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שיטה

תוצאות

עמדות אתיות של רופאים בישראל 2018 - 
דו"ח יו"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות 

הרפואית בישראל (הר"י)
בינואר 2018 ערכה יו"ר הלשכה לאתיקה של הר"י סקר עמדות אתיות של הרופאים 
במדינת ישראל. התפיסות האתיות רפואיות משתנות עם הזמן וחשוב היה לדעת 
מה חושבים הרופאים. חלק מהשאלות מתייחסות לדילמות יומיומיות עבור חלק 
מהרופאים וחלק מהשאלות תיאורטיות יותר. אין ספק כי רפואה ואתיקה שזורים 
זה בזה וכולנו מתרגלים חשיבה אתית על בסיס יומי. שיקולי תועלת מול נזק אפשרי 
הם לחם חוקינו. דיונים של טובת הכלל, קופות החולים, בית החולים וטובת המטופל 
האישי אשר בו אנו מטפלים מעסיקים אותנו. במסמך מפורסמים מימצאי הדו"ח 
בעקבות המחוייבות של יו"ר הלשכה לאתיקה של הר"י לידע את רופאי מדינת 
ישראל בעמדות שהביעו בשנת 2018, ולהביע תודה לכל המשיבים לסקר, בתקווה 

שכשנפיצו שוב בעוד מספר שנים רופאים נוספים יביעו את עמדותיהם האתיות. 

אתיקה רפואית; המתת חסד; אמירת אמת; אוטונומיה.

.Medical ethics; euthanasia; truth telling; autonomy
מילות מפתח:

:KEY WORDS

תמי קרני2,1
גיורא קפלן4,3

ארנונה זיו4,3

 1יו"ר הלשכה לאתיקה של הר"י

 2המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) 

ICET3 - המרכז הישראלי לטכנולוגיות 

 רפואיות פורצות-דרך
4מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה 

ומדיניות בריאות

תקציר:

עיקרי הממצאים בדו"ח

> האם נכון לתת, במערכת ציבורית, טיפול יקר מאוד לחולה סופני, במטרה להאריך את חייו בחודשיים?

60220.48%נכון לתת, כי הארכת חייו של המטופל היא ערך עליון 
1,43448.78%לא נכון לתת, כי יש לשרת את טובת הציבור כולו והטיפול היקר יגזול משאבים חיוניים מאחרים

90430.75%אינני יכול/ה לבחור בין שתי האפשרויות
2,940ענו על השאלה

29דילגו על השאלה
2,969סה�כ

ירון קונלי3
ברוך ולן4,3

ארנה טל3,2
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> האם נכון לתת תרופה, לחולה הדורש לקבלה, על אף שהניסיון מלמד שלא תביא לו תועלת תרפויאיטית?

41714.12%נכון לתת, כי יש לכבד את רצון החולה, כל זמן שלא גורמים לו נזק
BASED EVIDENCE MEDICINE 2,32378.64%לא נכון לתת, כי יש לפעול על פי

2147.24%אינני יכול/ה לבחור בין שתי האפשרויות 
2,954ענו על השאלה

15דילגו על השאלה

> האם במקרה שחולה מסרב לטיפול המומלץ ע�י הרופא/ה, צריך הרופא/ה להפסיק לטפל בו?

78626.64%נכון להפסיק לטפל בחולה ולהעבירו לרופא אחר, כי הרופא/ה לא יכול/ה לשאת באחריות לבריאות החולה 
1,86263.10%לא נכון להפסיק לטפל בחולה, הרופא/ה צריך/ה להמשיך לטפל בחולה בכל מצב

30310.27%אינני יכול/ה לבחור בין שתי האפשרויות
2,951ענו על השאלה

18דילגו על השאלה

 > האם היית מוכן/ה לסייע לחולה סופני שמבקש לסיים את חייו, 
אם מצבו הרפואי מצדיק זאת והחוק היה מאפשר זאת?

1,61555.01%הייתי מוכן/ה לסייע, כי רופא שאחראי לחולה צריך לעזור לו גם בסוף החיים
92331.44%לא הייתי מוכן/ה לסייע, כי אסור לרופא להיות שותף בסיום חיי אדם 

39813.56%אינני יכול/ה לבחור בין שתי האפשרויות
2,936ענו על השאלה

33דילגו על השאלה

 > האם נכון להפר סודיות רפואית של מטופל שלך כדי להגן על שלום הציבור? 
(כגון דיווח לרשויות על פוטנציאל לסכנה בנהיגה)

2,30678.44%נכון להפר סודיות, כדי להגן על שלום הציבור
35312.01%לא נכון להפר סודיות, כי סודיות רפואית היא ערך מרכזי

2819.56%אינני יכול/ה לבחור בין שתי האפשרויות
2,940ענו על השאלה

29דילגו על השאלה

 > האם נכון ליידע מטופל שלך לגבי ירידה בכישוריו המקצועיים של רופא עמית שעומד לטפל בו? 
(למשל: כשמסתמנת ירידה במיומנויות בחדר הניתוח או הצטברות של החלטות שגויות)

1,12838.22%נכון לידע את המטופל, כי טובת המטופל קודמת 
לא נכון ליידע את המטופל, חובה לשמור על כבוד הרופא העמית, על מנת לשמר את אמון הציבור במקצוע 

הרפואה  
72424.53%

1,09937.24%אינני יכול/ה לבחור בין שתי האפשרויות 
2,951ענו על השאלה

18דילגו על השאלה

> האם נכון לצמצם בדיקות יקרות/טיפולים יקרים הנמצאים בסל הבריאות, על מנת להקטין את הגירעון בארגון, כאשר הנהלת 
הארגון נותנת לרופאים הוראה כזו?

33311.33%נכון לצמצם, כדי לא לפגוע בציבור הרחב
2,33079.28%לא נכון לצמצם, כי טובת המטופל קודמת 
2769.39%אינני יכול/ה לבחור בין שתי האפשרויות 

2,939ענו על השאלה
30דילגו על השאלה

> האם הרופא/ה צריך/ה לומר למטופל את כל האמת לגבי מצבו, כאשר הפרוגנוזה למחלתו גרועה ביותר?

1,40147.73%הרופא/ה צריכ/ה לומר למטופל את האמת המלאה על מצבו, כי זכות המטופל לדעת 
1,30544.46%הרופא/ה לא צריך בהכרח לומר למטופל את כל האמת, אם הרופא/ה חושב/ת שזה יזיק למטופל  

2297.80%אינני יכול/ה לבחור בין שתי האפשרויות 
2,935ענו על השאלה

34דילגו על השאלה
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> באיזו מידה תהיה/י מוכן/נה לסייע לחולה במחלה חשוכת מרפא שנותרו לו מספר חודשים לחיות, לסיים את חייו לפי בקשתו? 
(בהנחה שהחוק מאפשר זאת ויש בידיו את המסמכים הפורמליים הנדרשים)

1. חולה במחלת סרטן מפושטת, סובל כאבים חריפים ומבקש למות עכשיו

37712.95%לא מוכן לסייע בסיום החיים 
48616.7%לא מוכן לסייע ישירות אך מוכן להפסיק טיפול מציל חיים 

1,49751.43%מוכן לתת משככי כאבים במינונים מסכני חיים
55118.93%מוכן לתת תכשיר שיביא לסיום החיים

2,911ענו על השאלה
58דילגו על השאלה

2. חולה במחלת סרטן מפושטת, אינו סובל כאבים אך מבקש למות עכשיו

97833.63%לא מוכן לסייע בסיום החיים 
1,43949.48%לא מוכן לסייע ישירות אך מוכן להפסיק טיפול מציל חיים 

1976.77%מוכן לתת משככי כאבים במינונים מסכני חיים
29410.11%מוכן לתת תכשיר שיביא לסיום החיים 

2,908ענו על השאלה
61דילגו על השאלה

3. החולה סובל ממחלה ניוונית פרוגרסיבית, חושש מהשלב הבא ומבקש למות עכשיו

1,6136.56%לא מוכן לסייע בסיום החיים 
1,22442.18%לא מוכן לסייע ישירות אך מוכן להפסיק טיפול מציל חיים 

23924.8%מוכן לתת משככי כאבים במינונים מסכני חיים
37813.03%מוכן לתת תכשיר שיביא לסיום החיים 

2,902ענו על השאלה
67דילגו על השאלה

4. החולה שרוי בקומה זמן ממושך והכין בעבר צוואה עם הנחיות לסיים את חייו במצב כזה

51317.68%לא מוכן לסייע בסיום החיים 
1,06936.84%לא מוכן לסייע ישירות אך מוכן להפסיק טיפול מציל חיים 

33111.41%מוכן לתת משככי כאבים במינונים מסכני חיים
98934.08%מוכן לתת תכשיר שיביא לסיום החיים 

2,902ענו על השאלה
67דילגו על השאלה

5. החולה במצב סיעודי, לא רואה עוד טעם בחייו ומבקש למות עכשיו

1,07937.28%לא מוכן לסייע בסיום החיים 
1,17640.64%לא מוכן לסייע ישירות אך מוכן להפסיק טיפול מציל חיים 

2709.33%מוכן לתת משככי כאבים במינונים מסכני חיים
36912.75%מוכן לתת תכשיר שיביא לסיום החיים 

2,894ענו על השאלה
75דילגו על השאלה

6. חולה עם מחלת אלצהיימר מתקדמת מאד שהכין בעבר צוואה עם הנחיות לסיים את חייו במצב כזה

69323.94%לא מוכן לסייע בסיום החיים 
1,17240.48%לא מוכן לסייע ישירות אך מוכן להפסיק טיפול מציל חיים 

2699.08%מוכן לתת משככי כאבים במינונים מסכני חיים
76725.49%מוכן לתת תכשיר שיביא לסיום החיים 

2,895ענו על השאלה
74דילגו על השאלה

 השאלות המורחבות בנושאי סוף החיים, הדילמה בעולם המודרני מה קודם - אריכות חיים- או איכות החיים?, 
כמובן שהמתת חסד, בכל דרך שהיא, אסורה על פי החוק במדינת ישראל והשאלה תאורטית בלבד: <<
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> באיזו מידה נכון לומר למטופל את כל האמת לגבי מצבו, כאשר הפרוגנוזה למחלתו גרועה ביותר

1. נתגלו גרורות רבות אצל חולה אונקולוגי ותוחלת החיים הצפויה קצרה

1015.50%לא חייבים לומר לחולה את האמת 
39213.60%לא חייבים לומר לחולה את כל האמת ניתן להסתיר חלק מהאינפורמציה

1,21041.98%צריך לומר לחולה את האמת אבל ניתן ליפות אותה 
1,17940.91%צריך לומר לחולה את כל האמת 

2,882ענו על השאלה
87דילגו על השאלה

2. נתגלה שמטופל צעיר נושא גן של מחלה פאטלית (הנטינגטון) שתפרוץ בעתיד, ואין כל דרך למנוע זאת

1615.59%לא חייבים לומר לחולה את האמת 
30510.59%לא חייבים לומר לחולה את כל האמת ניתן להסתיר חלק מהאינפורמציה

1,07837.42%צריך לומר לחולה את האמת אבל ניתן ליפות אותה 
1,33746.41%צריך לומר לחולה את כל האמת 

2,881ענו על השאלה
88דילגו על השאלה

3. נתגלו סימנים ראשונים של מחלה ניוונית ממושכת ופרוגרסיבית

973.37%לא חייבים לומר לחולה את האמת 
31911.09%לא חייבים לומר לחולה את כל האמת ניתן להסתיר חלק מהאינפורמציה

1,25443.60%צריך לומר לחולה את האמת אבל ניתן ליפות אותה 
1,20641.93%צריך לומר לחולה את כל האמת 

2,876ענו על השאלה
93דילגו על השאלה

4. החולה עבר שבץ מוחי שגרם לשיתוק והסיכויים לשיקום מזעריים

1043.61%לא חייבים לומר לחולה את האמת 
42414.74%לא חייבים לומר לחולה את כל האמת ניתן להסתיר חלק מהאינפורמציה

1,43950.02%צריך לומר לחולה את האמת אבל ניתן ליפות אותה 
91031.63%צריך לומר לחולה את כל האמת 

2,877ענו על השאלה
92דילגו על השאלה

5. נתגלה גידול ממאיר עם פולשנות נמוכה בחולה קשיש

2568.84%לא חייבים לומר לחולה את האמת 
62521.75%לא חייבים לומר לחולה את כל האמת ניתן להסתיר חלק מהאינפורמציה

1,13739.58%צריך לומר לחולה את האמת אבל ניתן ליפות אותה 
85729.83%צריך לומר לחולה את כל האמת 

2,873ענו על השאלה
96דילגו על השאלה

אמירת האמת מחייבת את הרופא לפי "חוק זכויות החולה" וזאת הפרקטיקה הנהוגה בישראל. פעמים רבות החמלה והקשר 
האנושי מציבה אותנו הרופאים בדילמה האתית האם לומר את כל האמת: 

 פעמים רבות, עקב המצאות עודף מידע ולפעמים מידע שגוי, אנו עומדים במצבים בהם המטופלים דורשים טיפול מסוים. 
מה גבולות האוטונומיה המקצועית של הרופא ואחריותו מול האוטונומיה של המטופל?

<

<

<

<
> האם נכון לתת תרופה לחולה הדורש לקבלה, על אף שהניסיון מלמד שלא תביא לו תועלת תראפויטית

1. התרופה מבוקשת על ידי חולה כרוני כתוספת לטיפול השגרתי
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1. Medscape Internist 
Ethics Report 2017 
https://www.medscape.
com/features/slideshow/
internist-ethics-report-
2017#page=3

2. Medscape Family 
Physician Ethics  
Report 2017 
https://www.medscape.
com/features/slideshow/
family-physician-ethics-
report-2017#page=5

3. Physicians’ Top 20 
Ethical Dilemmas - 
Survey Results 
https://www.medscape.
com/features/slideshow/
public/ethical-dilemmas

4. Medscape Ethics Report 
2016: Money, Romance, 
and Patients 
https://www.medscape.
com/features/slideshow/
ethics2016-part1

ביבליוגרפיה

לסיכום

מחברת מכותבת: תמי קרני
הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י)

המכון לבריאות השד, אסף הרופא
טלפון: 08-9778195

tami@karni.org :דוא"ל

923.19%נכון להיענות לבקשת המטופל ללא הבעת הסתייגות 
1,04836.35%נכון להיענות לבקשת המטופל אבל רק אחרי ניסיון לשכנע בחוסר התועלת 

1,20141.66%לא נכון להיענות לבקשת המטופל גם אם לא השתכנע 
54218.80%לא נכון להיענות לבקשת המטופל כי ההחלטה היא של הרופא 

2,883ענו על השאלה
86דילגו על השאלה

2. התרופה מבוקשת על ידי חולה כרוני כתחליף לטיפול השגרתי

873.02%נכון להיענות לבקשת המטופל ללא הבעת הסתייגות 
40013.90%נכון להיענות לבקשת המטופל אבל רק אחרי ניסיון לשכנע בחוסר התועלת 

1,67658.26%לא נכון להיענות לבקשת המטופל גם אם לא השתכנע 
71424.82%לא נכון להיענות לבקשת המטופל כי ההחלטה היא של הרופא 

2,877ענו על השאלה
92דילגו על השאלה

3. המטופל מגלה תסמינים של מחלת חום עונתית ויראלית 

9943.3%נכון להיענות לבקשת המטופל ללא הבעת הסתייגות 
34011.78%נכון להיענות לבקשת המטופל אבל רק אחרי ניסיון לשכנע בחוסר התועלת 

1,38447.96%לא נכון להיענות לבקשת המטופל גם אם לא השתכנע 
1,06336.83%לא נכון להיענות לבקשת המטופל כי ההחלטה היא של הרופא 

2,886ענו על השאלה
83דילגו על השאלה


