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א
נעמי פלא

דילמה אתית סביב אמירת אמת 
במחלקה להמטולוגיה:

בשורה קשה שאינה קשורה 
למצב הרפואי - תיאור מקרה

אמירת אמת בהקשר רפואי מתארת מסירת מידע 
 קשה, אודות מצבו הרפואי של המטופל - אליו

ו/או למשפחתו. זהו מצב המעלה דילמה אתית סביב 
שאלות כמו: כמה מידע למסור ובאיזה דיוק? איך 
המידע ישפיע על מצבו הפיזי והנפשי של המטופל 
או משפחתו, על תקוותם בהתמודדות עם מחלה 
מסכנת חיים ועל קבלת החלטות הקשורות להמשך 

הטיפול. במקרה הנוכחי, מדובר בדילמה מסוג שונה, 
אודות מסירת בשורה קשה שאינה רפואית, אך 
עלולה לפגוע במצבה הרפואי והרגשי של המטופלת. 
הדיון שעלה בצוות הרב מקצועי הביא לדעות 
חלוקות. בסופו של דבר, מסירת המידע נעשתה 
על ידי המשפחה, אך אנשי הצוות הפגינו נוכחות 

ותמיכה כלפי המטופלת ואחותה סביב אירוע זה.

רקע
העיסוק בתחום הרפואה מציב יום יום את העוסקים בו מול 
דילמות אתיות, ברמות חומרה כאלה ואחרות. הצוותים 
השונים מתמודדים עם הדילמות באופן שונה ומתוך זווית 
הסתכלות אחרת, בשל הבדלים הן באופי עבודתם מול 
המטופלים והן בין המטפלים עצמם. אחיות, בהיותן בקרבה 
הגדולה ביותר למטופלים במהלך עבודתן, עשויות לחוות 
אותה דילמה באופן שונה מאשר רופאים, אשר מתמודדים 
עם אחריות וסמכות מסוימות כלפי המטופלים. כל הצוותים 
המטפלים מחוייבים לפעול לפי ערכים של ביו-אתיקה, 
בין אם הם מכירים אותם על בורים ובין אם הם מונעים 
על ידם באופן לא מודע. העקרונות המנחים באתיקה 
Childress-ו Beauchamp הרפואית, כפי שנוסחו על ידי 

אוטונומיה  Beauchamp & Childress( הינם:  , 2001 (
)לעומת דגם הפטרנליזם שהיה מאז העת  של הפרט 

 העתיקה(, עשיית טוב )beneficence(, הימנעות מעשיית רע
)דאגה לחלוקה שווה של  וצדק   )non-maleficence (
משאבים לצרכי טיפול(. בכל דילמה נתונה המטפלים 
נמצאים מול מספר פתרונות, כאשר לכל פתרון מוצע 
יש יתרונות וחסרונות שונים ולא קיימת תשובה מספקת 
אחת. כל האלטרנטיבות נמדדות על פי המונחים המוזכרים 
לעיל, במטרה להשיג את המיטב עבור המטופל. ישנו קושי 
להגדיר מהי ההחלטה המיטבית למטופל, כאשר נכנסים 
למשוואה גורמים רבים, כגון דעות של קרובי משפחה 

ואפשרויות טכנולוגיות מרובות. 
 Best interest standard מסגרת מחשבה נוספת הנקראת
Mental capacity act, אשר  מופיעה למשל במסמך 
נכתב על ידי הגוף המחוקק הבריטי. מסגרת זו, מנסה 
לקחת בחשבון את מכלול הגורמים העשויים להגדיר 

פלא
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מסוג ALL, מוכרת היטב למחלקה ושוהה באשפוז מזה 
מספר חודשים, בשל קבלת טיפולים והחמרה במצבה. 
בהיותה במקור מעזה, היא לא חזרה לביתה בין האשפוזים 
קרוב לשנה, ובחודשים האחרונים נמצאת איתה אחותה 
בלבד, ללא ביקורים של בני משפחה אחרים. המטופלת 
היתה לאחר שהייה ארוכה בטיפול נמרץ עם שיפור ניכר 
במצבה, אך עדיין ירודה. אחות המטופלת פנתה יום אחד 
לצוות במצב רגשי נסער, לאחר שנודע לה שאחיהן נפצע 
קשות בתאונת דרכים ומאושפז בטיפול נמרץ בבית חולים 
בעזה. המטופלת טרם ידעה על כך, ואחותה העדיפה שלא 
לספר לה על מנת לא לפגוע בה ובמצבה הנוכחי. יומיים 
לאחר מכן, האח נפטר, כאשר המטופלת עדיין לא ידעה 
מה אירע כלל. כל אותם ימים, אחותה היתה שרויה במצב 
נפשי קשה, כאשר היא גם מתאבלת וגם מנסה להסתיר 
מאחותה את המידע ואת מצוקתה, כולל על ידי השתלטות 
על הפלאפון שלה, כדי שלא תיחשף בטעות למסרים 
דרך פייסבוק וכדומה. אחות המטופלת הרגישה שאינה 
מסוגלת להתמודד לבד עם מסירת הבשורה והתייעצה 
עם הצוות הסיעודי, ובכלל תהתה, האם מצבה הרפואי של 
מ"צ מאפשר לה לקבל בשורה כזו, או שמא היא תיפגע 
מכך. התקיים דיון בתוך הצוות הסיעודי והן עם הרופאים 

והעובדת הסוציאלית. השאלות שעלו היו שונות: 

האם אמירת האמת עלולה לפגוע יותר במצבה 	 
הרפואי של מ"צ?

על מי חלה האחריות למסור את הבשורה: על אנשי 	 
צוות? על המשפחה? כזכור, לא התאפשר לבני 

משפחה אחרים מלבד אחותה להגיע פיזית להדסה.

במידה והצוות מחליט שלוקח על עצמו את תפקיד 	 
מתן הבשורה, על מי להיות המבשר? איש מהצוות 
הסיעודי, רופא מטפל, כל רופא של המחלקה, עובדת 
סוציאלית, שילוב של כמה מאנשי הצוות? יש לציין, 

שבמקרה זה היה קושי תקשורתי הקשור לשפה. 
בין אנשי הצוות השונים עלו חילוקי דעות: רוב הצוות 
הסיעודי דאג מאד לרווחה הנפשית והרגשית של המטופלת 
ושל אחותה, והאמין שיש לקחת תפקיד בהעברת הבשורה 
למטופלת, בשיתוף עם רופא ועובדת סוציאלית. העובדת 
הסוציאלית תמכה בדרך זו. הרופאים המתמחים חשו, 
כי האחריות חלה על בני המשפחה בלבד, ושאין מקום 
לצוותים הסיעודיים-רפואיים לקחת על עצמם תפקיד 
זה. הושמעו אמירות שונות כגון: "מה בכלל אתם נכנסים 
לזה?", "אנחנו לא מבינים למה אתם חושבים שאנחנו 
צריכים להיות חלק מזה?", "זה תפקיד של המשפחה, לא 
שלנו". אחרי כמה ימים של דיונים, התקיימה ישיבת רופאים 
שבועית בה השתתף האח הראשי, והנושא נדון. הוחלט 
בסופו של דבר שהרופא המטפל של המטופלת, השולט 

מה הדבר הטוב ביותר לחולה מסוים. חוויה של דילמה 
אתית בסביבת העבודה, יכולה להביא למועקה מוסרית 
בקרב מטפלים ולגרום לקונפליקט בין הצוותים, במידה 
ויש חילוקי דעות חריפים, או תחושה שהצדדים אינם 
מתייחסים ברצינות לדעות ולעמדות של האחר. במצב 
ורק לקושי בהחלטה  כזה, הדילמה אינה קשורה אך 
הטיפולית כלפי המטופל, אלא גם לעצם יחסי העבודה 
עם עמיתים, כגון יחסי אחיות-רופאים. נמצא, שקיום 
וסביבה מחוייבת לאתיקה ברמה  קווים מנחים  של 
המוסדית, גיוס ועדות אתיקה וקיום דיונים אתיים בצוות 
רב-מקצועי, עשויים להפחית את המועקה המוסרית, 
לשפר את הסיפוק מן העבודה ואת היחסים בין אנשי 
 הצוותים השונים ולהגדיל את המחוייבות למקום העבודה
 Lemmenes, Valentine, Gwizdalski, Vincent, & Liao,(

 .)2016; Redman & Fry, 2000
בין מגוון הדילמות האתיות עמן מתמודדים הצוותים 
המטפלים והרופאים בפרט, ישנה דילמה העוסקת באמירת 
אמת, בין השאר אודות אבחנה של מחלה קשה או של 
כישלון טיפולי. בניגוד לגישה הפטרנליסטית שהיתה רווחת 
עד לפני כמה עשרות שנים, הגישה לזכות האוטונומיה של 
המטופל טוענת, שיש למסור לו את כל המידע אודות מצבו 
הרפואי, על מנת שיוכל לקבל החלטות בעצמו ובצורה 
אוטונומית להמשך הטיפול. בפועל, קיימים חילוקי דעות 
בנוגע לעמדה זו )שטינברג, 2011( כמו גם קשיים במסירה 
של כל האמת כולה, אודות אבחנה או פרוגנוזה מסיבות 
שונות: קושי רגשי של מבשר המידע להיות בעמדה זו, 
או להתמודד עם המועקה הרגשית של המטופל לאחר 
קבלת הבשורה; חשש שמא המידע יפגע במטופל נפשית 
או פיזית, או יגרום לו לאבד תקווה ולהפסיק להילחם על 
חייו, וזאת בניגוד למטרה להשיג דבר חיובי; התערבות של 
בני משפחה המבקשים שלא לחשוף את כל המידע, מפאת 
 Sarafis,( אותו החשש ולפעמים בגלל נורמות תרבותיות
Tsounis, Malliarou, & Lahana, 2014(. ובכל זאת, הקשר 
הטיפולי בין מטפל למטופל מחייב תשתית של אמון 
ואמינות, ויש חשיבות רבה לאמירת אמת בהמשך קיום 
בסיס זה. כמו בכל דילמה אתית, דילמה הקשורה לאמירת 
אמת דורשת שיקול עדין ונבון של גורמים רבים ושונים 
והתייחסות לשחקנים השונים במשוואה, הן מצד המטפלים 

והן מצד המטופל ומשפחתו. 

תיאור מקרה
במחלקה להמטולוגיה בבית החולים הדסה עין כרם, 
התעוררה בקרב הצוות דילמה אתית בנושא של אמירת 
אמת, בעקבות מקרה שאירע בקיץ 2017 וחזר על עצמו 

בהמשך.
מדובר במ"צ, מטופלת בת 20 הסובלת מלויקמיה חריפה 
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בשפה הערבית, בנוכחות העובדת הסוציאלית ואחות 
דוברת ערבית, יודיעו למטופלת על מה שאירע. 

בפועל, הרופא המטפל לא נכח בימים אלה ובסופו של דבר, 
טרם חזרתו, מ"צ קיבלה את הבשורה מאחותה. במהלך 
אותם ימים, היה ברור על פי התנהגותה, שהמטופלת 
חושדת שמשהו מטריד את אחותה ואינו כשורה, ולאחות 
היה קשה להמשיך ולשמור את המידע מוסתר ולהתמודד 
לבד עם האבל. אמנם אנשי צוות לא נכחו בזמן אמירת 
הבשורה עצמה, אך הם תמכו רגשית במטופלת ואחותה 

לאחר מכן והפגינו נוכחות ורגישות רבה. 
יש לציין, שבתקופת הסתיו 2017, כאשר מ"צ כבר לא שהתה 
במחלקה, אחותה פנתה לצוות הסיעודי במחלקה והודיעה 
כי אמן מורדמת ומונשמת בבית חולים אוגוסטה ויקטוריה, 
לאחר החמרה של אי ספיקת כליות חריפה. השאלה של מה 

לספר למ"צ חזרה ועלתה. ההמשך אינו ידוע...
כחודשיים לפני כן אירע מקרה דומה, כאשר אח של 
מטופלת אחרת נפטר בעקבות טביעה. המטופלת קיבלה 
את ההודעה ישירות ממשפחתה ושיתפה בכך את הצוות. 
הצוות הסיעודי דאג מאד לתמוך ולעטוף את המטופלת. 
ניתנה רגישות נוספת עקב מרכיב דכאוני עוד טרם המקרה 
ועקב חשד להתמכרות לאופיואידים, הניתנים כחלק 
מהטיפול במחלה ההמטולוגית שלה )אנמיה חרמשית(. 
במקרה זה לא הייתה דילמה אתית על מסירת בשורה קשה 
ואמירת אמת, אלא דאגה למצבה הנפשי וסכנה לפגיעה 

עצמית בעקבות הטראומה. 

דיון וסיכום
הוצג כאן מקרה של התמודדות לא שגרתית של צוות 
מטפל, מול שאלה אתית, בנושא אמירת אמת שאינה 
קשורה ישירות )ואולי כן?( לתחום עיסוקו, אך מערב מטען 
רגשי ונפשי שעלול להשפיע ישירות על מצבה הרפואי של 
מטופלת בזמן אשפוזה. הדיון בעמדות השונות שעלו בתוך 
הצוותים השונים וההצעות לניהול האירוע, כפי שתוארו, 
העסיקו את הצוותים במהלך מספר ימים בהרכבים שונים 
של אנשי צוות, אך לא התקיים דיון רב-צוותי בהרכב 
מלא. היו חילוקי דעות, בעיקר בין הרופאים לאחיות, על 
אף שכמה אחיות לא הסכימו עם רוב הצוות הסיעודי. 
חלק מההתלבטות סביב מסירת המידע התמקד בעניין 
ה-beneficence מול non-maleficence מבלי שהיה ברור 
מה תהיה השפעת הבשורה על מצבה של מ"צ. מאידך, היה 
ברור שהמצב יוחמר אם המידע יתגלה למטופלת באופן 
אקראי, בחשיפה למסרים של חברים ובני משפחה דרך 

הרשתות החברתיות בפלאפון למשל, ללא הכנה ותמיכה. 
למשוואה נכנסה גם עמדת אחותה של המטופלת, כאשר 
היא בעצמה היתה שרויה באבל והתמודדות, דאגה לרווחת 
אחותה והרגישה שאינה מסוגלת להחליט לבד אם וכיצד 
לבשר למטופלת. מקרה זה מיוחד, בשל הנסיבות של 
"בידוד" המטופלת משאר בני משפחתה שגרה בעזה, וככל 
הנראה הדיון לא היה עולה כלל אילו יכלו אותם בני משפחה 
להגיע ולבשר את הבשורה בעצמם. מלבד היות המקרה 
דוגמה של דילמה אתית על מרכיביה, הוא מדגים עד כמה 
הצוותים המטפלים במחלקה זו ובפרט הצוות הסיעודי, 
מרגישים אחריות רבה ואכפתיות כלפי המטופלים, במבט 
הוליסטי, שהוא הרבה מעבר לטיפול הסיעודי והמקצועי 
בלבד. אם כך, מקרה זה ומקרים דומים מעלים שאלה 
לדיון נוסף: עד כמה נכונה המעורבות הרגשית הרבה של 
הצוותים ויצירת קשרים כה משמעותיים עם מטופליהם 

ובני משפחותיהם?
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