסייםאתחייה,

-מוותבכבוד החוקשהתקבלבאורגון עלפי

במרשםרופא.החתןשלהרופאמשפחהבמקצועו,

הסבירשהחוקדורשבקשהבעלפהובכתב,הסכמה

התגובהשל רופאיםותקופתהמתנה. שלשני

אניעומדת "איןליזמןלכך. גרינפילדהייתה:

עשתה. וכך ולשתות". לאכול להפסיק

היאהפסיקהלאכולולשתות,נפרדהמבנימשפחתה

והודתהשהיאמצטערתרקעלכךשלאתספיק

להשתתףבהופעהשללהקתהאבניםהמתגלגלות

היאנרדמהביוםהחמישישלהצום בפורטלנד.

ונפטרהלאחר36שעות.

†אלברטס †של †הסיפור משנה∫
VSED:לזהקוראיםבאנגלית

Voluntarily Stopping Eating & Drinking
7-14ביןנמשךמהתייבשותמוותשלהתהליך

ימיםוהואמשמשכאופציהלזירוזסוףהחיים

לאנשיםחוליםוסובלים.

מדעןמחשביםחלהבאלצהיימר אלןאלברטס,

בשנת.2011הואהיהנחוששלאלהידרדרלמצב

קשהכמושעברעלאמו,שדעכהלאטעדמותה

הנורא.אלברטסהחליטלזרזאתמותו.הואצם

כשהואמטופלעלידי ומתלאחרתשעהימים,

אשתו,רופאושנימטפלים.הואמתבגיל76בביתו

-בשלווה."אנישמחהשבעליהגשיםאתרצונו

לאלחיותעדלשלביםהאחרוניםשלהאלצהיימר",

אמרהאשתו.

שלאכמוהחוקלמוותבכבודשהתקבלכברבחמש

לפנינו†מאמר†טורד†מנוחה†שמציע†דרך†לזרז†את†סוף†החיים
Æבלי†לבקש†מרשם†או†התערבות†חיצונית

Æעל†ידי†הרעבה†עצמית†øאיך†
לא†פשוט†לקרוא†ועוד†יותר†קשה†לתמוךÆ†סקירה†של†מאמר

Æשהתפרסם†בניו†יורק†טיימס†מאת†פאולה†ספאן
משהו†לחשוב†עליו

לזרז†את†הסוף

מאת:ישראלכנען

הסיפור†של†אלברטס

כמעט†טוב†מאוד



חדשות
מרכז†המידע
ספריםע¢ש†יפה†ורד

ספרים¨†חברים

מאת:עשיוינשטיין

25 24

†מראש †ידוע †שסופה כרוניקה

לא†פשוט†בכללÆ†לא†פשוט†ללוות†אדם
אל†סופו†ובעיקר†אהובÆ†לא†פשוט†לכתוב
על†כך†ולשתף†אחריםÆ†גם†לא†קל†לקרוא
כרוניקה†שסופה†ידוע†מראשÆ†בינינו¨†רוב
†עוסקים †בחיים †שעוסקים הספרים
†הדרכים †רק Æנמנע† †הבלתי בסופם
†שונות †החיים †סוף †אל המובילות
†מילים †מילים¨ † †אחריהן ומשאירות
שנשארות†לנצחÆ†במדור†הפעם†ספרים
שיצאו†לאור†בעברית†וספרים†מומלצים

שעדיין†לא†תורגמו

בטרםלכתי
ד"רפולקלניתי,

הוצאתמטר

איןדרךקלהלהגידאת

,החושב-אכפתי-מסורמהסוגרופאהיההוא.זה

נוירוכירורגבן,36כשגילהשהואחולהבסרטן

ריאותאלים(שלב4).הרופאהמבריקוהמבטיח

-הפךברגעאחדלפציינט.

הואבחרלהתמקצעבנוירוכירורגיהמשוםשזה

דורש"יושרה,רגש,תבונהוכישרוןפיזי",כולל

וליווהאנשים כרופאשחווה אינטלקטנפלא.

למותם,הואהרגישלאכמישנלחםנגדהמוות

אלא"כשגרירשלהמוות".ועודהואאומר:"כרופא

הייתישליח,הייתימישקובעמהיקרה.כפציינט

לו". קורים שדברים מי הכול בסך הייתי

בעודהמדעעושהנפלאותבניסוייםמדויקים,הוא

נכשלבטיפולברגשות-תקווה,פחד,אהבה,שנאה,

קלניתי ד"ר אומר וסבל, חולשה כבוד, יופי,

כשהמחלהמכלהאתגופוועליולהישעןבעיקרעל

הרוח.להתמודדעםהמוות,הואאומר,לאדיבמדע,

חמלה. והמון אמפטיה לגלות בעיקר צריך

וזההביאאותולהחלטהיוצאתדופן-להולידילד

לאחרשמחלתואובחנה(ודינו-נגזר).וכך,בשלבי

חייוהאחרוניםהואזוכהבקאדי,בנוהקטןהעושה

צעדיםראשוניםבעולם.מוותולידהכרוכיםזהבזה

-ומעניקיםלספרעוצמהאדירה.

לאקמתי
מהלילהשלי
מאת:אנניארנו,

הוצאתרסלינג

עודלאהחלטתיאםאני

ממליצהלקרואאתהספר

הזהאורקלדווחעלקיומו.בימיםשמדבריםעל

סבלהמשפחהשלחוליאלצהיימר,הספרהזהמזעזע

חברתיהטובהקראהאותומתוךכוונה במיוחד.

להבין,לחושאמפטיהולכתובעליולמדורזה.ולא

מצאהמילים.לאמצאהולושביבשלתקווה.לא

הספר. על לכתוב אפילו או להמליץ מסוגלת

עיוןבספרובאחריתהדברשכתבההמתרגמת,מיכל

בןנפתלי,אנימוצאתציטוטשלסימוןדהבובואר,

עלדבריםשאמרההאחותהמטפלתבאמהלפני

מותהממחלתהסרטן:"אנימבטיחהלךשזההיה

מוותרךמאוד".אוליהיינומסתדריםעם"מוותרך

מאוד"שאומרמוותנטולסבלכשהאדםמוקף

אנשיםאוהבים.

לאכךבחוויהשלאנניארנו,סופרתידועתשם,

החולה אמה של הדעיכה על יומן שכתבה

באלצהיימר.אומרתהמתרגמת:"שוםדברלאממש

מכיןאותנולהתיילדותושלהזקן,שאינהעודחן

ילדיהמקנהלושובבותוגמישותוחיוניותאלא

נסיגהללאחסדהמוחקתבהדרגהאתנפחההתנסות,

מחריבהאתהמוחומקרבתאתשפתהגוףוהדיבור

שלהחולהאלהאלמנטרי".

הסופרת,אנניארנו,מעידהעלעצמהשלאהייתה

מסוגלתלכתובעלאמהכסופרת.רקיומן,קטעי

ספונטני באופן שכתבה חוויות דברים,

הבת לאחרביקוריםאצלהאםבמוסדהסיעודי.

-והכאבמתחלפיםהתפקידים,לאמהאםהופכת

אינומרפה.

אלתשליכני:
איךלהקלאתהחיים

כשמטפליםבהורים

מבוגרים

מאת:אסתיאשכנזי,

הוצאתסער

אסתיאשכנזימציגהאתעצמהכמנטורית,מאמנת

רוחניתאויותרנכוןמאמנתמעשית,המלמדתאת

הקוראיםלהשתחררמקונפליקטיםמיותריםבחיים.

והכוונהלטיפולבהוריםמבוגרים-שנחשבים

שהריידוע, לקונפליקט,אוליקונפליקטמיותר.

מהשהיהרוצה שאדםנקרעבין היאאומרת,

אף מהשהיהרוצהלעצמו. להעניקלהםלבין

שאת/העושההמון-עדייןזהלאמספיקורגשות

האשמהחוגגים.

קשהלהיותההורהשלהוריך,היאכותבתבגוף

"הםלא ומקומם. בספרהדרכהמרגיז ראשון,

מקבליםאתמהשאתהאומר.אתהלפעמיםכועס

ולפעמיםמתביישוכמעטתמידמרגישאשם.אף

אחדלאהכיןאותךלתפקידהזה.והמשפט-אל

תשליכנילעתזיקנהמאייםעליך".

שניספריםלמיטיביקרואבאנגלית:

המוותהטוב,
מאת:אןניומן

Ann Neumann, The Good Death

לצערי,הספרעדייןלאתורגםלעברית.אן,מתנדבת

-מכנהשהיאמהעלכותבתבארה"בבהוספיס

הטרגדיההמודרנית-אנשיםשמותםמתרחשבחדר

ביתחוליםסטריליעמוסבמכשיריםמתקתקים,

מצפצפיםושורקיםוסביבם,במקוםבנימשפחה

אוהבים,צוותלבושמדיםאחידים.

היאמגיעהלמסקנהשצריךלעודדרופאיםלעזור

לאנשיםלסייםאתחייהם."איןמוותטוב",היא

כותבת."זהתמידכואבלמתיםעצמםולמישנשארים

מאחור.אבלישדברכזהמוותדיטוב".נכון,קשה

להתמודדעםסוףהחיים,אבלאםנהרהרעלהמוות

הכאב, את לצמצם נוכל מתרחש, שהוא לפני

ובדידות. מלאכותית חיים הארכת ההכחשה,

סיבוכים
Being Mortal

מאת:אטולגוואנדה,

הוצאתכנרת

(Atul Gawanda ) גוואנדה, אטול ד"ר
מנתחמבוסטון,ארה"ב,כותבמאמריםבניויורקר

לקרואאתספרו כדאי וספריםבנושאירפואה.

- יותר ועוד "סיבוכים", בעברית, שהתפרסם

למעוניינים-ספרוהחדששעדייןלאתורגםלעברית,

ספרוהראשון,שישאומרים .Being Mortal
שהואנקראממשכמו"מותחן",מדברעלמקרים

שבהםרופאיםהולכיםעלחבלדקבמצביםנואשים

-כשהידעשלהםמוגבלואילוהסיכוןגבוה,ואף

עלפיכןעליהםלקבלהחלטותבמהירות.ד"ראטול

בוחןאתהרפואהוהרופאים,שואלשאלותקשות

עלטעויותקטלניותומתמודדעםסיפוריםעל

רופאיםמפורסמיםשכשלו.ספרוהשנידןביחס

˝הבאיםבעיתוניםעליוונדברנחזורעוד.למוות



ÆÆÆאישה†זקנה
מחלתהקשה אישהזקנהבאהאלהרבוטענהכי

וייסוריהקשיםמנשואוהיאמבקשתאתנפשהלמות.

שאלהרב:מהוסדריומך?

ענתההאישה:מדייוםאנימשכימהלביתהכנסתכדי

להתפלל.

פסקהרב:אלתלכילביתהכנסתבמשךשלושהימים.

ו...ביוםהשלישינפטרההאישה,(כךעלפיילקוט

שמעוניפ'עקב).

ראוי†לגן†עדן
ר'חנינאבן-תרדיוןהיהאחדמעשרתהרוגיהמלכות.

הרומאיםהדליקומדורהסביבווכדילהגביראתייסוריו

שמוספוגיותטבולותבמיםעללוחליבו.החיילהרומאי

ששמרעליולאיכולהיהלראותבייסוריושלר'חנינא,

הסיראתהספוגיותובכךהחישאתמותו.בגללמעשהו

זהנמצאהחיילהרומאיראוילגןהעדן,(ע"זי"חא).

מעשה†ברß†יהודה†נשיא
הסיפורהמפורסםביותרמספרעלר'יהודההנשיא,

שהיהחולהאנושבסוףימיווסבלייסוריםקשים.

תלמידיונאספובחצרביתווהתפללולשלומו.אמתו

הנאמנהעלתהעלהגג,לקחהכדמיםושפכהאתהמים

לחצר.התלמידיםהמופתעיםהפסיקולרגעמתפילתם,

וממשבאותהשנייהנשמתושלהרבפרחהמגופו,

(כתובותק'דא).

גםהוראותמפורשותנמצאותבתלמודובספריההלכה

שבאואחריו,כגון:אםהגוססמתייסרובסביבהעובד

חוטבעציםשרעשגרזינומפריע-ישלהרחיקוולאפשר

יש וכן חסידיםס"יתשכ"א). ס' ) לנשמהלצאת,

להוציאאתהמלחים(התרופות)מתחתללשונושל

גוססמתייסר.

המתת†חסד†פעילה†≠†לא
נכון,בהלכההיהודיתישנהאחדותדעיםלגביאיסור

המתתחסדפעילה.אולםמתקופתהתלמודועדימינו

מאת:בינהדיבון

הפוסקיםהשונים. דעותבין אלהקיימיםחילוקי

המחמיריםביותרגורסיםכיהחייםהםפיקדוןשניתן

לאדםעלידיהאל,ולכןאסורלאדםלפגועבהם.

פוסקיםאחריםטועניםכי"ייסוריםשאיןלהםקיצבה

קשיםממיתה“(כתובותלג'ב'שו"תוכןהרבמשה

פיינשטין,שו"ת,אגרותמשה).לכן,במקוםייסורים

קשיםמותרלאדםלאלהאריךאתחייו.כולםמסכימים

כיבכלמקרהישלהודיעלחולהמהמצבו,לשתף

אותוולפעוללפירצונו.

טיימר†≠†מכשיר†הפלא
דיוניםרביםנמצאיםבפסיקותהשונותלגביחיבור

וניתוקממכונתהנשמהולגביהחייאה.אלההמתנגדים

לניתוקמציעיםלהיעזרב"טיימר",מעיןשעוןשבת

המחוברלמכונתההנשמהומכווןלזמןמסוים,עד

שיתבררמצבושלהאדםומהורצונו.הטיימר,כידוע,

נבנהבמכוןהטכנולוגי-רפואיע"יבי"חשיבא,אולם

אינומופעלמסיבותשונות).

חלקמפוסקיזמננוגורסיםכימותרלנתקחולהסופני

ממכונתהנשמה,ואףחובהלעשותזאתכדילהמעיט

אתייסוריו.כנ"ללגביהחייאה(הרבחייםדודהלוי,

תחומיןב'תשמ"אעמ'297ואילך).אולםפוסקים

אלומהוויםמיעוט.במיעוטאחראפשרלמנותפוסקים

הסבוריםכיבמקריםקיצונייםשלצערוסבלמותר

לאדםלהתאבד,אולםרובהפוסקיםחולקיםעליהם.

אחתהסיבותהמקשותעלההחלטהבנושאיםאלה

היאהיעדרמנהיגדתיהמקובלעלכלחלקיהעולם

הדתיובעיקרבגללהקשרההדוקביןהדתוהפוליטיקה

המתקייםבמדינתישראל.

בוועדהשהכינהאתחוקהחולההנוטהלמותהשתתפו

כאמורלעילנציגיםמזרמיםדתייםשונים,והמסקנה

ניתנהעלדעתכולם.לכן,ככלחוקבמדינהדמוקרטית

˝חופשיאודתיבישראלאזרחכלזהחוקמחייב-

במודעה†שלפניכם

פורסמה†הוראת†רב

המורה†כיצד†יש†לנהוג

בחולה†נוטה†למות

Æלפי†ההלכה

המודעה†קיבלה†את

חסותו†של†בית†החולים

¢מעייני†הישועה¢¨

שהצוות†הרפואי†העובד

בו†והחולים†המאושפזים

בו¨†הינם†אזרחי†מדינת

ישראל†ועליהם†לכבד

את†חוקי†המדינה

מדינתישראלחוקקהבשנת2005אתחוקהחולההנוטהלמות.בוועדהשהכינהאתהחוקהשתתפהתתוועדה
לענייניהלכה.בראשתת-הוועדהלקשרעםההלכהעמדפרופ'אברהםשטיינברג,שמלבדהיותורופאמפורסם

הינואדםדתי.מכאןישלהניחכיהחוקהותאםלחוקיההלכההיהודית.

למרותזאתעדהיוםנמשךהוויכוחביןנאמניההלכהונאמניהחוק.והתוצאה-לפעמיםאנונתקליםבמקרים

שרופאיםמסרביםלמלאבקשהשלחולהסופני,שלאלהאריךאתחייובנימוקשהםדתייםועליהםלהישמע

לחוקיההלכה.

מסתברכיכברבתלמודולאורךכלההיסטוריהההלכתיתנמשךהדיוןבשאלהכיצדמותרלנהוגבחולהנוטה

למותהמבקששלאלהאריךאתחייו.

נפתחבשלושהסיפוריםהממחישיםאתהנושא:
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מאת:ציפיחן

חדשות
חו¢ל

מדינותקולורדווושינגטוןהבירה

(Compassion and Choices)ובחירהחמלהעמותת

האמריקניתהבטיחהלאלנוחעדאשרכלאמריקני

חייו. את יסיים בה הדרך את לבחור יוכל

חברתהמועצהבוושינגטון החוקשהוצעעלידי

הבירהמריצ'המאפשרלחוליםסופנייםמעלגיל

,18עצמאייםמנטלית,עםתוחלתחייםשלששה

חודשיםלכלהיותר,לקבלמרופאמרשםלסםשיגרום

למותם.

תומךמפתיעבהצעההיהבעלפרסנובללשלום

דזמונדטוטו,לוחםנגדאפרטהייטבדרוםאפריקה

הואפרסםמאמרבעתון וארכיבישוףאנגליקני.

וושינגטוןפוסט,בועודדתמיכהבחוקהמאפשרמוות

בכבוד."אנימאמיןבקדושתהחיים.אנייודעשכולנו

נמותושהמוותהואחלקמהחיים.לחוליםסופניים

יששליטהבחייהם,למהלסרבלהםשליטהבמותם?"

כנסיהנוספיםלהתבטא תומכיהחוקגייסואנשי

הארכיבישוףמקנטרבילורדקריהתבטא בנושא.

שהחוקיהיה"נוצריומוסרי".

החוקאושרבנובמבר2016במקבילאושרהחוק

במדינתקולורדו,אחרישנדחהבהצבעהבתחילת

.2016הפעםהצביעו65מחוקקיםלעומת35מתנגדים.

החוקדומהבכללחוקאורגוןהמקורי.

ילדיםבסוףהחיים

תורשתית במחלה חולה ,5 בת סנו ג'וליאנה

המשתקתשרירים(במקרהשלהלארקאתשרירי

אלאמונעתאפשרותבליעה הזרועותוהרגליים,

ואפילונשימה),נפטרהבביתהבפורטלנד,אורגון.

אחרישעברהטיפוליםמכאיביםבביתחוליםג'וליאנה

גםאם יותר, לאלשובלשם הביעהאתרצונה

פירושהדברהואמוות.

המקרהשלהעוררויכוחבאשרליכולתהלקבלהחלטות

עלסוףהחיים.פרופ'ארטורקפלןמאונ'ניויורקטען

שאיןסיכוישילדהבגילהתוכללהביןאתמושגהמוות.

חשיבהכזאתמתפתחתרקבגיל9או.10ראשועדת

האתיקהבביתחוליםלילדיםבפילדלפיהסברשהנסיון

שלהרלוונטי.היאיודעתטובמאחריםמההמשמעות

המעשיתשללהיותג'וליאנה.

הוריההבהירושההחלטהלאהיתהשלהילדהאלא

היא אבללבקשתההיהמשקלבהחלטתם. שלהם.

נפטרהבשלווהבביתה.

רופאי†ילדים†בהולנדשוקליםהקמתקליניקה
בבלגיהקייםחוקהמאפשר לילדיםבסוףהחיים.

לילדיםעדגיל18לבקשהמתתחסד.בהולנדיכולים

ילדיםמעלגיל12לבקשזאת,אםסבלםקשהמנשוא.

ביןהשנים2002ו2012נענתהבקשתםשל5ילדים

.17עד16בניוהאחרים12בןאחד-

כיוםילדיםבגיל1שנהעד12בהולנדאינםנחשבים

למסוגליםלקבלהחלטותסוףהחיים,אבלהרופאים

שוקליםאפשרותכזאתאחריבדיקתהקריטריוניםשל

החוקהבלגי.

בבריטניה†ילדהבת14חולתסרטןביקשהשיקפיאו
כדילאפשרלההחייאהאם אתגופהאחרימותה,

וכאשרתימצאתרופהלמחלתה.הוריהלאיכלולהגיע

להסכמהבנושא,והילדהפנתהלביתהמשפטהעליון

להמשךהחיים, בבריטניהבבקשהלתתלהסיכוי

בקשתהאושרהוהיאהוקפאה גםבעוד200שנה.

עםמותה.

השופטג'קסוןהסבירשאיןבהחלטתוהבעתדיעהעל

הקפאתגופות,עלהביסוסהמדעישלהתהליךאועל

ההגיוןבבקשתה."כלאחדזכאילהביעאתרגשותיו

ואתאמונותיוביחסלחייוולמותו,ולאףאחדאיןזכות

לומרלמישהו,בוודאילאדםצעירבמצבהשלהילדה

הזאת,מהעליולחשוב".

עזרהבמיתהלעייפיםמהחיים

ממשלתהולנדמתכננתחוקחדשהמיועדלקשישים

העייפיםמןהחיים.שרתהבריאותהודיעהלפרלמנט

עלצורךבחוקחדשלעזרהבמיתהעבוראנשיםשאינם

חוליםסופנייםאוסובלים,אבלברצונםלמות.החוק

הואיחולעלאנשיםמבוגרים יוצעבשנההבאה.

הסובליםמאיבודעצמאותומקשייתנועה,מבדידות

ועייפותומאיבודכבודאישי.הואלאנועדלאנשים

שבעיותיהםניתנותלפתרוןבאופןאחר,אלאלאותם

בשנתם. המתעורריםבבוקרמאוכזביםשלאמתו

החקיקההחדשהתגדירמחדשאתחוקיסוףהחיים.

זאתלאתהיההמתתחסד,כילאמדוברבחולהסופני,

וישצורךבמערכתערכיםאחרת.המיתותהחדשות

לאיכונואותנזיה.לבעיותהקיומיותשלהמועמדים

איןפתרוןרפואי.

הרבהראשישלהולנדבנימיןיעקב,שהואגםראש

הוועדהלאתיקהשלמרכזסיניבאמסטרדם-בית

החוליםהיהודיהפסיכיאטריהיחידבאירופה,כתב

ביקורתחריפהלהצעה.לדבריוהואראהאנשיםרבים

שייחלולמותםאחריאיבודיקיריהם,אךכעבורכמה

שניםיכלושובלהנותמהחיים.

אנחנומולהעולם

אניכותבתאתהמדורהזהמשנת.2005באותהשנה

התקבלבישראלחוקהחולההנוטהלמות.היינוככל

הנחיותרפואיות היהלחתוםעל ניתן - הארצות

מקדימות,והרופאיםהיואמוריםלעזורלנוולאלהאריך

אתחיינובאמצעיםמלאכותיים,אםהגענוחלילה

למצבסופני.נותררקלהפיץאתהמידעולשכנעאת

המערכתהרפואיתשזההצעדהנכון-חולהרשאי

לבקשלמותממחלתותוךקבלתאמצעיםלמניעת

סבלמיותר.מדינותמעטותיכלולהציעלחוליםיותר

מזה-שווייץ,הולנד,מדינתאורגוןבארצותהברית.

חלפועשרשנים.בעולםהיוםאישאינומדברעוד

עלהנחיותרפואיותמקדימות,הןמסמךטריוויאלי,

כמואישור ,17טופסכמו כמומרשםלאספירין,

מחלהלתלמידכתהג'.בעולםדניםומאשריםחוקים

מתקדמיםיותר-מוותבמרשםרופא,המתתחסד.

בדףהזה,פעמייםבשנה,אנימספרתעלעודמדינה

שאישרהחוקנוסף,עלההבדלביןהולנדלקולורדו,

עלדיוןבסעיףזהאואחר.

לאשלאניסינו-ח"כחייםאורון,ח"כעפרשלח

לא עוד אבל לשווא. וקיווינו, תמכנו פעמיים.

˝תקוותנואבדה

מדינות†קולורדו†וושינגטון†הבירה

ילדים†בסוף†החיים

עזרה†במיתה†לעייפים†מהחיים

כי†חודש†ינואר†הוא†חודש†התשלום†של

Æדמי†החבר

אנא¨†זכרו†כי†אנו†מתקיימים†ופועלים

אך†ורק†בעזרתכם°

אנו†מודים†לכל†המתנדבים†והמתנדבות

המסורים†שלנו†ומאחלים†לכולכם

Æשנה†אזרחית†טובה†ושלווה

אנו†מזכירים
לחברינו

אנחנו†מול†העולם
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לא לדרכה. לשחררה מרופאיה ביקשה
מייאוש,לאמרחמיםעצמיים."אדםצריך
שתהיהלומשמעותבחייווגםלדעתלהיפרד

בכבוד

ליתמותאיןגיל,זהלאהרגלנרכש.השלכתנוכחת

בכלעונותהשנה.העליםממשיכיםלנשורכליום,

גםהזיכרונות.זהדוקרבמיוחדבימישישיוחגים.

החסרבאוהולךושב.

השנההאחרונהשלאמאהיתהקרוסלה.התרוממות

רוחבחגיגותה-.90האורנצץבעיניהושנותיהלא

הורגשו.היאהיתהבמבוכהלנוכחהאהבההגדולה

התאפקהלאלבכות-בכיהיהזר שנעטפהבה.

לחינוךהייקישקיבלה.

רכבתהחייםטסהבמהירותמופרזת.אמאהיתהבת

12כאשרהגסטפושלףאתאביהמדירתםבברלין

ויותרלאראתהאותו.היאהבכורהויחדעםאחיותיה

הצעירותהוברחהלבלגיה.

כשנכבשהבלגיההיאואחותה

הקטנה לצרפת. נמלטו

משפחה אצל הושארה

מופלא סיפור נוצרית.

"נערה כספר שהתפרסם

פעלה היא רנה". ושמה

באחת במחתרתהצרפתית.

הפעולותהתחפשהלקצינתגסטפווהצילהתינוקת

יהודיה.פרסהוצאעלראשהוהיאחמקהלספרד.

משםעלתהארצה.ישראל היתה עבורה מולדת.את
הגרמנית והצרפתית החליפה בעברית רהוטה.
בסוףחייה,הגוףגוועוהשכלנשארחדכתער.היא

לאבכתהעלמרגורלה.בשלווהלאנתפסתהשלימה

עםהמצבוחיכתהללכתה."אלתדאגולי,זהבסדר,

הגיעזמנילסיים."היאסירבהלהתאשפזבבית

מיאנהלקבלתרופותוביקשהמרופאיה חולים,

לשחררהלדרכה.לאמייאוש,לאמרחמיםעצמיים.

"אדםצריךשתהיהלומשמעותבחייווגםלדעת

להיפרדבכבוד.היוליחייםשלמיםונהדרים."אמרה

וחזרה.שכבהבמיטהוהמשיכהלהתענייןבכלאחד

מהנכדים,לנהלשיחותעלספרות,תרבות,פוליטיקה

וחברה.לעצמהלארצתהדבר,רקביקשהלדעת

שכולםבסדר.
החודשיםהאחרוניםבמיטהשלהבקיבוץלאישכחו.

היאניהלהשיחותפרידהעםכלאחדמבניהמשפחה

ועםחבריה.בענווהביקשהשיכנסולחדרהרקשהיא

מסורקת,לבושההיטבונקייה.היאלארצתהשתהיה

לטורחלמבקריה.רביםהתייפחולידהמיטההיא

רכות. במילים הבאים את וניחמה יד הושיטה

גם בערוב ימיה המשיכה לחלום על מדינת
צדק חברתי,כיבוד זכויות ללא אפליה של גזע,דת
לפני שעצמה את עיניה אמרה או צבע עור.
בגרמנית,שפת האם שלה,רק מילה אחת-"די"

והלכה לעולמה

מתוך עמוד הפייסבוק של בנה,יוסי עוזרד

2015-1925עוזרדרות

לאחרבדיקההתבררכימספרגדולשלאנשיםשהצטרפולעמותהוקיבלוטופסמתןהנחיותרפואיות

למאגרשלנו. לסרוקולהכניסאותו לאשר, אתהטופסלמשרדהעמותהכדי לאשלחו מקדימות,

אמנםאיןזוחובה,אולםבמקריםכאלהלאתוכלהעמותהלתתלחבריםאתהשירותיםהבאים:לאנוכל

ליצורקשראינטרנטיעםביה"חולהוכיחכיישלמאושפזטופסכזה;כמוכן,בשלאי-הרישום,לאנוכל

לשלוחבבואהזמןתזכורתלחידושהטופסכפיהמתחייבבחוק.

את זוכראולי בארץבמאההקודמת, שחי מי

הסתייגותהורינומניתוחים.

לאכלשיגעוןחדששלהרופאיםצריךמידלאמץ,

אמרולנו;אתהאולייודעאיךאתהנכנסלניתוח

אבלבהחלטלאיודעאיךתצא;שיעשואתהניסיונות

ההוריםהמודאגיםשידיעתם אמרו עלעצמם,

ברפואההצטמצמהלחוקןואספירין,תרופותהפלא

שלקופותהחולים.

נזכרתיבאזהרהההוריתהוותיקהלמקראהידיעה

עלאותוחולהשנכנסלניתוחבביתחוליםתל

אביביידוע,נכנסולאיצא.ממשכך.

לדרושהסברים, החלה ההמומה כשהמשפחה

התבררשבסיוםהניתוחהלאמסובך,הייתהתקלה.

רפואי הליך לצורך שנותק ההנשמה צינור

הצליח הניתוח וכך למקומו, הושב לא פשוט

והחולה-מת.

תקלה.טעותאנוש.אולירשלנותאךבוודאילא

ניתן הזאת הטעות שאת אלא מכוונת. פעולה

היהלמנוע.

כברמספרשניםשעמותתליל"ךמנסהלקדםאת

דעהאישית
המיועד טכנולוגי אביזר ב"טיימר", השימוש

להיצמדלמכונותההנשמהולאפשרהדלקהוכיבוי

כמעטכמובשעוןשבתבבתי מתוכנניםמראש,

הדתיים,העוקפיםבעזרתואתהאיסורלהדליק

בפלטתהאוכל בחדרים, (בכניסהלבית, חשמל,

החם,במעלית.)

הרעיוןהמקוריהיהלהיעזרב"טיימר"הרפואי

במצביםיוצאידופןבהםהחוליםמשאיריםהוראות

הדורשותשלאלהאריךאת רפואיותמקדימות,

חייהםבאמצעיםמלאכותיים.

חוקהחולההנוטהלמותקובעשמותרלאלחבר

חולהלהנשמה,אםזוהייתהבקשתו,אבלאסור

לנתקואםכברחובר.ה"טיימר"היהמאפשרלחבר

ועםהפסקתהפעילות–לא אדםלמספרדקות,

לחברושנית.

למעןהאמתדגםראשונימוכןלהפעלהכברקיים,

וגםהתעניינותשלבתיחוליםרביםברחביהעולם.

אלאשבשלבזהלאניתןלהיעזרבומבלישיקבל

אישורשלועדתהלסינקיהארצית,שרקעלפיה

יכנסהליךחדשלעולםהרפואה.ואתהמחסוםהזה

לאהצלחנולעבור.

אוליהמוותהמיותריעורראתמשרדהבריאות

לבדוקאתהנושאמחדש

מאת:טלילהבןזכאי
מוותמיותר

אנוחוזריםומבקשיםלשלוחלמשרדנואתהטופסלאחרמילויולפיההוראותהמצורפותאליו
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A patient’s right to autonomy over
his/her body, determined by the
legislator in para 13 of the Law for
Patients’ Rights, has an essential legal
significance.

According to the Law, the provision of
medical treatment depends on the
patient’s consent to receive the
treatment.  This condition is fulfilled
only if the patient consented after
receiving appropriate information from
the doctor about his/her condition,
about the nature of the recommended
treatment and its objective, on benefits
and risks, as well as on the existence
of reasonable alternative treatments.
The explanation given to the patient
must include all the necessary
information and considerations to help
him/her decide whether to consent or
not to the suggested treatment.

In many cases doctors will accept a
patient’s signature on a form as his/her
consent to treatment.  However, letting
a patient sign such a consent form does
not fulfill the doctor’s obligation to
provide the patient with the necessary
information.  Moreover, if the doctor
has provided the necessary information
and explanations, he has not fulfilled
his obligation unless he is convinced
that the patient actually understood the

explanation.  In other words:  only
consent given by a patient who has
fully understood the information can
be considered as “Informed Consent”.

 Exceptions to this rule relate to rare
cases when treatment does not depend
on receiving Informed Consent.  So,
for example, when patients are not fit
to receive explanations about vital,
recommended treatment to save their
lives, as well as cases in which the
doctor is convinced that providing
patients with explanations might do
them harm.  In these cases, too, the
doctor is obliged to provide the
necessary information and
explanations, to the patient’s legal
representative (if he/she has one) or to
his/her close family members.
Needless to say, patients who find it
difficult to decide whether to consent
to the suggested treatment – even after
they have received and understood all
the details of the information and the
considerations presented to them by
the doctor – have the right to consult
another doctor before they make their
decision.

Violating the doctor’s obligation to
provide patients with all the necessary
information and explanations to help
them decide whether to consent to the

treatment is a violation of patients’
autonomy.  Such a violation comprises
a wrongdoing, for which the patient
might win a lawsuit for compensation.
 Experience has taught us that patients
whose right to autonomy was violated,
but whose treatment has led to the
desired results and to their recovery,
usually refrain from a lawsuit for
violation of their autonomy.  Therefore,
in most cases, such lawsuits are served
in the framework of legal proceedings
for damage caused to the patient as a
result of the treatment, when the main
reason for the lawsuit is medical
negligence; whether regarding the kind
of treatment the doctor decided to
provide, or the manner in which the
treatment was provided.  However, it
is important to stress that a violation
of patients’ autonomy comprises an
independent cause of action  that gives
patients  the   right to demand
compensation, with no relation to the
question of whether the treatment they
received, which violated their right to
autonomy, led to their recovery or
caused damage.

Following are results of several rulings
given by the  Supreme Court in the
last two decades.  Thus, we learn from
the case of Vaturi vs Laniado
Hospital (1997).  Ms Vaturi was
hospitalized in the 24th week of her
pregnancy because her waters broke.
 At the time of hospitalization the
doctors decided not to stop the
pregnancy and treated her with
medication to delay contractions.

Thirty hours after admission she was
diagnosed with sepsis and infection
of the amniotic fluid.  Her pregnancy
was terminated and she had a still-
birth.  The following day distinct
symptoms of general infection were
revealed.  Steps were taken to save
her life, but her condition deteriorated
and she passed away several days
later.

In their lawsuit against the hospital,
her heirs made two main claims:
One, that the doctors’ decision not to
stop the pregnancy when the patient
was hospitalized was negligent as it
unreasonably placed her in danger of
losing her life; and two, that the
doctors did not fulfil their obligation
to explain the considerations of their
decision to her, and to hear her
opinion.  Based on the testimony of
the medical experts brought by the
parties, where both agreed that the
decision to maintain the pregnancy
was reasonable, the District Court
dismissed the first claim.  At the same
time both experts agreed that the
doctors were obligated to provide the
patient with information about her
condition, to share their
considerations with her and to hear
her opinion.  However, the court did
not find sufficient evidence to prove
that the doctors had breached their
obligation, and for procedural reasons
the District Court rejected the
plaintiffs' request to permit them to
present evidence to prove their claim.

VIOLATION OF THE RIGHT
TO AUTONOMY

 AS A WRONGDOING
by Retired Justice Eliayu Matsa, President of Lilach



had already been sedated.  As a result
of this operation her shoulder remained
frozen and she was granted 35%
disability.  In her lawsuit against the
hospital she claimed that the doctors
had been negligent in performing the
biopsy and that this operation had been
performed without her consent.  The
District Court dismissed her lawsuit
but the Supreme Court – although it
found no basis to intervene in the
rejection of the lawsuit for negligence
– ruled that the hospital must
compensate the patient for violation
of her autonomy, which was expressed
by not providing her with the
appropriate explanations for
performing the biopsy and obtaining
her consent.  Assuming that had she
been given the necessary explanations
the patient would have agreed to
undergo the biopsy, the Court
sentenced the hospital to pay nominal
compensation in the amount of NIS
15,000.  Later, the Court raised the
standard for compensation for violation
of autonomy:  In the case of
Weinstein vs Bergman (2005) the
patient was granted NIS 150,000, and
in the case of Ben-David vs Antebbi
(2011), the ruling was for
compensation of NIS 250,000.

The conclusion reached from all the
above is that the subject of violation
has become a matter of importance in
the relationship between doctors and
their patients.  In the last decade it has
been accepted that many doctors tend
to let their patients participate, more
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In an appeal on this judgement, the
Supreme Court did not find basis to
intervene in the ruling that the doctors
were not negligent in their actual
decision to maintain the pregnancy.
However, the Supreme Court decided
that the District Court should have
permitted the  plaintiffs to present
evidence to prove their claim  that the
doctors had not fulfilled their obligation
to explain their considerations to the
patient and to listen to her opinion. In
ruling, the court instructed to return the
case to the first instance and instructed
the Court to permit the plaintiffs to
present their evidence.  Thus the Court
expressed the concept by which
violation of a patient’s autonomy sets
a  cause of action for the patient, that
is independent of the existence of
medical negligence.

The Supreme Court expressed explicit
ideas on the topic of independence of
the right  for compensation because of
a violation of autonomy in the case of
Daaka vs Carmel Hospital (1999).
This case dealt with the appeal of a
disabled woman admitted for surgery
to correct a deformation in her leg.
However, preoperative tests performed
raised a suspicion of a growth in her
shoulder, and on this basis the doctors
thought that it would be appropriate to
take a biopsy from her shoulder as a
first priority, and that this procedure
was more urgent than the operation on
her leg.  The patient signed the Informed
Consent for the biopsy when she was
already lying on the operating table and

than they did in the past, in making
medical decisions.  However,
experience shows that the community
of doctors has not yet internalized its
legal obligation to provide patients with
all the necessary information for giving
their Informed Consent to the treatment.
 Patients’ right to autonomy would be
reinforced if doctors’ awareness that
honoring this right was not regarded
as less important by professional ethics
than by the legal instruction in para 13
of the Law for Patients’ Rights.
Anchoring the ethical obligation
requires a precise reference in the
version of “the Doctors’ Oath” that
every medical student is required to
state on his/her acceptance to the
profession of medical doctor.

Over the generations, many changes
have been made to the “Hippocrate’s
Oath” to update it in the spirit of the
times.   Thus, in an article published in
the medical supplement of the
“Haaretz” newspaper on 25.10.2016,
Prof. Nadav Davidovitz and Prof. Yoel
Dunhin suggested amending the
wording of the current Oath in Israel
by including the specific obligation to
honor human and social values – like
the obligation to refrain from
discrimination – along with the
obligation to honor professional values.
 This in itself is a justified demand;
suffice it to compare the wording of
“the Oath of the Jewish Doctor”, which
was adopted by the Israel Medical
Association in 1952, to the Doctors’
Oath approved by the General Meeting

of the World Medical Association (in
Switzerland) in 1948, to be convinced
that the wording of the current Oath
in Israel lacks anything connected
with values of non-professional
duties.  I am convinced that adapting
the wording of the Oath to the spirit
of the times necessitates including
the specific obligation to respect
patients’ autonomic right to receive
all the necessary information and
explanations that will enable them to
make their decisions about consenting
to the medical treatment they are
offered.

Patients’ awareness of their right to
autonomy is also important.  Those
requiring medical treatment (mainly
when this entails surgery or other
serious procedures) must insist on
their right to receive all the
information and data that will enable
them to make a rational decision
about consenting to the treatment.
One should also beware with the
wording of the Informed Consent
which the patients sign.  It would be
wise for patients to read the Informed
Consent thoroughly, pay attention to
the “small print” and even ask for a
copy of the form they have signed.
To help them remember, it is also
important that the patient write a
description of the date, circumstances
and identity of the doctor who
presented him/her with the form
to sign

English: Lynda Berman
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