השתלות לב בישראל
כולל:
 .1הנוסח המלא של החלטת מועצת הרבנות הראשית.
*1
 .2הערות ומראי מקומות מאת העור .
 .3נספח   1מבוסס ע תיקוני על פרוטוקול ה.מ .הדסה.
 .4נספח   2הוכ! במיוחד עבור ועדת ההשתלות ע"י פרופ' חיי סומר.

ב"ה ירושלי השלמה ת"ו א' חשו! תשמ"ז

החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל בנושא ההשתלות
מועצת הרבנות הראשית לישראל בישיבתה היו א' דר"ח 1מרחשו! תשמ"ז
אישרה פה אחד את המלצות ועדת ההשתלות 2כדלקמ!:
 (1הרבנות הראשית לישראל נתבקשה על ידי משרד הבריאות 3לקבוע את
עמדת ההלכה ביחס להשתלות לב בישראל .לש כ מינתה הרבנות הראשית
לישראל ועדה משותפת של רבני ורופאי 4אשר למדה בעיו! את ההבטי
הרפואיי וההלכתיי הנוגעי לשאלה .הועדה נעזרה ביעו' וחוות דעת של גדולי
הרופאי בתחו זה בבתי חולי הדסה 5ושערי צדק 6בירושלי.
 (2בתחילת עיד! השתלות הלב )לפני  17שנה( נפסק על ידי הגאו! הרב משה
פיינשטיי! זצ"ל 7והרה"ר לישראל הגרא"י אונטרמ! זצ"ל 8לאסור השתלת לב מדי!
רציחה כפולה של התור והמושתל כאחד.
.
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הערות השוליי ,מטרת! לפרש את ההחלטה כפי שהובנה על ידי העור ,ואינ מחייבות את
מועצת הרבנות הראשית .מוב! מאליו שאי! בה! שו כוונה להתערב בויכוח ההלכתי בי! גדולי
הפוסקי בסוגיא קשה זו.
צ"ל א' דמרחשו! ,כפי שנכתב למעלה.
ועדת ההשתלות מונתה על ידי הרבני הראשיי לישראל ,וכללה תלמידי חכמי ,רבני מחוגי
שוני ,ושני רופאי )הע'  4להל!(.
הבקשה לרה"ר הוגשה ע"י פרופ' ד! מיכאלי ,אז מנכ"ל משרד הבריאות.
לפי קביעת הרבני הראשיי צורפו לוועדה שני רופאי שתחו התמחות כולל את נושא
הרפואה וההלכה.
ביו שלישי ,ד' תשרי תשמ"ז ).(7.10.86
ביו שלישי ,ז' מנח אב תשמ"ו ).(12.8.86
אגרות משה ,יו"ד ,ח"ב ,סי' קעד.
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ב 10השני האחרונות חל שינוי יסודי בנתוני העובדתיי והרפואיי
הנוגעי להשתלות לב כדלקמ!:
א( הצלחת הניתוח אצל המושתל מגיעה לכ 80%של "חיי עול" )הוותרות
בחיי לפחות שנה אחת אחרי ההשתלה ,(9וכ 70%נשארי בחיי חמש שני.10
ב( נית! כיו לקבוע באופ! אמי! ובטוח שהפסקת הנשימה של הנפטר היא
סופית ובלתי ניתנת לחזרה.11
ג( הובאו לפנינו עדויות שא 0הגר"מ פיינשטיי! זצ"ל התיר בזמ! האחרו! ביצוע
השתלת לב בארה"ב ,12וכ! ידוע לנו על רבני גדולי המיעצי לחולי לב לעבור
השתלת לב.13
 (3מאחר והשאלה נוגעת לפיקוח נפש ממש ,14חובה עלינו להכריע בהלכה זו
באופ! ברור בבחינת יקוב הדי! את ההר.
15
 (4בהסתמ על יסודות הגמרא ביומא )פה ( ופסק החת"מ סופר חלק יורה דעה
סימ! של"ח ,16נקבע המות על פי ההלכה בהפסקת הנשימה) .וראה שו"ת אגרות
.
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בעית השתלת הלב לאור ההלכה ,נוע יג )תש"ל( ,עמ' אט.
דרכי תשובה ,יו"ד ,קנה ,ב בש הגר"ש קלוגר ,הובא בנשמת אברה ,יו"ד ,קנה ,ס"ק ב; אגרות
משה ,חו"מ ,חלק ב ,סי' עה ,אות ב; הרב משה וינברגר ,קדימויות בריפוי חולי ,עמק הלכה
אסיא )מכו! שלזינגר ,ירושלי תשמ"ו( עמ'  ,117109בפרק ד" :מה חיי שעה".
D.J. Cohen et al., Cyclospurine A: A new agent for immunosuppressive organ
transplantation, Ann.Intern.Med 101, 667-682 (1984).
ראה נספחי  21להל! ,ובמראי המקומות בספר עמק הלכה אסיא עמ'  93בהערה  .55יש להוסי0
למראי המקומות ש ג:
Starr A. Auditory brainstem responses in brain death, Brain 99:543-554, 1976.
הרב משה טנדלר ,במכתב )באנגלית( למנכ"ל בי"ח הדסה בירושלי ,מיו  5ליולי  .1986אשור
נוס 0לעובדה זו קבלתי מהרב ש .רפפורט מירושלי ,בעל נכדתו של הגר"מ פיינשטיי! זצ"ל.
לועדת ההשתלות נמסר שג הגרי"י וייס שליט"א ,אב"ד העדה החרדית בירושלי )בעל המנחת
יצחק( מסר כתקופה האחרונה מכתב המלצה לסיוע לחולה לב שנזקק להשתלת לב בחו"ל) .ראה
עמק הלכה אסיא ,עמ' .(108106
המועמדי להשתלת לב ה חולי קשי שתוחלת חייה נמדדת ,ללא השתלה ,בשבועות עד
חודשי ספורי ,וה נמצאי יו יו בסכנת חיי .מידי חודש מתי בבי"ח הדסה ירושלי כ
 4חולי לב אשר הסיכוי הרפואי היחיד להצלת חייה הוא השתלת לב )נמסר ע"י פרופ' מ.
גוטסמ! ,מנהל מחלקת הלב בבית החולי הדסה ע"כ ירושלי(.
"ת"ר :עד היכ! הוא בודק? עד חוטמו ,ויש אומרי :עד ליבו )גירסת רש"י .לגרסת ר"ח במקו
"ליבו" יש לגרוס "טבורו"( ...אמר רב פפא :מחלוקת ממטה למעלה .אבל מלמעלה למטה כיו!
דבדק ליה עד חוטמו שוב אינו צרי".
מבואר ,שלכל הדעות ,א אי! סימני חיי בחוטמו )"מלמעלה למטה"( אי! צור )ובשבת אסור(
להמשי לחפור עד בדיקת סימני החיי בלב .מכא! נובע שהסימ! הבלעדי הקובע מוות הוא
העדר הנשימה ,כנלמד בגמרא מ! הפסוק "כל אשר נשמת רוח חיי באפיו" .לכ! ,א הנבדק
איננו נוש אפילו נשימה קלה במש חמש דקות רצופות כשיש סימני והוכחות שלעול לא
ישוב לנשו ,הרי הוא מת מדינא דגמרא.
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משה חלק יורה דעה ח"ג סימ! קל"ב 18(17לכ! יש לוודא שהנשימה פסקה לחלוטי!
באופ! שלא תחזור עוד.
זאת נית! לקבוע על ידי הוכחת הרס המוח כולו כולל גזע המוח שהוא הוא
המפעיל את הנשימה העצמית באד.19
.

.16

.17

.18
.19

מצד שני ,פעימות לב כשלעצמ! אינ! מהוות סימ! חיי א נקבע המוות באופ! ברור ,כמבואר
במשנת עדויות א,ו .שכ! מי שהותז ראשו ,פרכוסי גופו נחשבי כפרכוסי "זנב הלטאה" ,וג ,כפי
שמעריכי מומחי נוירולוגי ,לבו של המותז יוכל להמשי לפעו שעות וימי א יקשרו כלי
הד הצוואריי ,ויוכנס צינור של מכונת הנשמה לקנה הראה החתו) .למיטב ידיעתי לא נעשה
עדיי! "נסיו!" כזה בלב אד או יונק אחר ,א הוכח שלב בעלי חיי יכול לפעול עצמונית כשהוא
מנותק מחו' לגו 0בתו תמיסה מתאימה(.
ש ד"ה "ונחזי אנ!"..." :אז נמסר לנו שיעור מיתה ...או שסמכו עצמ! אקרא כל אשר נשמת רוח
חיי באפו דהכל תלוי בנשימת הא 0וכמבואר ביומא פה ע"א ופסקו רמב" וטוש"ע" .מהמש
דבריו ש בד"ה "אבל" אי! להביא ראיה הפוכה כברור למעיי! ,ואכמ"ל.
תשובה לחתנו הרב משה דוד טנדלר.
בתשובה מודגש שהפסקת הנשימה היא הסימ! הקובע מוות על פי ההלכה ,אלא שלעיתי יש
לבצע ג בדיקה נוירולוגית )דקירת מחט( כדי לוודא שלא מדובר ב"התעלפות" .לגבי נפגעי
תאונת דרכי נדרשת ג בדיקה פיזיולוגית המאשרת חוסר זרימת ד למוח )בדיקת פעימות לב
איננה מוזכרת כלל בכל התשובה(:
"...וכיו! שאתה אומר שעתה איכא נסיו! שרופאי גדולי יכולי! לברר ע"י זריקת איזו לחלוחית
בהגו 0ע"י הגידי לידע שנפסק הקשר שיש להמוח ע כל הגו ,0שא לא יבוא זה להמוח הוא
ברור שאי! להמוח שוב שו שייכות להגו ,0וג שכבר נרקב המוח לגמרי והוי כהותז הראש
בכח) "...התיאור מתאי לאנגיוגרפיה של כלי הד המוחיי ,תהלי שבאמצעותו נית! להראות
חוסר זרימת ד למוח(.
משמע שהרס מוחי נחשב כהתזת ראש בפוטנציה )=בכח( ,ואז פרכוסי הגו 0נחשבי כפרכוס זנב
הלטאה ואינ משני את קביעת המוות )אהלות א,ו(.
אמנ יש קשיי אחדי בהבנת כוונתו של הגאו! זצ"ל ,ראה נשמת אברה חיו"ד ,שלט ,ס"ק ב.
אול פירושו של הנשמת אברה לכאורה צ"ע:
א( א התכוו! הגאו! זצ"ל למצב בו נעדרי כל סימני החיות כולל פעילות הלב ,מדוע צרי
להגיע לגדר של "הותז ראשו בכח" ,הרי כל המשמעות של המושג "הותז ראשו" היא שהמותז
נדו! כמת גמור למרות תנועות גו 0הנדונות כפרכוס זנב הלטאה.
ב( מפירושו של הנשמת אברה יוצא שבנפגע תאונת דרכי ,א אי! שו סימני חיי כולל
פעימות הלב ,אסור להפסיק מכשיר הנשמה ויש להמשי בטיפול המלא עד שיוכח הרס כל
המוח .ברור שמסקנה זו מנוגדת למקובל בכל העול ,ומעול לא שמענו חיוב לבצע בדיקת
חוסר זרימת ד למוח בכל נפטר מתאונת דרכי שקביעת מותו נעשתה בשיטה הקלאסית של
העדר כל "סימני החיות" המקובלי" :מוטל כאב! דומ ,אי! בו דפיקה ובטלה הנשימה".
לכ! לכאורה צרי לפרש את המושג "סימני חיות" )בתשובה זו( המעכבי את קביעת המוות,
כסימני נוירולוגיי המעידי על פעילות מוחית )כגו! תגובה לדקירת מחט המוזכרת כראש
התשובה( ,ולא כפרכוסי או פעימות לב.
מפי הרב ש .רפפורט מירושלי ,בעל נכדתו של הגר"מ פיינשטיי! זצ"ל ,שמעתי שאכ! לדעת
הגאו! זצ"ל ,הרס כל המוח משמעותו מוות כמי שהותז ראשו ג א הלב פוע.
א( נסיונות רבי בבע"ח ,תצפיות וניתוחי בבני אד פגועי מח הראו שפגיעה של גזע המוח
גורמת מייד להפסקת הנשימה ,בניגוד לפגיעה באזורי גבוהי או נמוכי יותר של מערכת
העצבי המרכזית.
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 (5המקובל בעול הרפואה 20שקביעה כנ"ל )בסעי (4 0דורשת  5תנאי:
א( ידיעה ברורה של סיבת הפגיעה.21
ב( הפסקה מוחלטת של הנשימה הטבעית.22
ג( הוכחות קליניות מפורטות שאכ! גזע המוח הרוס.23
ד( הוכחות אובייקטיביות על הרס גזע המוח באמצעות בדיקות מדעיות כגו!
.24BAER
ה( הוכחה שהפסקת הנשימה המוחלטת ואי פעילות גזע המוח ,נשארי בעינ
למש  12שעות לפחות ,תו כדי טיפול מלא ומקובל.25
 (6לאחר שעיינו בהצעה לקביעת המוות כפי שהוצעה על ידי רופאי ביה"ח
הדסה בירושלי בתארי ח' תמוז מ"ה והוגשה לרבנות הראשית בתארי ה' בתשרי
תשמ"ז ,אנו מוצאי אותה כיכולה להיות מקובלת על פי ההלכה א תתווס 0לה
בדיקה אובייקטיבית מדעית ) (BAERשל גזע המוח.
 (7לאור האמור ,הרבנות הראשית לישראל מוכנה להתיר השתלת לב )מנפגעי
תאונה (26במרכז הרפואי הדסה בירושלי 27בתנאי הבאי:
א( קיו כל התנאי לקביעת מותו של התור כפי שאמור למעלה.
.
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.21
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.25
.26

.27

ב(גירוי חשמלי של אזורי מיוחדי בגזע המוח מפעיל את שרירי הנשימה.
ד"ר א .שטינברג ,קביעת רגע המוות והשתלת לב ,דו"ח מיוחד לחברי ועדת ההשתלות של הרה"ר
)תשרי תשמ"ז( ,סו 0סעי 0ב.
א סיבת הפגיעה איננה ידועה מדע הרפואה כיו איננו יכול להתחייב שלא קיי מצב חריג ,ע
גור בלתי ידוע המטעה או מחקה את סימני המוות .ג דו לב איננו מקובל כקובע מוות א
הגור לא ידוע ,והוא מחייב כיו נסיו! החייאה מיידי.
א קיימת נשימה טבעית )עצמית( או אפילו נסיו! קל לנשימה עצמית משמעות הדבר ,חד
משמעית ,שלפחות חלק מגזע המוח חי ומתפקד .לכ! למעשה ,כלול תנאי זה בדרישה של סעי 0ג.
בהחלטה הובא סעי 0ב' בנפרד עקב המשמעות ההלכתית של העדר הנשימה.
מפורטות בנספח  1להחלטת מועצת הרה"ר.
מפורט בנספח  2להחלטה .ראה ג את המקורות המצוייני בהע'  11לעיל.
כל זמ! שלא נקבע המוות המוחי ,החולה מוגדר כחי למרות הפסקת הנשימה העצמית ,ולכ!
חייבי להמשי ג את ההנשמה המלאכותית.
משמעות הדרישה "מנפגעי תאונה" .היא הגבלה של ההיתר לנטילת לב מתורמי נפגעי תאונה
בלבד .נפגעי אלו הממלאי את הדרישות של נספחי  1ו ,2היו מוגדרי כטרפה על פי ההלכה
ג אלולא היו מוגדרי כמתי .לכ! קיי כא! סני 0נוס 0להיתר על פי שיטות הפוסקי
המובאי בספר עמק הלכה אסיא ,עמ' .108100
ההיתר הוגבל למרכז הרפואי הדסה בלבד משו שבקשת משרד הבריאות היתה לדו! בהיתר
בשעה שרק המרכז הרפואי הדסה בירושלי אמור לקבל היתר )ממשרד הבריאות( להשתלות לב.
ייתכ! שהשפיעה ג התרשמותה של ועדת ההשתלות מאופיה של שליטת הנהלת ביה"ח הדסה
בירושלי ,המאפשרת פיקוח ושליטה טובי יותר מאשר במוסדות רפואיי רבי אחרי .ראה
י .ירקוני ,גנרל הוספיטל ,כל העיר ח' סיו! תשמ"ז ) ,(5.6.87עמ' .71 ,37 ,35 ,34
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ב( שיתו 0נציג הרבנות הראשית לישראל כחבר מלא בצוות הקובע את מותו
של התור.28
נציג זה ימונה על ידי משרד הבריאות 29מתו רשימה שתוגש למשרד הבריאות
ע"י הרה"ר ,פע בשנה.30
ג( תינת! מראש הסכמה בכתב של התור או משפחתו למת! תרומת הלב.31
ד( הקמת ועדת מעקב עליונה מטע משרד הבריאות בשיתו 0ע הרה"ר
) (review committeeלבדיקת כל מקרי השתלות הלב בישראל.32
ה( משרד הבריאות יקבע בתקנות ארציות את כל הנהלי הנ"ל.33
 (8עד לקבלת התנאי המפורטי בסעי 7 0אי! עדיי! שו היתר לביצוע
השתלות לב בישראל.34
 (9א ינת! היתר על פי התנאי המפורטי בסעי ,7 0אזי תוק ועדת מעקב
של הרבנות הראשית שתפקידה לוודא מילוי מלא של תנאי ההיתר.35
.
.28

.29
.30
.31

.32
.33

.34

הכוונה למינוי רופא שתחו התמחותו כולל את נושאי רפואהוהלכה ,ושאיננו תלוי בהנהלת
בית החולי .במדינות רבות מקובל כיו להפריד הפרדה מוחלטת בי! הצוות המשתיל לבי!
הצוות קובע המוות .סיבת ההפרדה היא למנוע ניגודי אינטרסי אפשריי העלולי לפגוע
בתור .הרה"ר הרחיבה עיקרו! זה בדרישה להוספת רופא בלתי תלוי לחברי הצוות ,ע הכשרה
משפטיתהלכתית ,אשר קביעתו תוכל להיות מקובלת על כל הציבור.
מינוי משרד הבריאות אמור להבטיח מבחינה משפטית את מעמדו הרפואי המלא בצוות קביעת
המוות.
הגבלת מש המינוי לשנה ,וחידושו מתו רשימה מעודכנת שתמסר ע"י הרה"ר ,ימנע מצב של
חברות קבועה בוועדה ,ויסייע לפיקוח הרה"ר על ההחלטות.
הצור בהסכמת המשפחה אמור לשמור על זכות הפרט להחליט מה יעשה בגופו .נוס 0על כ
נית! יהיה למנוע כפיית תרומת לב המנוגדת למצפונה של המשפחה .א התנגדות המשפחה
תהיה בניגוד להלכה ,יהיה זה מתפקידו של הרב ,איש ההלכה ,לשכנע את המשפחה לנהוג ע"פ
השו"ע.
ועדת מעקב בעלת שיניי מהווה ,בעול הרחב ,גור מרתיע מפני חריגות ,ויש לה השפעה
חיובית על רמת ההחלטות הרפואיות עקב בקרה עצמית טובה יותר.
ללא תקנות בעלות תוק 0חוקי ,לא יהיה ער רב להסכמי בי! הרה"ר ורופאי או מוסדות
פרטיי .דוגמאות מהעבר הקרוב הראו שג כאשר היה סיכו בי! הרה"ר לבי! רופאי ומנהלי
בכירי ,ההסכ לא קוי יותר מאשר זמ! קצר בלבד.
כדוגמא נית! לציי! את הפריית המבחנה .חלק ניכר מההגבלות שנקבעו ע"י הרה"ר דאז ,קויימו
זמ! קצר ,וכיו אינ מקויימי בחלק מהמרכזי ,כולל מרכזי שקבלו אז את ההיתר.
סעי 0זה הוא בעל חשיבות רבה מבחינה משפטית והלכתית ג יחד.
עד לביצוע כל התנאי השתלת לב אסורה על פי ההלכה ,ודרגת האיסור היא מ! החמורות.
מטרת התנאי הללו היא לסייע למשרד הבריאות להבטיח שהלב יוצא מגו 0התור א ורק
לאחר מותו הודאי .ללא קיו תנאי ההחלטה ,לא נית! ,לדעת מועצת הרה"ר ,להבטיח שהלב לא
ינטל א 0פע מגופו של אד חי.
לכ! ג משיקולי של טובת הציבור ושלומו של התור ,וג משיקולי הלכה צרופי ,היתר יוכל
להנת! בעתיד רק א ימולאו התנאי בשלמות.
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נספח:
א .הקריטריוני לקביעת מוות מוחי לפי הצעת הדסה ירושלי.
ב .פרוטוקול לביצוע .BAER
*****

נספח מס'  1להחלטת מועצת הרבנות הראשית מיו א'
במרחשו תשמ"ז
הנוהל נכתב במקורו על ידי ה"מ הדסה והועד הרפואי שלה .לצור צירופו
כנספח מס'  ,1הוכנסו בסעיפי  4.3.6ו ,5השינויי המתחייבי מהחלטת מועצת
הרה"ר מיו א' חשו! תשמ"ז ).(3.11.86
 .1כללי
נוהל זה מייש את החלטות הנהלת הסתדרות מדיצינית הדסה והועד הרפואי
על נוהלי לקביעת מוות מוחי .אבחנת המוות המוחי מתבססת על שלושה שלבי
הכרחיי.
התמלאו שלושה השלבי ,המפורטי בנוהל זה ,במלוא נית! יהיה לקבוע
מוות מוחי ,ע"י צוות רופאי ,לפי הלי המפורט בנוהל זה.
 .2מטרה
מטרת נוהל זה לקבוע כללי אחידי לקביעת מוות מוחי תו פירוט הלי
קביעת המוות ,הרכב צוות הרופאי ,קריטריוני לקביעת מוות מוחי ואחריות
לביצוע.
 .3הגדרות
 3.1מוות מוחי
העדר מוחלט של תיפקוד גזע המוח.
 3.2חבלה מוחית קשה
.
 .35ועדת מעקב זו תוודא שלא חלה שחיקה ונסיגה בתנאי קביעת המוות באות מקרי בה הלב
עדיי! פוע .ללא מעקב ,עלולות להקבע עובדות בשטח שימנעו בעתיד את הוודאות שהלב לא
ניטל מתור חי.
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פציעה של רקמת המוח עקב תאונה או חבלה לפי קריטריוני קליניי.
 3.3דמ תו מוחי קשה
עדות באמצעות סריקה ממוחשבת של המוח ) (C.T.להימצאות שט 0ד
ברקמת המוח.
 3.4נזק מוחי אנוקסי
נזק לרקמת המוח ,בעקבות העדר אספקת חמצ! ,אפילו באופ! זמני.
 3.5חוסר הכרה עמוק
מצב של חוסר עירנות ,ללא תגובות שממנו לא נית! להעיר את הנבדק .נבדק
כזה אינו פוקח עיניי ,אינו יוצר קשר ,אינו נשמע לפקודות ואינו מזיז גפיי לגירויי
כאב )פרט לרפלקס ספינאלי(.
 .4קריטריוני לקביעת מוות מוחי
כללי
אבחנת מוות מוחי תתבסס על שלושה שלבי הכרחיי המפורטי להל!:
שלב א'  קיו תנאי מוקדמי.
שלב ב'  זיהוי מצבי העלולי להטעות בקביעת המוות.
שלב ג'  מבחני הכרחיי לקביעת מוות מוחי.
פירוט שלושת השלבי ראה בסעיפי .4.34.1
 4.1שלב א'  קיו תנאי מוקדמי
 4.1.1מצב של חוסר הכרה עמוק והעדר נשימה עצמונית )חולה מחובר למכשיר
הנשמה(.
 4.1.2קיימת עדות ברורה לנזק במבנה רקמות המוח ,שאינו נית! לטיפול
וקיימת אטיולוגיה מאובחנת לנזק זה.
 4.1.3נמצא נזק במבנה רקמת המוח שאינו נית! לטיפול ,יש לוודאו במש זמ!
מזערי קצוב ,הכל בהתא לאבחנה .במש הזמ! הקצוב תעוכב ההתקדמות לשלבי
הבאי ויינתנו כל הטיפולי הסבירי האפשריי.
 4.1.4להל! מש הזמ! המזערי הקצוב בו תעוכב ההתקדמות לשלבי הבאי,
לפי אבחנה:
אבחנה מש זמ! מזערי קצוב
חבלה מוחית קשה  12שעות
דמ תו מוחי קשה  12שעות
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נזק מוחי אנוקסי לאחר דו לב ,או תאונת הרדמה או חנק או טביעה 24
שעות.
 4.2שלב ב'  זיהוי מצבי העלולי להטעות בקביעת המוות
 4.2.1להל! פירוט המצבי העלולי לגרו לטעות בקביעת המוות ואשר
קיומ מחייב הפסקת ההליכי לקביעת המוות.
א .מצב של היפותרמיה בשעור של  35מעלות צלזיוס ומטה.
ב .הימצאות תחת השפעת תרופות רלבנטיות )כגו! :ברביטורטי ,משתקי
שרירי וכו'(.
ג .גורמי מטבוליי העלולי לגרו לחוסר הכרה עמוק והעדר נשימה.
ד .גורמי אנדוקריניי העלולי לגרו לחוסר הכרה עמוק ולהעדר נשימה.
 4.2.2נבדקו כל הסעיפי הנ"ל ונמצאה עדות להשפעת אחד הגורמי הנ"ל או
יותר ,חובה לעכב את המעבד לשלב ג' המפורט בסעי .4.3 0העיכוב יימש עד אשר
נית! יהיה לוודא בצורה חדמשמעית העלמות הגורמי הנ"ל או שלילת.
 4.3שלב ג'  מבחני הכרחיי לקביעת מוות מוחי
נית! לקבוע מוות מוחי א ורק א נתמלאו כל התנאי בכל המבחני
המפורטי להל!:
 4.3.1הוכחה קלינית לחוסר הכרה עמוק כמוגדר בסעי.3.5 0
 4.3.2איקיו תנוחה אבמנורמלית של הגו 0או שרירי הפני כתוצאה מ:
א .תנוחה דצרברטית.
ב .תנוחה דקורטיקלית.
ג .טריזמוס.
 4.3.3איקיו התכווצויות עצמוניות מכל סוג שהוא.
 4.3.4יש לוודא העדר כל החזרי )רפלקסי( של גזע המוח המפורטי להל!:
א .אוקולוצפלי ).(Doll's Eyes
ב .תגובת האישוני לאור.
ג .קורניאלי.
ד .וסטיבולואוקולרי )מבח! קלורי ע הזרקת מי קרח לאוזניי לאחר שהוכח
שאי! חסימה של תעלות האוזניי החיצוניות(.
ה .תגובה של שרירי הפני לכאב סומטי עמוק.
ו .שעול או החזר הקאה ).(Gag Reflex
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 4.3.5יש לוודא העדר נשימה עצמונית בנוכחות  PCO2עורקי של לפחות 50
מילימטר כספית )ממ"כ( .בדיקה זו יש לבצע כדלהל!:
א .הנשמה מוקדמת ב 100%חמצ! למש  10דקות כדי למנוע היפוקסמיה בעת
הבדיקה.
ב .הפסקת ההנשמה המלאכותית תו כדי הזרמת חמצ! לנתיב האויר ממכשיר
ההנשמה ) (Oxygenation Diffusionלמש לא פחות מ 5דקות.
ג .בדיקת הגזי בד העורקי בתו תקופה זו חייבת להראות  PCO2עורקי של
לא פחות מ 50ממ"כ.
ד .א  PCO2יהיה פחות מ 50ממ"כ יש לחזור על הבדיקה .החולה ינותק
ממכשיר ההנשמה עד אשר  PCO2יעלה מעל ל 50ממ"כ בתו תקופת הניתוק.
ה .בחולה ע צבירת  CO2כרונית העליה ב PCO2-חייבת להיות עד לא פחות
מ 70ממ"כ.
 4.3.6*2בדיקה אובייקטיבית של תיפקוד חשמלי של גזע המוח  בדיקת
 .ABR) .Auditory nerve-brainstem responsesשמות נרדפי.(BAEP BAER :
א .אי! לבצע בדיקה זו א החולה היה חרש דוצידית לפני המאורע או א
סובל מחבלה בסביבת האזניי דוצדדית .במקרי אלו לא נית! לקבוע מוות של גזע
המוח באמצעות  ,ABRולכ! אי! להתייחס אל החולה כמת ,כאמור להל! פסקה יא.
ב .יש לבדוק את האזניי של החולה ולוודא שה! נקיות ופנויות משעוה,
מדלקת ומ.debris
ג .יש לתת גירוי קול בתנאי אופטימליי לאפשר קבלת תגובה  דהיינו בקצב
 10לשניה ובעוצמה מירבית.
ד .יש לבצע  4בדיקות חוזרות ולזהות )או לא לזהות( בצורה עקבית את אות
הגלי )או העדר(.
ה .א נחו' למנוע הפרעות חשמליות ,יש להפסיק למש הבדיקה חימו
חשמלי ואולי א 0פעולת מכשיר ניתור א.ק.ג .א ה גורמי להפרעות.
ו .יש לוודא שאי! ארטיפקט של מוליכות או השראה חשמלית מהאזניה ,על ידי
חסימת הקול הבוקע מהאזניה ע משטח מתאי.
ז .יש לחזור על הבדיקה באות התנאי כעבור לפחות  12שעות.
ח .רק נוכחות בלעדית של הגל הראשו! )מעצב השמע( תיחשב כעדות למות
גזע המוח.*3
.
 .*2סעי 0זה נוס 0לנוהל המקורי של הדסה על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית לפי נספח מס' 2
שנכתב ע"י פרופ' ח .סומר מביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה ,ירושלי.
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ט .א אי! אפילו גל ראשו! ,יש לנסות לקבלו על ידי רישו ע אלקטרודה
מתאימה מהפרומונטוריו ) (Promontoriumאחרי ניקור עור התו.0
י .א עדיי! לא מתקבלת שו תגובה ,יש לבדוק את תקינות המכשיר על ידי
רישו ,מאד נורמלי בקרבת מקו לחולה.
יא .א ,לאחר כל המאמצי ,נתקבלה בדיקת  ABRע נוכחות גל ראשו!
בלבד ,מהווה הדבר הוכחה למות גזע המוח ,ואז נית! לעבור לסעי.5 0
לא נתקבל גל ראשו! ,או שנתקבלו ג גלי נוספי ,לא יוגדר החולה כמת עד
להופעת דו לב ]או מבחני אחרי א יאושרו בעתיד ,כגו! פוטנציאלי מעוררי
מהמסילה לתחושה בעור ).[*3(sensory evokedPotential somato
 .5הלי קביעת מוות מוחי
 5.1*4אבחנת מוות מוחי תיקבע ע"י צוות של ארבעה אנשי ,מתוכ שלושה
רופאי בעלי תואר מומחה במקצוע והרביעי כונ! מתו רשימת המורשי לכ ע"י
משרד הבריאות ע"פ החלטת מועצת הרבנות הראשית ,אשר יכונס ע"י :מנהל בית
החולי  בשעות העבודה או ע"י כונ!על רפואי  אחרי שעות העבודה.
הפניה למנהל בית החולי.כונ!העל הרפואי תיעשה ע"י הרופא המטפל ,בעל
תואר מומחה במקצועו ,רק לאחר שהוא ביצע את הפעולות הבאות:
 5.1.1ביצוע כל שלושה השלבי הנדרשי לקביעת מוות מוחי במלוא
כמפורט בסעי 4 0בנוהל זה.
 5.1.2המתנה של שלוש שעות לפחות לאחר ביצוע השלבי הנ"ל.
 5.2לאחר קבלת הפניה יכנס מנהל בית החולי )בשעות העבודה( או כונ! העל
הרפואי של אותו היו )כאשר הפניה נעשית אחרי שעות העבודה( את הצוות
המלא.
 5.3צוות הרופאי יתכנס בוזמנית ויבדוק בצורה בלתיתלויה ,ביצוע מלא של
כל שלושה השלבי כמפורט בסעי 4 0בנוהל זה.
וודא הצוות שכל הקריטריוני וההוראות הכתובות נתמלאו ,יקבע במשות0
את המוות המוחי וארבעת חברי הצוות יחתמו בגליו! הרפואי.
 5.4קביעת המוות המוחי חייבת להיות פה אחד .נתגלו חילוקי דעות  לא
ייקבע המוות המוחי ויש להמתי! עד לכינוס הוועדה שנית לפי התהלי המפורט
בסעי 5 0בנוהל זה.
.
Chiappa, K.H. and Ropper, A.H. Evoked Potentials in Clinical Medicine. N.E.J. .*3
Med. 306:1141-1150, 1982.
 .*4הקטעי המודגשי הותאמו או נוספו לנוהל המקורי של הדסה ע"י מועצת הרבנות הראשית
מיו א' במרחשו! תשמ"ז ).(.3.11.86
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 5.5נקבע מוות מוחי ע"י כל חברי הצוות ,יימש הטיפול בגופת הנפטר ע"י סגל
מחלקת ההשתלות לפי התהליכי המקובלי.
 .6הרכב צוות רופאי בית החולי *5לקביעת המוות המוחי
חברי הצוות יהיו רופאי ,בעלי תואר מומחה במקצוע ,הכונני של אותו
היו ,במקצועות הבאי:
א .נוירולוגיה
ב .הרדמה
ג .פנימית או קרדיולוגיה
 .7אחריות
הרופא המטפל בעל תואר מומחה במקצועו ,כונ!העל הרפואי ,הכונני
במקצועות נוירולוגיה ,הרדמה ,פנימית וקרדיולוגיה ,מנהל בית החולי או סגנו
ומנהלי מחלקות ויחידות רפואיות אחראי לביצועו של נוהל זה ,כל אחד בתחו
פעילותו.

נספח מס'  2להחלטת מועצת הרבנות הראשית מיו א'
במרחשו תשמ"ז
נכתב ע"י פרופ' חיי סומר.
נספח זה הוטמע בתו נספח  1במקו המתאי ,מודפס ג בנפרד כמצויי!
בסו 0החלטת הרבנות) .מ.ה(.
יש להוסי 0לנוהל קביעת המוות את סעי 4.3.6 0הבא:
 4.3.6בדיקה אובייקטיבית של תיפקוד חשמלי של גזע המוח  בדיקת
 .ABR).Auditory nerve-brainstem responsesשמות נרדפיBAEP BAER :
.(BERA

.
 .*5החבר הרביעי בצוות ,כונ! מתו רשימת המורשי לכ ע"י משרד הבריאות )סעי 5.1 0לעיל(,
אינו חייב להיות מהצוות הקבוע של בית החולי.
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א .אי! לבצע בדיקה זו א החולה היה חרש דוצדדית לפני המאורע או א
סובל מחבלה בסביבת האזניי דוצדדית .במקרי אלו לא נית! לקבוע מוות של גזע
המוח באמצעות  ,ABRולכ! אי! להתייחס אל החולה כמת ,כאמור להל! פסקה יא.
ב .יש לבדוק את האזניי של החולה ולוודא שה! נקיות ופנויות משעוה,
מדלקת ומ.debris
ג .יש לתת גירוי קול בתנאי אופטימליי לאפשר קבלת תגובה  דהיינו בקצב
 10לשניה ובעוצמה מירבית.
ד .יש לבצע  4בדיקות חוזרות ולזהות )או לא לזהות( בצורה עקבית את אות
הגלי )או העדר(.
ה .א נחו' למנוע הפרעות חשמליות ,יש להפסיק למש הבדיקה חימו
חשמלי ואולי א 0פעולת מכשיר ניתור א.ק.ג .א ה גורמי להפרעות.
ו .יש לוודא שאי! ארטיפקט של מוליכות או השראה חשמלית מהאזניה ,על ידי
חסימת הקול הבוקע מהאזניה ע משטח מתאי.
ז .יש לחזור על הבדיקה באות התנאי כעבור לפחות  12שעות.
ח .רק נוכחות בלעדית של הגל הראשו! )מעצב השמע( תיחשב כעדות למות
גזע המוח.*6
ט .א אי! אפילו גל ראשו! ,יש לנסות לקבלו על ידי רישו ע אלקטרודה
מתאימה מהפרומונטוריו ) (Promontoriumאחרי ניקור עור התו.0
י .א עדיי! לא מתקבלת שו תגובה ,יש לבדוק את תקינות המכשיר על ידי
רישו מאד נורמלי בקרבת מקו לחולה.
יא .א ,לאחר כל המאמצי ,נתקבלה בדיקת  ABRע נוכחות גל ראשו!
בלבד ,מהווה הדבר הוכחה למות גזע המוח ,ואז נית! לעבור לסעי.5 0
לא נתקבל גל ראשו! ,או שנתקבלו ג גלי נוספי ,לא יוגדר החולה כמת עד
להופעת דו לב ]או מבחני אחרי א יאושרו בעתיד ,כגו! פוטנציאלי מעוררי
מהמסילה לתחושה בעור ).[*6(sensory evokedPotential somato

.
Chiappa, K.H. and Ropper, A.H. Evoked potentials in Clinical Medicine. N.E.J . .*6
Med. 1141-1150, 1982.

