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 חולה הנוטה למותהצעת חוק הדף עמדה בנושא 

 מוות במרשם רופא( –)תיקון 

 רקע

יוכל ר באמצעותן שא ,לרופא לרשום תרופות מבקשת לאפשרלתיקון חוק החולה הנוטה למות  הצעת החוק

 . הבזהירות הראויבו דון יש לו. הנושא רגיש ומורכב, להתאבד סופני חולה

 בעיות אתיות

ולכן יש לרופא לעזור לחולה  ,במקרים מסוימים החיים כבר אינם כדאייםהטענה כי  לק:סכנה למדרון חלק .1

 קריטיים פחותבמצבים כדאיות חייהם של אנשים  יכולה שתוביל ביום מן הימים לבחינתלסיים את חייו, 

 .פא ורופא מתי החיים כדאייםסכר זה ייפרץ, יהיה הדבר תלוי בהבנת כל רובמידה ו .חולים

 במקרה זה ראוי ללמוד ממה שהתרחש במדינות אחרות  לו בו אחרים:בור שנפ .2

הותנה אך גם שם  התיר המחוקק רצח מתוך רחמים, ןבה הבודדות המדינותהולנד היא אחת  .א

בשנים האחרונות  ,. אולםהחולהבהסכמת חוות דעת מרופא נוסף וב ,חלההמ הדבר בסופניות

בדיעבד על ידי ההסתדרות הרפואית אשר בחלקן אומצו רק  ,1התרחשו חריגות חמורות

 ,רק מיעוט קטן של ההמתות הללו מדווחות כנדרש בחוק ההולנדי. למעשה ,ההולנדית. כיום

אנשים מחוסרי  שלם גם ללא הסכמת הוריהם, מבוצעות המתות רבות של קטינים ויילודים פגומי

ננו סופני או חשוך כלל אי, שחלקם, הכרה ללא הסכמתם המפורשת, ביניהם חולים פסיכיאטריים

ההחלטה על ההמתה התקבלה  במקרים רבים, .חולים הסובלים משטיון )דמנציה( , ושלמרפא

לסייע לאנשים בני  בהולנד מבקשת יוזמה חדשהרופא נוסף.  חוות דעת שלבידי רופא בודד ללא 

 .2למות ב"כבוד" שאינם חולים 70

 ,התרופה פעלה כמו שצריך בכל המקריםלא  דווח כיבה הותרה המתת חסד אקטיבית, , 3בשוויץ .ב

 סבלו שעות רבות מייסורים נוראיים.  מהחולים וחלק

 עמדת ההלכה

ם למעלה ממסגרתו המוגבלת של המין האנושי. איננו יכולים ליצור חיים חדשים נחיים הה איסור לסיים חיים: .1

מדובר ב"חיי שעה" )"חולה  )אלא בשימוש בתאים קיימים(, ולכן גם אין לנו כל היתר ליטול חיים. גם אם

סופני"(, אין כל היתר לקצר חיים אלה. "ורפא ירפא: מלמד שניתנה רשות לרופא לרפא", כך מלמדים אותנו 

חכמים. בשום אופן, לא ניתנה רשות לרופא לקצר חיים. הדברים אמורים ביחס למתן חומרים לזירוז המוות, 

 וכן לניתוק חולה ממכשירים אליהם הוא מחובר.

: חולה אנוש, במצב של קריסת מערכות, שהרופאים אומרים שאין תקנה לרפאותו, למרות ב ואל תעשהש .2

שלא להאריך את בהסכמה בין הרופאים והמשפחה, להחליט,  שאסור לנתק אותו ממכשירי החייאה, יש מקום

ר לכך, אין לנו זכות מעב .ולחברו למכשירים כאלאין חובה ו ,ויים במכשירי ההחייאהלבאופן שחייו יהיו ת סבלו

 על החיים! 

 

 מסקנה

 .שמעותיות, ועל כן יש להתנגד אליההצעת החוק אסורה על פי ההלכה, וטומנת בחובה סכנות מ
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 http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/meniat-2.htm 
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 http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1689158 
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 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3855569,00.html 


