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 נייר עמדה עלעיקרי 

 ים חיים מחדרי ניתוחשידורהיבטים אתיים של 

 

 :עקרונות היסוד

" ראוי"לא רק מה ניתן לעשות אלא גם מה מעלה את החובה לשאול אתיקה ביסודה  .א

אך ניתן להציב , תלויה בשאלות רבות ומגוונות "מה ראוי"כמובן שהשאלה . לעשות

 .כמה עקרונות אתיים יסודיים לבחינת התופעה

, לשקיפות ערך אתי. וא הערך הגדול של השקיפותהאתיים ההמקיפים אחד העקרונות  .ב

הימנעות , מול המציאות האמיתיתהתייצבות  –באתיקה אישית בין כאשר מדובר 

ר כאשר מדובר ובעיק, חשיפה לעובדות הממשיות, מהכחשה והדחקה כשיטת חיים

 ". אין דבר המחטא טוב יותר מאור השמש"בהם , בהיבטים ציבוריים

ובשאלה כיצד , שה בחדרי ניתוחגישת היסוד של חשיפת הנע, בשל נקודת המוצא הזו .ג

 .בכך לתמוךויש , מאוד חיוביתהיא  –ניתוח מתקיים ומה מתרחש בו 

 :תנאים והגבלות

אינה מתירה לעצום את העיניים מפני הסכנות האתיות התמיכה החיובית העקרונית  .ד

ועל אמצעי התקשורת העוסקים בכך להיות מודעים להיבטים , שיש בצילומים אלה

כחבר ועדת הלסינקי העליונה לניסויים בבני אדם אני מוצא דמיון  .לפעול לאורםו, אלה

ומעתיק חלק מעקרונות , בין הצילומיםרב בין היבטים אתיים מסוימים של ניסויים אלה ו

 . אלה גם לתחום הזה

. טובת החולהנזק וגרימת -איהם אית של האתיקה הרפוהיסוד  קרונותע :טובת החולה .ה

ואין להעדיף , גם ניתוחים מצולמים חייבים לעמוד בראש ובראשונה בשני עקרונות אלה

 . ל אחר של הטיפול הרפואיכל שיקו

 צילומים אלה עשויים להשפיע השפעה ניכרת על הצופים :עוצמת הנושאמודעות ל .ו

אחריות הגדולה ה. אי או להימנע ממנוול רפואם לעבור טיפובתוכה גם הכרעה , בהם

להציב את המציאות מץ באופן חריג ולהתא, ת האלהצריכה לעמוד בפני מפיקי התוכניו

ומאמצעים נוספים , כה מגמתיתמערי, הצהבהמ, פולציותהאפשר ממנינקיה ככל 

 .הנהוגים בתוכניות ריאליטי



 

א אל, קבלת הסכמת המטופלדי במדגיש כי לא  מדעתהביטוי הסכמה  :הסכמה מדעת .ז

למן , המרובות של הסכמתוהמשמעויות שהיא חייבת להינתן מתוך הבנה עמוקה של 

 .עויות הרפואיות ועד לשאלות החשיפה התקשורתיתהמשמ

ניסוי זכאי כשם שבניסויים רפואיים אנו מדגישים כי גם המסרב להשתתף ב :שוויון .ח

יב להנחות גם הזה חיהעקרון  –לטיפול זהה לחלוטין למי שמסכים להשתתף בניסוי 

חובה להקפיד שלא תפגענה זכויותיו של המסרב ו, הניתוחיםפת את תוכניות חשי

תיירות המרפא והבעיות האתיות שהיא מעלה מלמדות סוגיות  .להשתתף בצילומים

 .מדובר בעקרונות שחובה להגן עליהםש

 

 :מלצהה

ת לחייב את הקמתה של ועדה אתיובד בבד , לפתח את הצילומים הישירים מחדר הניתוח

כדי להבטיח שלא , אתיות ותפקודן של וועדותעל פי המבנה המקובל , לנושא הצילומים דיתייחו

 . תצא קלקלה מצילומים אלה

 

 

 

 


