
 להרוג לשדה־הקוב צעיוים שולחת החנוה
 על אוסרת היא או ומזוג. אחוים צעיוים בו

בשעט דמות גוססים לזקנים להניח הבאים
 צעד כל למות. בדי נולד דם
 לקראת הליכה זו האדם של
 ביותר הארוכים החיים מותו.

הנ לעומת עין, כהרף! חולפים
צח.

ה שלפי לגלות, הופתעתי מזמן לא
המו הרפואה כל הצליחה סטטיסטיקה

 ב־ססו הישגיה כל על ביותר, דרנית
ה חיי את להאריך האחרונות, השנים

 שנים, 2.2ב־ רק 65 לגיל שהגיע אדם
 2.9ב־ — 75 לגיל שהגיע זה ואת

שנים.
 איכות־ ושיפור הרפואה הצלחת

 אורך־החיים בשינוי התבטאו הסביבה
הרפואה יחסית. צעיר גיל בני של

 טובים טכניים בתנאים וזאת לחלוטין,
ביותר.

ה דבר חלקית, מת המוח לעיתים
 כושר־הדיבור(חלקית באיבוד מתבטא

חל כושר״תנועה(שיתוק טוטלית), או
הש הראייה, חושי איבוד כללי), או קי

 פעילות הפסקת הבליעה, יכולת מיעה,
שיבו חלים לעיתים מערכת־העיכול.

במח המתבטאים המוח, בעבודת שים
נפשיות. לות

 פסיכולוגיה, הרפואי, המדע
 ואנשי־דת פארה־פסיכולוגיה

 מה לגלות הצליחו לא עדיין
השו המערכות בתוך מתרחש

כנ־ המוגדרות האדם, של נות

 זו תהיה פאסיבית, המתה של זה סוג
 זו, מורכבת לבעיה תקדימית החלטה
העולם. בכל השלכות לה שיהיו

ם ס
קטלגית במגה

 ה־ עם הקשר את איבד שלא דם ^
הבע הינו זאת בכל החיצון, עולם

לטי להסכים יכול הוא גופו. על לים
 אם להסכים. שלא או אחר, או זה פול
 לטפל לרופאים אסור מסכים, אינו הוא

 צלולה, ובדיעה בהכרה הוא אם בחולה
 את מסכן טיפול אי־מתן אם אף וזאת
חייו.

 למות נוטה חולה כאשר בהן לנקוט
חשוכת־מרפא•: ממחלה

 יוזמת להתיר מוחלט סירוב •
 למיתה. או למוות באשר כלשהי אנוש
 בחיים לראות יש הנסיבות ובכל תמיד
עליון. אנושי ערך

 כך יוזמה, להתיר מסוייג סירוב •
יוצ אמצעים מנקיטת יימנע שהרופא

 חיי את להאריך כדי הרגיל מגדר אים
יכול ככל יעשה ואף־על־פי״כן החולה,

 לא שהחיים כדי רגילים, באמצעים תו
ייפסקו.

ב להתחיל הרופא מצד מיאון •
 חשוכת״מרפא, שמחלתו בחולה טיפול

 הניתנת מישנית במחלה לקה והוא
 בשלבים חולה־סרטן (למשל, לריפוי
 הרופא ברלקת״ריאות). שלקה סופיים,

 בדלקת־הרי־ בטיפול להתחיל ממאן
 הוא זו ובדרך לריפוי הניתנת אות,
החולה. מות את להחיש עשוי
 קבלת לאחר הטיפול הפסקת •

 שלא מבקש החולה כאשר לכך, הסכמה
בו. לטפל יוסיפו
הס קבלת ללא הטיפול, הפסקת •
 מרגיש המטפל הרופא כאשר לכך, כמה

להא אלא יביא לא הטיפול המשך כי
היסורים. רכת

 סם של קטלנית מנה הפקדת •
מתוך החולה, בידי מרגיע או מרדים

מוע דומה במצב שאדם המינהג, קיים
ל קופץ הוא ומשם פיסגת־הר על לה

מותו.
 קיימים זמננו בת התרבותית בחברה
 ב־ ,גריאטריים בתי־חולים בתי־אבות,
אנח בהם פסיכו־גריאטריים תי־חולים

 בהם. ומטפלים זקנינו את מחזיקים נו
 ובמקומם בשבילם מחליטים אנו לרוב,

 את אישפוזם, או מגוריהם מקום על
הטיפול. סוג ואת החיים טיב

 מא־ מונעים אנו בדרך־כלל,
 איך לעצמם להחליט בותינו
 ובאמו לחיות מתי עד לחיות,
 שבו המצב בגלל לחיות. צורה

 מסוגלים אינם הם שרויים, הם
 המיש• — אנחנו זאת. להחליט

 כולה והחברה הרופאים פחה,
 שאינם לאנשים מכתיבים —

 את דעתם, את להביע מסוגלים
 התנגדותם את או הסכמתם

חייהם. ולצורת לטיפול
 וגם לרופאים להעניק נסיונות היו

 להמתת־ הזכות את לקרובי־מישפחה
 הוגשה 1970 בשנת פעילה. חסד

 שניתן הצעת־חוק, הבריטי לפרלמנט
חשו לאנשים המתת־חסד להתיר יהיה

מרפא. כי
להצ הגיעה לא אף ההצעה

התנגדותם בגלל דווקא בעה,

 הצליחו החיים בהרגלי והשינויים
 רך בגיל תינוקות של מותם למנוע

 זה בגלל .45־25 בגילים אנשים ושל
 אך תוחלת־החיים, ממוצע מאוד עלה

 רק עלתה זקנים של תוחלת־החיים
■ מעט.

בהר להשפיע הצליחה לא הרפואה
 גוף בתוך המתרחשים השינויים על בה

 והשרירים. המוח הזדקנות — האדם
 השנים שבעשרות באופק, גם נראה לא

 להאריך שנוכל למצב נגיע הבאות
 מפני וזאת זקנים. של חייהם בהרבה

 מוח תאי להחלפת פתרון שאין
ש האדם בגוף היחידים — ושרירים

החיים. במשך מתחלפים אינם
ה הגדולות השאלות אחת

 והחברה הרפואה לפני עומדות
 מתי מוות? מהו היא: יחד גם

חיים? שנקרא התהליך מסתיים
 הכבד בבת־אחת. מת אינו האדם
 עורקים לפעול, מפסיקים והכליות
 מפסיקות הריאות נסתמים, וורידים
 להמשיך יכול ולא נחלש הלב לשאוב,
 פקודות להעביר מפסיק המוח לשאוב,

 לקבל מפסיק וגם השונים לאיברים
מבחוץ. אינפורמציה

עור כליות, כבד, להחליף ניתן כיום
 תיפקוד את ולהאריך לב ריאות, קים,

 כך עקב לפעול. שהפסיקו האיברים
 שהפסקת ברפואה, קונסנזוס כיום קיים

 אינה אלה איברים של פעולותיהם
 לכרות גם אפשר החיים. כסוף נחשבת

 של והעליונים התחתונים גפיו את
 אני לחיות. ממשיך והוא — האדם
 מחלת־ עקב כאשר מיקרים, מכיר

 נכרתו מילחמתית, פציעה או עורקים
 לחיות המשיך והאדם וידיים, רגליים

מהחיים. ליהנות ואף
 הפס־ ,הקיים הקונסנזוס לפי

 יש כאשר מתרחשת קת־החיים
המת המוח, בפעילות הפסקה
 לבין המוח בין בניתוק בטאת

 ובין בגוף, השונים האיברים
החיצון. העולם לבין המוח
האיר־ של ועדת־ג׳נווה הגדרת לפי

חמי יש רפואי, למדע הבינלאומי גון
המוח: מות של סימנים שה

לסובב. תגובה כל אובדן (א)
 ד רפלקסים של מוחלט אובדן (ב)

תנועת־שרירים.
ספונטני. נשימה היעדר (ג)
העור בלחץ־הדם ניכרת ירידה (ד)

 בדרכים אותו מקיימים אין כאשר קי,
מלאכותיות.

 אלק- מוח, של מלאכותי לגירוי (ה)
שטוחה (אי־אי־ג׳י) טרואנצפלוגרמה

 אם בוודאות לדעת אין פש.
 אחרת או זו ממחלה הסובל אדם

 פחות לו יש או פחות, מאושר
 שאינו לאדם מאשר לחיות רצון
 קיימת לא מחלה. מכל סובל

אלה. למצבים נורמה
מכאבים, מאוד סובל אדם לעיתים

 רצון לו ויש עליהם להתגבר מצליח אך
 שאיבד משותק, אדם לעיתים לחיות.

ב לדבר והמצליח כושר־הדיבור את
 ובו — מאושר הוא בלבד, עיניו עזרת
 פר כמו בריא שהוא מתאגרף בזמן

ומתאבד. לחיות הרצון את מאבד
 לחיות עז רצון יש לבני־אדם לרוב,

 אדם אצל הבחנתי תמיד התנאים. בכל
 הקשר את איבד שלא אך למות, שעמד

 אפילו לחיות, ברצון החיצון, העולם עם
 למות טוב ״יותר שאמרו: אלה אצל

כך.״ לסבול מאשר
 כמה של למותם עד הייתי כרופא,

 זקנים וגברים, נשים — אנשים מאות
 ו־ יהודים מוסלמים, נוצרים, וצעירים,

 ופשוטי־ אינטלקטואלים אתיאיסטים,
 מן יוצא בלי כולם, אצל כמעט העם.

ה עם באי־השלמתם הבחנתי הכלל,
לחיות. להמשיך וברצון המתקרב מוות

למס הגעתי האישי מנסיוני
 בכל־ שהאדם שבמיקרים קנה,
 יש חייו, את לקצר רוצה זאת

ה ויכוח קיים רצונו. את לכבד
 ואם חסד, המתת מותרת אם

ש מותר האם — מותרת היא
 איזה ועד פעילה, תהיה היא

גבול.
 אנשים לגבי בעיקר קיים זה ויכוח
 ובגלל גיל בגלל חייהם לסוף שהגיעו
 בתוך שהתרחשו פתולוגיים שינויים

 עם שלהם הקשר את שניתקו מוחם,
החיצון. העולם

לקשי רק לא נוגעת הזאת השאלה
 לאחרונה פנה למשל, כך, בלבד. שים

ש ,45 בן הולנדי גבר לבית־המישפט
 14 מזה (״צמח״) מחוסרת־הכרה אשתו
 קיסרי. ניתוח בעת שנפגעה מאז שנה,

 בית־ את לחייב מהשופטים תובע הבעל
 אותה לנתק נמצאת היא שבו החולים

מכשירי־ההחייאה. מכל
 לא זה ..מעשה טוען: פרקליטו

 ה־ ,למעשה המתה. בגדר יהיה
 גופה אך מזמן, מתה כבר אשה

מלא באמצעים בחיים מוחזק
 רק צריכים הרופאים כותיים.

וה החמצן מכונות את לנתק
בשקט.״ לה ולהניח מזון,
ההולנדי בית־המישפט יאשר אם

 העולם עם הקשר את המאבד אדם
 לפעילות להתנגד מסוגל לא החיצון
וה האחריות ואז אחרת, או זו רפואית

הרופ על נופלות טיפול לגבי החלטות
 אם יחד. גם קרובי״המישפחה ועל אים
 על ההחלטה כובד קרובי־מישפחה, אין
ה על נופל בכלל, אם הטיפול, סוג

רופאים.
ק במצב נמצאים קרובי״המישפחה

 המשך על להחליט עליהם כאשר שה,
 הוא אם אף בחולה, טיפול הפסקת או

אנוש. במצב שרוי
 להציג הרופאים על חובה

 על העובדות את הקרובים לפני
ויחד החולה, נמצא שבו המצב

טיפול. המשך על להחליט איתם
 פלטשר, ג׳וזף פרופ׳ של הסיווג לפי

באוניבר רפואית לאתיקה פרופסור
 רמות שמונה קיימים וירג׳יניה, סיטת

שניתן יוזמות על וריעות עמדות של

כריס־ של סיפרו מתוך לקוח *
ת ברנרד אן סי חיו ב ל ת - טו  למו

.56־55 עמוד טוב,

 לשים למות הנוטה לאדם לסייע כוונה
ידיו. במו לחייו קץ

 החולה על־ידי מראש רשות מתן •
 מסויימות, בנסיבות לו, להזריק לרופאו
יחיה. לא אחריה אשר זריקה
שי ועל־פי רשות, קבלת בלי •
 לחיי קץ הרופא שם בלבד, שלו קולו

סם. של קטלנית מנה באמצעות החולה,
 בין הבדל רואים אנו זה בסיווג

 אצבע נוקף אינו הרופא שבהם מצבים
 לבין חולה, של לחייו קץ לשים כדי

פעילה. השתתפות של שונות דרגות
ה ההיסטוריה של שונות בתקופות

 קיימים היו שונים עמים ואצל אנושית
מינהגים — כיום קיימים וגם —

קשישים. של להמתת־חסד שונים
מפ שמזדקן מי אסקימואים, אצל

 ל־ תועלת ולהביא עצמו לשרת סיק
מבו למקום מובא ולשבט, מישפחתו

 גבוה עץ על אלונקה על מושכב דד,
 לו נותנים אותו). יטרפו לא שחיות (כדי

קו לאט־לאט והוא שעות, 24ל־ אוכל
הצפוני. בקור למוות פא

בדרום־אמריקה האינדיאנים אצל

 לקבל רצו שלא — רופאים של
תליינים. של תדמית

 ח״כ הגיש ,1985 בשנת אצלנו, גם
 שניתן הצעת־חוק כהן־אבידוב מאיר
 למי פעילה המתת־חסד להתיר יהיה

 את שאיבד ואחרי מראש, זאת שביקש
 לסובבים רצונו את להביע יכולתו

לשמי הגיעה לא זאת הצעה גם אותו.
עה.

לר ובתי־ספר אוניברסיטות הרבה
 פיטסבורג, אוניברסיטת ביניהם פואה,

 הר־ אוניברסיטת בנידיורק, סנט־לוקס
 יש גבול איזה עד בשאלה דנים ווארד,

וב חשוכי־מרפא לאנשים טיפול לתת
לתקנן. ניתן שלא במוח פגיעות עלי

 אנשי־ ,ורפואה דת אנשי עתה, לעת
כ מחזיקים שוגים, ופוליטיקאים רוח

 דומה: יותר או פחות ריעה
 לנקוט חייבים אינם רופאים
 הרגיל מגדר יוצאים באמצעים

 כאשר החיים, את להאריך כדי
 עם להיוועץ אפשרות אין שוב

ב־ להשתמש מותר גם החולה.
)16 בעמוד (המשך
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