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הקדמה
קנה  של  צנרור  הכוללת  פעולות  של  מישלב  היא  הילוד  החייאת 
הנשימה כדי לאפשר הנשמה מלאכותית יעילה. לביצוע כזה נדרשים 
וניסיון. שיעורי ההצלחה של מתמחים צעירים בפעולה  מיומנות 
]1[. כישלון בצנרור הקנה עלול לגרום  ואינם מספקים  זו נמוכים 
התינוק  את  להנשים  יכולת  מחוסר  הן  למוות,  ובעיקר  לסיבוכים 
לבית  או  לוושט  לקנה,  כגון טראומה  והן מסיבוכים של הפעולה 
ללימוד  נפטרו  תינוקות שזה עתה  בגופות של  הבליעה. השימוש 
בישראל.  נדיר  כעת  הוא  בעבר, אך  יותר  היה שכיח  צנרור הקנה 
עיקר השינוי נעוץ בירידה החדה בצנרור קנה. עד לפני זמן לא רב, 
מים מקוניאליים )8% בקירוב מהלידות( היו הוריה לצנרור. הצורך 
העיקרית  וההוריה  הוא,  אף  פחת  פגים  של  מלאכותית  בהנשמה 

כיום לצנרור הקנה היא החייאה.
לנוכח הירידה החדה באפשרויות הקליניות ללמד ולהתנסות 
בפעולה מצילת חיים זו, עולה הרושם של ירידה ביכולות של 
הצוות הרפואי והפחתה משמעותית ביכולת ללמד את הרופאים 
המתמחים את צנרור הקנה. במאמר זה נטען, כי השימוש בגופות 
של תינוקות שזה עתה נפטרו הוא פתרון ראוי בנסיבות גם כשאין 
הסכמה של משפחת התינוק. טענה זו מקבלת משנה תוקף לנוכח 
העובדה שבמהלך החייאה אמתית, מקובל שמתמחה יבצע צנרור 
קנה תחת השגחה של רופא מנוסה יותר, גם ללא קבלת הסכמה 
מדעת של המשפחה, כדי שילמד כיצד לבצע את הפעולה. כל מי 
שהיה עד ראייה להחייאה שהסתבכה, מבין עד כמה מיומנות 

אישית היא קריטית להצלת חיים ולמניעת סיבוכים מיותרים. 
כל פעולה נלמדת בשלושה שלבים: הראשון הוא תצפית 
מבוססת הבנה תיאורטית, השני הוא אימון בשלבים תחת 
השגחה, והשלישי הוא ביצוע עצמאי תחת השגחה. הסטודנט 
צופה במנתח. המתמחה מתחיל לבצע פעולות שונות ומוגדרות 
תחת השגחה, למשל תפירת פצע, ובהמשך הוא נעשה בהדרגה 
עצמאי, עד שהוא נחשב "מומחה". בשלב זה עליו להמשיך ולבצע 

את הפעולה כדי לשמור על מיומנות. 
בצנרור קנה של תינוקות עומדים מסלולי לימוד חלופיים בפני 
קשיים: )א( בובות החייאה אינן מדמות היטב את הפעולה על 

תינוק ואין הדמיה מספקת לגוף אמיתי, חי או שלאחרונה נפטר; 
)ב( האנטומיה של חתולים שבהם משתמשים לעיתים כמודל שונה 
מזו של תינוקות; )ג( לימוד של צנרור הקנה בילדים גדולים או 
מבוגרים בחדר ניתוח נעשה תחת פיקוח של רופא מרדים )שכן 
ניתוחי תינוקות קטנים, ובמיוחד שאינם מונשמים בהגעתם לחדר 
הניתוח, הוא אירוע נדיר( איננו מדמה כלל פעולה בתינוקות והוכח 
כי השיטה אינה יעילה ]2[. תרגול שכזה בעייתי מאוד, מאחר 
שפעולה כזו עלולה להזיק לחולה; )ד( כפעולת חירום קצרה, יש 
סיכונים מוכחים בניסיונות ליישם על החייאת תינוקות את שיטת 

האימון בשלבים תחת השגחה צמודה ]3[. 
בשל הנסיבות המיוחדות צמחה בשטח ה"החייאה המתמשכת": 
כאשר ברור שהתינוק כבר אינו בר הצלה, נותנים למתמחים לבצע 
צנרור קנה לצורכי לימוד והדרכה, ולפעמים ממשיכים בהוראה 
גם לאחר שהחולה מת, ורק בתום החלק הלימודי מכריזים על 
הפטירה. גישה זו מנצלת פרצה בחוק שלפיה קיימת חובה לקבל 
הסכמה מראש מהמשפחה לביצוע צנרור רק לאחר המוות, בעוד 
שפעולות רפואיות בשלב ההחייאה אינן מחייבות הסכמה מדעת 
פרטנית. בעיית היושרה העולה מגישה זו, יחד עם אפשרות של 
סבל לתינוק ויחד עם פגיעה במסורת היהודית הרואה בצאת 

הנשמה רגע מיוחד, הופכים גישה זו לפסולה. 
האפשרות השלישית היא לבצע את הטיפול הרפואי בדרך 
המיטבית האפשרית, ורק לאחר שהחולה נפטר לקרוא למתלמדים 
ולאפשר להם לבצע כמה פעולות לשם אימון בלבד. אין בעיה בנוהג 
זה כאשר יש הסכמה מדעת של ההורים. אולם ספק אם בקשה של 

הסכמה כזו מיד עם פטירתו של התינוק היא ראויה ומעשית. 

המצב בישראל
חוק האנטומיה והפתולוגיה, והתיקונים המשויכים לו, מתייחסים 
לנתיחות שלאחר המוות ולא ללימוד של ביצוע פעולות החייאה. 
בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 3/2001 וחוזרי מנהל רפואה 
מספר 15/1999 ו 34/2002 נקבע, כי לצנרור הקנה לאחר המוות 
יש להתייחס כאל נתיחה, ולפיכך ניתן ללמד רופאים את ביצוע 
צנרור הקנה אך ורק לאחר הסכמה של בני משפחת הנפטר. הנחיה 

לימוד החייאה בתינוק שזה עתה מת
הוראה למתמחים ברפואת ילדים וניאונטולוגיה של פעולות החייאה בילוד מסוג צנרור 
הקנה הפכה להיות מוגבלת בשנים האחרונות, בשל ירידה משמעותית במספר המטופלים 
עם הוריה קלינית לביצוע של צנרור הקנה. החלופות להוראה כגון אימון בבובות ובדגם 
)מודל( חיה אינן משיגות את המטרה. במאמר זה נטען שהשימוש בגופה של תינוק שזה 
עתה נפטר הוא ראוי ומוסרי. הדרישה לקבלת הסכמה מהורי התינוק שנפטר עלולה להוביל 
לירידה בכישורי ההחייאה של הרופאים ולחסום אפשרות לטיפול מציל חיים בילודים. 
בסקירה זו אנו מסבירים את ברירת המחדל של משרד הבריאות, שהיא דרישה להסכמה 
מדעת לפעולה זו, וכן עמדה רפואית מקצועית שברירת המחדל שלה היא שימוש במת 

לשם הצלת חיים. אנו מציעים דרך פעולה מבוססת ראיות כבסיס להסדרת הנושא.

צנרור הקנה; החייאת הילוד; כישורי החייאה; רופא מתמחה; הסכמת ההורים.
.Neonatal intubation; Resident skills; Newly dead; Parental consent; Beneficence
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זו אינה מובנת מאליה. עיקר ההתנגדות בישראל לנתיחת גופות 
היא על רקע דתי. ההלכה רואה בחומרה כל פגיעה בשלמותה של 
הגופה, ונתיחה מהווה על פי חלק מן הפוסקים "ניוול המת" ]4[. 
אולם צנרור קנה למטרת אימון אינו פוגע בשלמות הגופה וקיימת 
הפוסקים  רוב   .]5[ קנה  צנרור  ידי  על  אימון  המתירה  פסיקה 
המוסלמים מקבלים את הצורך בנתיחה מטעמי ַמְצלַַחה - טובת 

כלל הציבור המוסלמי, וסביר שלא יתנגדו לצנרור הקנה1.
בעיה מהותית יותר בהנחיה זו היא הזיהוי שעושה משרד 
הבריאות בין אימון ללימוד של צנרור קנה לבין נתיחת הגופה. 
חוק האנטומיה והפתולוגיה אוסר נתיחת המת ולא פעולות 
אחרות בגופה. בעקבות תיקון חקיקה משנת 2001, על מנת 
לאפשר פעולות הקשורות בלימוד של רופאים בגופות, אך 
שיבוצעו רק לאחר הסכמה, פרסם משרד הבריאות רשימה של 
פעולות הנחשבות "נתיחה", ביניהן נמנה צנרור הקנה. אולם אין 
מדובר בנתיחה; והגדרת צנרור הקנה ככזו משדרת מסר לצבור 
שעל פיו הפגיעה בכבוד המת שבצנרור קנה שקולה לזו של ניוול 
הגופה. יתר על כן, במקום להעלות את השימוש הרפואי הלא 
נתיחתי בגופת המת לדיון ציבורי, בחר משרד הבריאות לפטור 

את הנושא באמצעות סיווג לא מתאים. 
על מנת להבין את הלכי הרוח, ערך אחד הכותבים בחודש 
אפריל 2016 שיחות טלפון עם רופאים בכירים של 23 מתוך 24 
מחלקות הילודים והפגים בישראל. בשיחה נשאלו רופאים אלה 
האם נעשה שימוש בגופות לצורך הוראה של רופאים בצנרור 
הקנה. רק במחלקה אחת שימוש בגופות הוא חלק מהשגרה לאחר 
מקרי פטירה, ונעשה אך ורק לאחר קבלת הסכמה מהורי הנפטר. 
במחלקה אחרת נעשה הדבר כשגרה, ותוך הקפדה על כבוד המת, אך 
מבלי לבקש הסכמה. בשתי מחלקות נוספות זוהי פרקטיקה נדירה 
מאוד, ולרוב לא מבוקשת הסכמה ממשפחת התינוק. בתשע־עשרה 
המחלקות האחרות לא מבוצעת הדרכה בצנרור הקנה בגופות של 
תינוקות שנפטרו. הסיבות לכך שונות ומגוונות. חלק מהמנהלים 
אמרו שאינם מוכנים לבקש הסכמה, בשל תחושת אי נוחות שקיימת 
אצלם ומונעת מהם לפנות למשפחה במצב רגיש שלאחר פטירת 
תינוק. שניים מן מנהלים טענו שאינם משתמשים בהוראה על גופות, 
משום שההוראה שנעשית על התינוקות החיים מספיקה. בחלק לא 
מבוטל מהשיחות עלה חשש מזליגת המידע לעיתונות או לרשתות 

החברתיות, שעלול לפגוע במעמד של המחלקה ושל בית החולים. 
בסקר הטלפוני שתיארנו עלו מספר התנגדויות מפי הנשאלים. 
ההתנגדות העיקרית הייתה שהן הרופאים המתלמדים והן 
האחיות במשמרת מביעים לעיתים התנגדות ללימוד על גופות 
של תינוקות שנפטרו זה עתה. הנשאלים לא זיהו בבירור את 
הסיבה להתנגדות. החשש של רופאים לבקש הסכמה נעוצה על 
פי דבריהם בהימנעות מהטלת עומס רגשי נוסף על הורים שזה 
עתה התבשרו שנפטר להם התינוק. הימנעות מבקשה היא מגבלה 
שהרופאים הטילו על עצמם. התוצאה של מגבלה זו היא חוסר 
יכולת להתאמן או אימון שאינו עומד בדרישות החוקיות של 
משרד הבריאות. מנהל המחלקה היחידה שבה נהוג לבקש הסכמה 
מההורים, סיפר שהוא מופתע משיעורי ההסכמה המשמעותיים. 

שיעורים גבוהים מתוארים גם במחקר מדעי בארה"ב ]6[. 

הטיעון המוסרי
שאינה  דרישה  להציג  מעדיף  ציבורי  כרגולטור  הבריאות  משרד 
ישימה בפועל ואינה מדויקת, וזאת בשל בשל הספק, או כי הוא 

מניח שהאדם הסביר היה מתקומם לו היה נודע לו כי גופת ילדו 
בזמן אמת.  לכך הסכמה מפורשת  שימשה לאימון מבלי שנתנה 
חשש  יש  המעורבים,  המשפחה  בבני  האישית  לפגיעה  מעבר 
הרפואית  במערכת  הציבור  באמונו של  מהותית  לפגיעה  אמיתי 
ובהידרדרות לדרכי התנהלות שיש בהן הונאה והסתרת אינטרסים. 
אולם יש לשאול האם האדם הסביר היה מסכים לכך שבנו יעבור 
החייאה בידי צוות שאינו מאומן באפן מיטבי. לכאורה, יש לתת 

משקל יתר לצד הפגיע יותר, דהיינו לתינוק הזקוק להחייאה. 
אין הכרח להעמיד את ההתלבטות בהתנגשות בין הצלת 
חייהם של פגיעים לבין כבוד לרצון המשפחה וכבוד המת. נניח 
שחולה אנוש שהוא בן משפחה קרוב, אמור לעבור פעולה 
רפואית מצילת חיים. יכולים לבצע את הפעולה רק אחד משני 
רופאים שאיש מהם לא ביצע עדיין את הפעולה בהצלחה בחולים. 
האחד, שנמצא במקום, וניסיונו הוא באימון בבובות בלבד. 
השני, שנמצא בבית, הוא בעל ניסיון משמעותי באימון בגופות 
של חולים מיד לאחר פטירתם. יש צורך להחליט מי מהשניים 
יבצע את הפעולה. ניתן להניח שרוב האנשים יבקשו להזעיק 
את הרופא השני מהבית, ואף יסכימו ככל הנראה לשלם עבור 
הזעקתו כדי להציל את חיי קרוב המשפחה. נניח שבמצב זו פונים 
הרופאים לאותם הורים, אך לא טרם ההחייאה, אלא רק לאחר 
הפטירה, ואז מבקשים מהם רשות להתאמן על הגופה. החשש 
הסביר הוא שההורים יתנגדו. יתר על כן, גם אם שני הרופאים 
נמצאים במחלקה וזמינים להחייאה, והרופא חסר הניסיון בצנרור 
גופות הוא זה שביצע את ההחייאה, אנו צופים כי משיוודע הדבר 
להורים, הם יחושו מרומים ונפגעים על כך שהמחלקה העמידה 

לרשות בנם דווקא את הרופא הפחות מיומן. 
מניסויים מחשבתיים אלו ניתן לראות, כי הסכמה או אי 
הסכמה למדיניות של אימון מתמחים על גופות היא תלוית מצב. 
אותם אנשים צפויים לתמוך במדיניות הזו כאשר התינוק שלהם 
עומד בפני החייאה ולהתנגד לה כאשר החייאה לא תוכל לסייע 
לו יותר. ההורים המתנגדים אינם מתנגדים למעשה לשיפור 
העקרוני במיומנות הרופא בעקבות אימון על גופות של תינוקות, 
אלא שהם מתנגדים לכך שפעולה זו תבוצע על תינוקם. תופעה 
 Not in( "זו מוכרת בספרות כתופעת "לא בחצר האחורית שלי
my back yard - NIMBI( ]7[. דוגמה לכך היא התמיכה הציבורית 
הרחבה בשיקום בקהילה של נפגעי נפש, המלווה בהתנגדות עזה 
למיקומם של מועדוני שיקום בשכונת המגורים, מחשש לפגיעה 

בערך הדירה, עקב דעות קדומות וכדומה.
לנוכח נתונים אלה ניתן לראות כי במקרים כגון אלו, לא ניתן 
לכבד את האוטונומיה של הבריות מתוך היצמדות כפשוטה 
להסכמה מדעת, זאת משום שעמדותיהם של הבריות משתנות 
מקצה לקצה בהתאם למצבם האישי - אלו הזקוקים לטיפול 
מיטבי, יטו להסכים, ואלו שכבר שכלו את יקיריהם - לא. היות 
שכבוד לאוטונומיה הוא כבוד לערכים שעל פיהם בוחר האדם 
לחיות, כאשר הבחירה משתנה בהתאם לסיטואציה ולא בהתאם 
לגישה ערכית עקרונית, הבנייה של אירוע נקודתי של הסכמה או 
אי הסכמה כמבטא את האוטונומיה של האדם, היא קשה ולעיתים 
אף בלתי אפשרית. על כן מתעורר צורך לגשר על הפער בין מוכנות 
עקרונית לאימון של רופאים על גופות, והימנעות כאשר ההורים 
הם אלה שצריכים להחליט על תינוקם. הצהרה עקרונית )למשל 
ברמה של חוזר מנכ"ל( על נאותות של הפרקטיקה, שתכלול מתווה 
ראוי המגביל את הפעולה מבחינת הזמן, מספר המתאמנים, 
אופן העשייה וכדומה, אם תקבל את ברכתם של אנשי דת ונציגי 
צבור משמעותיים אחרים, סביר להניח שתביא ל"יישום רך" כפי 
שקיים לדוגמה בתחום השתלת אברים. "יישום רך" הוא שילוב של 

1ד"ר לי צ'יפמן. המחלקה לאסלאם ולימודי המזרח הקרוב. האוניברסיטה 

)Personal communication - העברית
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לגיטימציה משפטית וציבורית, יחד עם הימנעות מאכיפה. במקרה 
הנדון כאן, אם משפחה מסוימת תהיה מודעת לכך שמקובל אימון 
והיא תתעקש למנוע זאת בזמן אמת, יימנעו מכך הרופאים מתוך 
הנחה שזהו מקרה חריג. נוכח הסברה ראויה, המצביעה על כך שאין 
מדובר בניוול הגופה, עיכוב הלווייה או כל פגיעה אחרת בערכים 
דתיים וחברתיים, ניתן להניח כי כל עוד אין תחליף ראוי, הציבור 
ישלים עם הצורך לאימון מתמחים בצנרור קנה של תינוקות שזה 

עתה נפטרו, וכאשר הדבר נעשה במסגרת מכובדת ומפוקחת.

כבוד האדם וכבוד לאוטונומיה
יסוד  ערך  היא  בגופו  לנעשה  בנוגע  לאוטונומיה של החולה  כבוד 
באתיקה הרפואית, במיוחד בחברה הדמוקרטית. האוטונומיה היא 
מערכת הערכים שעל פיהם חי האדם, ובמידה פחותה, גם בחירות 
חיים"  ב"תוכנית  או  ערכים  במערכת  מעוגנות  שאינן  נקודתיות 
רציונאלית. לתינוקות בני יומם אין אוטונומיה. כל עוד הם חיים, 
הצרכים האובייקטיבים שלהם, בעיקר בריאותם, הם הערך המוביל. 
האוטונומיה של ההורים פחותה לגבי ילדם. לדוגמה, אין להורים 
סמכות חוקית לסרב לטיפול מציל חיים של ילדם גם כאשר בשם 
האוטונומיה הן מוסמכים לסרב עבור עצמם. לאחר מותם מכירה 
ומבחינות  בגופה,  לנעשה  ההורים  של  העצומה  ברגישות  החברה 
החלטות  על  גם  נפרש  ההורים  של  לאוטונומיה  כבוד  רבות 
הנוגעות לגופת בנם או בתם. אולם יש להכיר בכך שהאוטונומיה 
של ההורים ביחס לגופת תינוקם אף היא במעמד מוסרי מופחת. 
בכך שלמרות  לראות  ניתן  מופחתת  אוטונומיה  למצב של  דוגמה 
זכותו המוחלטת של אדם להתנגד לבדיקה רפואית בגופו, ההורים 
או משפחת הנפטר אינם יכולים למנוע נתיחה בגופה במקרה של 

חשד לפלילים, או כאשר קיימת סכנה לבריאות הציבור. 
לכאורה, קבורתו של תינוק אנונימי היא למטרת כבוד האדם 
שלו, וניצול הגופה למטרה כלשהי איננו ניצול, גם מבלי שאנו 
יודעים מה היו התינוק )או הבגיר( או הוריו בוחרים. האם מזה 
ניתן להסיק כי אימון בצנרור קנה לשם הצלת חיים בעתיד הוא 
ניצול המת וביזוי כבוד האדם שבו? לדעתנו, לא. זאת משום 
שהמטרה היא נעלה, אין לה תחליף, והשימוש הוא בעל השפעה 
מיקטית )מזערית( על הגופה וקבורתה. במקרה שרצונו של אדם 

אינו ידוע, או שקשה לעמוד על ערכים האמיתיים בנסיבות המקרה 
)כמו במקרה של NIMBY(, יש בסיס לפעולה על פי ברירת מחדל. 
כאשר אנו מוצאים גופה אנונימית, אנו בוחרים בקבורה, שהיא 
ברירת המחדל בישראל, ולא בשרפה. בדומה, בישראל, ניתן לטעון 
כי צנרור קנה למטרות אימון אינו משום ביזיון המת, וייתכן שהוא 

אף חלק מברירת המחדל בטיפול בגופה.

לסיכום
במאמר זה הבאנו טיעון מוסרי בעד אימון על גופות טריות, גם 
ללא הסכמה מדעת של ההורים, וזאת בנסיבות שבהן בקשה כזו 
סביר שתיתקל בסירוב כמעט גורף. הטענה שמעלים אנו במאמר 
היא, כי ההורים הצפויים להתנגד לנוהל לאחר פטירת יקירם, היו 
תומכים בו אם תינוקם היה מועמד אפשרי להחייאה. בשל חוסר 
עקביות זה, והדמיון שלו לתופעת "לא בחצר האחורית שלי", נראה 
לנו שהמדיניות המוסרית הראויה כברירת מחדל היא רשות לאימון 
על גופות בכפוף לבקרה קפדנית על כבוד האדם, ונאותות האימון 
הנמקה  הובלנו  זה  במאמר  רפואי.  חינוך  של  מידה  אמות  פי  על 
בהוראות  לשינוי  להביא  כדי  כזו.  מדיניות  המצדיקה  תיאורטית 
חלופית  מדיניות  של  לגיטימציה  לבחון  יש  הבריאות,  משרד 
)אלטרנטיבית(. מאחר שאילו הם נושאים רגישים הנוגעים לכבוד 
האדם ולאמון הצבור, לגיטימציה כזו כדאי שתהא מעוגנת בראיות 
עובדתיות לכך שהיא מתיישבת היטב עם הערכים של הצבור. צעד 
חשוב בכיוון עשויה להיות סדרה של מחקרי עמדות של אנשים 
מקבוצות רלוונטיות שונות, בעיקר: הציבור הכללי, הורים שכולים 
אימון  של  שיטתית  הסדרה  בפגיה.  לתינוקות  והורים  לתינוקות 
ומשפטיים  אתיים  עקרונות  תחלץ  קלינית  במסגרת  רפואי  צוות 
כלליים, שמהם ניתן יהיה לגזור מדיניות בשאלות נקודתיות כגון 

אימון בגופות של תינוקות שזה עתה נפטרו. • 
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