
 פרד רוזנרפרד רוזנרפרד רוזנרפרד רוזנר' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ
        פנימיתפנימיתפנימיתפנימית' ' ' ' מנהל מחמנהל מחמנהל מחמנהל מח

        יורקיורקיורקיורק����ניוניוניוניו, , , , המרכז הרפואי קווינסהמרכז הרפואי קווינסהמרכז הרפואי קווינסהמרכז הרפואי קווינס

        ∗∗∗∗הקדמה להשתלות איברי�הקדמה להשתלות איברי�הקדמה להשתלות איברי�הקדמה להשתלות איברי�

לא נעסוק . המושב הנוכחי יעסוק בנושא המורכב של השתלת איברי�
כא� היו� בשאלות פילוסופיות כדוגמת השאלה העתיקה באיזה זכות 

י " עמתערב האד� בהנהגת הבורא ומנסה לרפא את החולי� שגורל� נקבע
  . 1השגחה העליונה

לא נעסוק כא� ג� בשאלה הכלכלית הקובעת לעיתי� קרובות את גורלו  
בארצות הברית לא כל אד� יכול להרשות לעצמו לממ� את הטיפול . של האד�

כדי לזכות בהשתלת , בסטנפורד שבקליפורניה. הרפואי כנדרש להצלת חייו
יש צור" ) Dr. Shamway(ר שמווי "לב מידיו של מנתח הלב הנודע ד

  . בלבדכדמי רישו�) מאה עשרי� וחמישה אל' דולר($ 125,000בהפקדת 

ג� הדיו� הציבורי בכללי הקצאת המשאבי� המוגבלי� בתחו� 
  . 2ולא יידו� כא� היו�, הרפואה נוגע לנושא

  :אול� כהקדמה לדיו� ראוי להציג מספר שאלות נוספות

משו� כ" .  בלבדבחזהו של אד� יש מקו� פיזי סביר ללב אחד 
  .מוציאי� את הלב של החולה ומחליפי� אותו בלב המושתל

הא� הוא דורש , שהוצא מגו' החולה, מה דינו של הלב הפגו� 
  ?הרופא או בית החולי�, החולה, מי הוא בעליו של הלב הזה? קבורה

  ?התור� או מקבל הלב? מיהו הבעלי� המשפטי של הלב המושתל

 הא� יש משמעות הלכתית לעובדה זו .לעיתי� מקבל הלב הוא כה�
  3?כאשר מקבל הכה� תרומת איברי� מ� המת

, מהו מעמדו ההלכתי של המושתל בשלב בו הוצא מגופו הלב החולה
  4?או כמת, הא� דינו כחי? ועדי� לא הושתל בו לב חדש
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מתי נדחה . לגבי התור� אנו נכנסי� לשאלות הלכתיות מסוג אחר
הא� האבר המושתל שהופ" ? הנאה מ� המתאיסור ניוול המת או איסור 

להיות חלק חי מגופו של התור� מוגדר עדיי� כאיבר מ� המת או שהופ" בכ" 
  5?לאיבר חי

? על פי ההלכה לתת רשות להוצאת איברי� מ� המת, מי הוא המוסמ"
במיוחד לאור ? בקבלת רשות כזו במקו� פיקוח נפש, בכלל, הא� יש צור"

 איננו בעלי� על גופו אלא רק שומר על פיקדו� הכלל הנקוט בידינו שהאד�
  . 6שנית� בידו

השתלה חלקית של רקמת . בדיו� היו� לא נעסוק בשאלת השתלת מוח
חלקי מוח של עוברי� הושתלו בגופ� של . בדיוני היו��המוח איננה יותר מדע

  .חולי פרקינסו� ומחלת אלצהיימר במספר מרכזי� במקסיקו ודרו� אפריקה

מה תהיה , א� יחלי' יו� אחד מוח של תור� את מוחו של המקבל
הא� תשמר זהותו הקודמת או שהוא אמור לקבל ? הזהות האישית של המקבל

  ?על פי האינפורמציה האגורה בתאי המוח, את זהותו האישית של התור�

ביצע השתלת אש" בי� זוג , ר סילבר"אורולוג ידוע בש� ד, לפני שנתיי�
א� התאו� המושתל יפרה את . 'תר� אש" לתאו� ב'  כשתאו� א,תאומי� זהי�

  ?של התאו� התור� או של התאו� המקבל? ב� של מי יחשב הצאצא, אשתו

א" ה� מעבר , ולעיתי� ג� שאלות קשות, אלה שאלות מעניינות
  .לתחו� שנקבע לדיו� שלנו היו�

מנהל האג' הכירורגי בבית , אריה דורסט' המרצה הראשו� הוא פרופ
חולי� הדסה עי� כר� בירושלי� ונשיאה לשעבר של החברה הכירורגית 

  .הישראלית

מנהל המרכז , שמעו� גליק' מוסרי פרופ�אחריו יציג את המבט האתי
בבית החולי� ' מנהל מחלקה פנימית ג, לחינו" רפואי באוניברסיטת הנגב

 ,אוניברסיטת הנגב, של בית הספר לרפואה) לשעבר(והדיק� , ש סורוקה"ע
  .שבע�באר

זק� חברי מועצת הרבנות , א"מר� הגאו� הרב שאול ישראלי שליט
 .י הועדה המדעית"הראשית בישראל יענה על השאלות ההלכתיות שנבחרו ע
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