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 אלון שרים' דר
 

 בועז וייס' דר
 

 נגד בעד



 "Debate" -תכנית ה

 הקדמה•

 נגד•

 בעד •

 היבטים רפואיים–

 היבטים משפטיים–

 היבטים אתיים–

 

 סיכום•

 



 הגדרת הבעיה

 "הפסקת הריון באינדיקציה מיילדותית"

 .סוגיה המטרידה רופאים ומרכזים רפואיים•

בכדי למנוע   אולי – בריאהפסקת הריון של עובר •

לחיות חיי סבל עקב פגות  ( ?וממשפחתו )ממנו 

 .קיצונית

 

הדילמה עולה במרבית המקרים   –פרקטית •

 .בשבועות ההריון סביב גיל החיות

 

• 23+0 – 24+6. 



 ב"ארה? כמה זה נפוץ



 ...וזה מחמיר בשכיחות



:בישראל  

לידות  8%מתוך  6%  

מכלל  0.48%= מוקדמות 

 הלידות

 שבועות 28מהלידות לפני  0.5% -כ



שיעור הפניות לוועדה עליונה   -ישראל 

 לאורך השנים

ש"תה, שיבא, מכון גרטנר. הפסקות הריון בשלב החיות בישראל תמונת מצב. דרעי–ענת מישורי   



 )!(האישורים % עלייה חדה ב 

ש"תה, שיבא, מכון גרטנר. הפסקות הריון בשלב החיות בישראל תמונת מצב. דרעי–ענת מישורי   



 ?למה

 וועדות יותר ליברליות1.

 חשש מתביעות2.



 ...(מאוחרות)למה פונים לוועדות 

ש"תה, שיבא, מכון גרטנר. הפסקות הריון בשלב החיות בישראל תמונת מצב. דרעי–ענת מישורי   



 פילוח הסיבות האמהיות

ש"תה, שיבא, מכון גרטנר. הפסקות הריון בשלב החיות בישראל תמונת מצב. דרעי–ענת מישורי   



מהפסקות ההריון   1%מעל 

האחוז  , מתבצעות בשלב החיות

 .הגבוה בעולם





 נגד



 בחירת המקרים



“…Most women with a short cervix will deliver at term.  

  

 For women who deliver preterm, there is a period of 

latency…of at least 2 weeks… 

  

 other authors have reported a much longer interval to 

delivery…” 
Moroz et. Al. Am J Obstet Gynecol 2012;206:234.e1-5. 



Am J Obstet Gynecol 2010;203:446 



Simchen et al. Eur. J. Ob/Gyn Reprod. Biol.103 (2002) 119–121 



Melamed et al. J.M.F.N.Med, November 2009; 22(11): 1051–1056 

PPROM – תקופה לטנטית לפי שבוע הריון 

N=26 

N=11 



היו   70%מכל הפסקות ההריון 

 עוד שבועיים לפחות" מחזיקים"

>2w
70%

<2w
30%

שבועיים  תקופת חביון 

>2w

<2w





 הפן המשפטי
אנחנו חדשים  "..

 ...בזה

האם אנחנו  

תובעים  

 ...."?עכשיו

 קבלה לחדר לידה





 מפרשת המקרה

 :  רקע

 27תקין עד שבוע  –הריון ראשון •

 כ"לידה שבוע אח,  27ירידת מים שבוע •

 

•CP !!  

 

על  , האםלא יידעה את ...( כ אנחנו הרופאים"זה בד)שהנתבעת "...•

שיכולים להיגרם לעובר  ...הסיכון לתחלואה המלווה בנכות קשה

ובכך נשללה מהאם הזכות לבקש את הפסקת , בשל פגות קיצונית

 ..."ההיריון מוועדה להפסקת היריון

 



 :אומר השופט

ממש  , מחויבותו של הרופא לעובר היא מוחלטת"...•

  -מחויבות זו. כמו מחויבותו של הרופא לאישה

הרופא מחויב לתת לעובר  , היינו, כוונתה חיובית

לעולם  ...הטוב ביותר גם בעודו ברחם...את הטיפול

קיימא או -אין הרופא חייב להזיק לעובר בר

 ..."אפילו האם רוצה בכך, להמיתו





 מה אומר בית המשפט על החוזר

לא בנקל יכתיב בית המשפט או יעצב סטנדרטים  "...

גופים וגורמים  ... אחרים מאלה שנקבעו על ידי

 ..."מקצועיים בתחום הרפואה

 

 !ולכן הוא מקבל את החוזר כלשונו



 ?(אופציית המתת העובר)מה לגבי חובת הגילוי 

 

הגילוי חלה רק על אפשרויות טיפול  חובת "...•

הפסקת ההיריון על ידי המתת  . רלוונטיות וסבירות

קיימא איננה אופציה ברת מימוש ועל כן  -עובר בר

 ...."  לא קמה החובה ליידע את האם על כך



 פסק הדין

אני דוחה את ...מאחר ש, על פי כל האמור לעיל"...•

 ..."התביעה

 





משנולד עם , השאלה אם טוב לו לאדם שלא נולד"•

ויש , היא שאלה האפופה במסתורין, לקות רבתי

 ".  להותירה לפילוסופים או לחכמי הדת

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים  •

ד המר או ביטול הלכת זייצוב  "פס -  אזרחיים

(28.5.2012.)  
 :בפני•

כבוד המשנה  , גרוניס' כבוד הנשיא א, ביניש' ד( 'בדימ)כבוד הנשיאה –

כבוד  , ארבל' כבוד השופטת ע, נאור' כבוד השופטת מ, ריבלין' א  לנשיא

 ובראן'ג' כבוד השופט ס, רובינשטיין' השופט א





 מהו המדרון החלקלק

מטאפורה לפיה על אף שצעד מסוים יכול להיות ראוי  

הוא עלול להביא לשורה של השלכות  , מצד עצמו

 ...שבסופן תהיה השלכה שלילית



 

כי מדרון חלקלק זה אין  ... בדורנו כבר יודעים"...
 ..."קץ לתלילותו ולשפל שאליו יכול הוא להגיע

 

 השופט מנחם אלון, המשנה לנשיא בית המשפט העליון



1997-1998לידות  8523לפי גיל הריון  תחלואה  

Preterm Premature Rupture of the Membranes. 
Mercer. Obstetrics & Gynecology. 101(1):178-193, January 2003. 

כמעט זהה   IVHהסיכון ל 

 בשבוע

 .28ו  24

אולי נרחיב מעט את הגבול ל 

28 



 SGAמה עם 

  10אחוזון > בעובר , שבועות הריון 32-42בין •

 6עולה פי  CPהסיכון ל 
Ancel et al. Pediatrics 2006;117;828 



כי מדרון  ... ובדורנו כבר יודעים"...
חלקלק זה אין קץ לתלילותו ולשפל  

 ..."שאליו יכול הוא להגיע



 נגד



 ...?מה נהוג אצל אומות העולם

? 



 סיכום
המצב לא טוב אבל אין ! נכון•

לי באמת מושג מתי  

 ...תתרחש הלידה

בית המשפט  ...באופן חריג•

לא "לצידנו אבל אם נהיה 

זה יכול להשתנות  , "נבונים

 בקלות

 המתת ילד בריא •

האם אתה בטוח כי טוב •

 ?מותי מחיי

 ?מה עומק המדרון•



 בעד

 

 

מדוע לא לפסול על הסף את  

 ...האפשרות להפסקת הריון





 הגדרת הבעיה

 "הפסקת הריון באינדיקציה מיילדותית"

 .סוגיה המטרידה רופאים ומרכזים רפואיים•

בכדי למנוע   אולי – בריאהפסקת הריון של עובר •

לחיות חיי סבל עקב פגות  ( ?וממשפחתו )ממנו 

 .קיצונית

 

הדילמה עולה במרבית המקרים   –פרקטית •

 .בשבועות ההריון סביב גיל החיות

 

• 23+0 – 24+6. 

 סובל פג



 הגדרת הבעיה

  –סיפורי מקרה רלוונטים •

 

יולדת בהריונה הראשון התקבלה למחלקה עם הריון  –

 2עם מחיקה מלאה ופתיחה של  23+4יחיד בשבוע 
 . . מ"ס

 קיבלה הסבר מפורט–

לגשת  ( וחובתנו ליידע אותה)הזכרנו לה שזכותה –

 .לוועדה להפסקת הריון

 ....והיא נגשה–



 הגדרת הבעיה

  –סיפורי מקרה רלוונטים •

 

יולדת בהריונה הראשון התקבלה למחלקה עם הריון  –

 2עם מחיקה מלאה ופתיחה של  23+4יחיד בשבוע 
 . 23בעברה לידה מוקדמת שבוע . מ"ס

 קיבלה הסבר מפורט–

לגשת  ( וחובתנו ליידע אותה)הזכרנו לה שזכותה –

 .לוועדה להפסקת הריון

 ....והיא נגשה–

 השני



 הגדרת הבעיה

  –סיפורי מקרה רלוונטים •

 

יולדת בהריונה הראשון התקבלה למחלקה עם הריון  –

 2עם מחיקה מלאה ופתיחה של  23+4יחיד בשבוע 
.  23בעברה לידה מוקדמת שבוע . מ"ס

 .תפר צווארי/ מטופלת בפרוגסטרון

 קיבלה הסבר מפורט–

לגשת  ( וחובתנו ליידע אותה)הזכרנו לה שזכותה –

 .לוועדה להפסקת הריון

 ....והיא נגשה–

 השני



 הגדרת הבעיה

  –סיפורי מקרה רלוונטים •

 

יולדת בהריונה הראשון התקבלה למחלקה עם הריון  –

 2עם מחיקה מלאה ופתיחה של  23+4יחיד בשבוע 
.  23בעברה לידה מוקדמת שבוע . מ"ס

 .מטופלת בפרוגסטרון

 קיבלה הסבר מפורט–

לגשת  ( וחובתנו ליידע אותה)הזכרנו לה שזכותה –

 .לוועדה להפסקת הריון

 ....והיא נגשה–

 השני

וזה עוד יכול  

....להסתבך  



 הגדרת הבעיה

  –סיפורי מקרה רלוונטים •

 

יולדת בהריונה הראשון התקבלה למחלקה עם הריון  –

 2עם מחיקה מלאה ופתיחה של  23+4יחיד בשבוע 
בעברה  . 14/0כיסים  2דרגה  TTTS. מ"ס

מטופלת  .  23לידה מוקדמת שבוע 
 .בפרוגסטרון

 קיבלה הסבר מפורט–

לגשת  ( וחובתנו ליידע אותה)הזכרנו לה שזכותה –

 .לוועדה להפסקת הריון

 ....והיא נגשה–

 השני

5 



 הגדרת הבעיה

  –סיפורי מקרה רלוונטים •

 

יולדת בהריונה הראשון התקבלה למחלקה עם הריון  –

 2עם מחיקה מלאה ופתיחה של  23+4יחיד בשבוע 
 r-a-wave-ו 14/0כיסים  3דרגה  TTTS. מ"ס

DV . 23בעברה לידה מוקדמת שבוע  .
 .מטופלת בפרוגסטרון

 קיבלה הסבר מפורט–

לגשת  ( וחובתנו ליידע אותה)הזכרנו לה שזכותה –

 .לוועדה להפסקת הריון

 ....והיא נגשה–

 השני

5 



 הגדרת הבעיה

  –סיפורי מקרה רלוונטים •

 ....מקרים מסובכים ומורכבים של•

 

 .22ירידת מים שבוע –

 .Preterm Labor -עדות ברורה ל–

–TTTS ר תנאים צוואריים  "שמחייב טיפול פולשני ע

 .23-24רכים בשבועות 

 .23-24רעלת הריון קשה בשבוע –

 

 ...ועוד–

 



   -הפסקת הריון

 מסיבה עוברית למול סיבה מיילדותית

  



 "בעיה עוברית"

גנטי/ אבחון אנטומי   

 דיון רב צוותי

 הערכת הממצאים

הערכת הסיכון  

 לתחלואה קשה

דיון בוועדה להפסקת  

 הריון

 (30)? אחוזים  Xמעל 



 "בעיה אימהית"

 אבחון הבעיה

דיון והערכת הסיכון 

 ללידה מאד מוקדמת

הערכת הסיכון  

 לתחלואה קשה

דיון בוועדה להפסקת  

 הריון

 (30)? אחוזים  Xמעל 

 ?  אחוזים  Yמעל 



 "בעיה אימהית"

 אבחון הבעיה

דיון והערכת הסיכון 

 ללידה מאד מוקדמת

הערכת הסיכון  

 לתחלואה קשה

דיון בוועדה להפסקת  

 הריון

 (30)? אחוזים  Xמעל 

 ?  אחוזים  Yמעל 



   -הפסקת הריון

 מסיבה עוברית למול סיבה מיילדותית

 :טענות נפוצות

 –ידועה/ ברורה והפרוגנוזה " פגום"העובר •

 Congenitalאתם יודעים כמה ילדים בריאים עם –

CMV אנחנו מכירים? 

 ?   Ventriculomegalyומה לגבי –

 ? ACCומה לגבי –

 ........'וכו–

  בספקטרוםכמעט כל הפגיעות העובריות כרוכות –

 פרוגנוסטי נרחב 



   -הפסקת הריון

 מסיבה עוברית למול סיבה מיילדותית

 :טענות נפוצות

 ?האמנם–ידועה/ברורהוהפרוגנוזה " פגום"העובר •

 Congenitalאתם יודעים כמה ילדים בריאים עם –

CMV אנחנו מכירים? 

 ?   Ventriculomegalyומה לגבי –

כמעט כל הפגיעות העובריות כרוכות בספקטרום  –

 פרוגנוסטי נרחב 

? 



פגות  "הנקרא " המום"עד כמה חמור 

 ?" קיצונית
 



 



Outcome 22+26 weeks (~) 



 



Current data of peri-viable 

deliveries 
• <25% children born at 24 weeks survive 

without major disability.  

• CP 15-21% of survivors (25-26) 

• Severe visual impairment 9-12% (25-26) 

• Mean IQ 84±18 (<26) compared to 104±11 

(term control ). 

– X2 learning disabilities when normal IQ.   

• 51% Mental Developmental Index more 

than 2 SD below the test mean (<25) 

 



http://www.neonatology.co.il/13

9537/estimationtool 
 



 

Poor neonatal outcome   

 

  תמותה או תחלואה נוירולוגית  

(1 ) grade 4 periventricular-

intraventricular hemorrhage 

(2) posthemorrhagic hydrocephalus 

(3) periventricular leukomalacia, or 

(4) grade 4 retinopathy of 

prematurity)  

~75% ~51% 



 רפואי

פגות קיצונית מקבילה למום קשה בסיכונים לתמותה  

 .ותחלואה קשה ביותר

 

 24כל לידה בשבוע –

 .  גרם 1000-מתחת ל 25כל לידה בשבוע –

 

 23/07ל "חוזר מנכ•

בכדי  " בעל מום"אין להשתמש בעילת  – 11.2.4סעיף –

 .  לאשר הפסקת הריון מסיבה מיילדותית

 



 "בעיה אימהית"

 אבחון הבעיה

דיון והערכת הסיכון 

 ללידה מאד מוקדמת

הערכת הסיכון  

 לתחלואה קשה

דיון בוועדה להפסקת  

 הריון

 (30)? אחוזים  Xמעל 

 ?  אחוזים  Yמעל 



15mm 

24-26 = 20% 



15mm 



 



 ירידת מים -דוגמא -הפן הרפואי

 אין נתונים טובים -שרידות ללא תחלואה קשה•

 .מהשורדים 40-60%–



Melamed et al. J.M.F.N.Med, November 2009; 22(11): 1051–1056 

PPROM – תקופה לטנטית לפי שבוע הריון 

N=26 

N=11 

EBM vs. Case by case 



 הסכנה ללידה מאד מוקדמת

 קושי מתודולוגי במחקרים•

 קריטריונים אחידים לגורמי סיכון–

 אף גורם סיכון איננו אבסולוטי–

 

–Case by case  

 

 



 ...?מה נהוג אצל אומות העולם

? 



   -הפסקת הריון

 מסיבה עוברית למול סיבה מיילדותית

 :טענות נפוצות
 

 

• Termination of Pregnancy to avoid 

prematurity not available. 

– Corticosteroids / Mg. 

– TRANSFER !!! 

– Neonatal tx. !!! 





 



   -הפסקת הריון

 מסיבה עוברית למול סיבה מיילדותית

 :טענות נפוצות

  אתם, 22התקבלה בשבוע " –משפטים נפוצים •

ילדה בשבוע  -ותראו -רציתם להפסיק את ההריון

28   "...-  
אנחנו  . כל אדם אוהב לחשוב על עצמו כמוצלח -זיכרון סלקטיבי •

נחשוב על אירועים או מצבים בצורה שתחמיא לנו יותר ממה שקרה 

 .  באמת

אנו לא באמת   -שלנו לאורך שנים" ההצלחות "אחר " עוקבים"איננו •

 .  היה מוצלח Outcome-יודעים שה

 



   -הפסקת הריון

 מסיבה עוברית למול סיבה מיילדותית

  

= 



 



 (לעת עתה)נצחנו  –הפן המשפטי 

לא קיימת  , בהעדר חשש ממשי לפתולוגיה בעובר•

בפרקטיקה הנוהגת כל אופציה רפואית להפסקת  

.  ההיריון והמתת העובר הנחזה להיות הבריא

טענתם העיקרית של התובעים כי הרופאים  , לפיכך

התרשלו בכך שלא גרמו להפסקת ההיריון או  

נמנעו מלהפנות את התובעת לועדה להפסקת  

 .  נדחית, היריון

המקרים עליהם אנו דנים היום לא נדונו  ... אבל•

 . עדיין בין כתלי בית המשפט

 



 הפן האתי

 



 למיילדים" האתי"הפן 

• Most ethical issues in obstetrics, emergent 

and non-emergent, revolve around the 

maternal-fetal relationship. 

 

• At the center of the maternal-fetal conflict 

is the concept of the fetus as a patient and 

a pregnant woman’s autonomy. 



 למיילדים" האתי"הפן 

• Respect for patient autonomy . 

– The patient is adequately informed about her 

medical conditions and available therapies. 

– Autonomy is the ‘‘right to choose and follow 

one’s own plan of life and action.’’ 

• Beneficence (doing good for others). 

• Non-maleficence (do no harm). 

• Justice.  

 

? 



The interests of the patient count most 

(autonomy+beneficence+nonmaleficence) 

 .לדעתם ברור להם -בני הזוג/של האם" אינטרס"-ה•

אתית   -לא ברור -?האינטרס של העובר •

 .ומיקצועית



The fetus as a patients Chervenak and McCullough  

• The pregnant woman is free to withhold, confer, 

or withdraw the patient status from her 

previable fetus. 

• A viable fetus – when independent of the 

pregnant woman’s autonomy to confer this 

status (~23 weeks).  

• When there exist medical intervention that are 

reliably expected to result in a greater balance 

of clinical good over harm for the fetus and the 

child it is expected to become. 

 



 



אין הבדל מהפסקת הריון   –הפן האתי 

 מסיבה עוברית
 



 סיכום
פגות קיצונית קשה כמו רשימה  •

ארוכה של מומים עליהם יש  

 ...קונצנזוס

מכפלת הסתברויות עם   -בעיה•

 .ידע מוגבל

 

 



 סיכום
,  ייחודיים, מקרים בודדים•

יזדקקו לעזרתנו על ידי הפסקת  

 .  ההריון

•EBM מסייע אך לא פותר... 

אל תמנע אלא השתמש  •

 .בתבונה

 יעוץ ברמה גבוהה–

מומחים בפרינטולוגיה בוועדות  –

 .העל

 

 



 ...תודה על ההקשבה





 

    2013 Jan 

3.  



 בשליש ראשון CMVמטופלות  71

Healthy 
81% 

Dev Disability 
3% 

Part. hearing loss 
16% 

Neonatal outcome US+MRI Normal 



הפסקת הריון באינדיקציה של  

 CMVהדבקה ב 

 בועז וייס' דר –בעד 

 אלון שרים' דר –נגד 


