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 דילמה אתית בפיתוח טכנולוגיה חדשנית
 

 Intraperitoneal Transfusion-סיפורו של ה



Sir Albert William Liley (1929-1983) 

• New Zealand perinatal 
physiologist 

• Major research on 
neuromuscular 
transmission 

• In 1957 Liley switched to 
research in obstetrics 

• ‘The Liley curve’ 
– Hawgood BJ. Journal of 

Medical Biography, Vol 13, 
no 2 (May 2005) p82-88 



Sir Albert William Liley 

• In Africa, the infusion of red cells into 
the peritoneal cavity of neonates with 
sickle cell disease produced normal-
appearing red blood cells on 
peripheral blood smear 

• Liley previously inadvertently entered 
the peritoneal cavity of fetuses at the 
time of AC 
• Liley AW. Intrauterine transfusion of fetus in 

haemolytic disease. BMJ 1963;2:1107-9. 
 



Sir Albert William Liley 

• After 3 attempts that resulted in fetal 
deaths, the 4th fetus was delivered at 
34+4 weeks of gestation after 
undergoing intraperitoneal 
transfusions at 32 and 

 33+4 weeks 
• Liley AW. Intrauterine 
 transfusion of fetus in 
 haemolytic disease. 
 BMJ 1963;2:1107-9. 
 



Sir Albert William Liley 

• Radiographic Image of the 
First Successful Intrauterine 
Fetal Transfusion Performed 
under Fluoroscopic Guidance 

• Contrast medium and the 
coiled catheter [arrowhead] in 
the [fetal] peritoneal cavity 

• The Tuohy needle [arrow] has 
been withdrawn and lies on 
the mother’s abdominal skin 

• Liley AW. Intrauterine transfusion of 
fetus in haemolytic disease. BMJ 
1963;2:1107-9. 

 

 



Sir Albert William Liley (1929-1983) 

• A passionate advocate 
of the medical and 
societal rights of the 
unborn child 

• Tragic end 
– Hawgood BJ 

 Journal of Medical 
Biography 

 Vol 13, no 2 

 May 2005 



 תוצאות סקר מקדים לכינוס בנושא דילמות אתיות במיילדות

 .10.8% -+/טווח השגיאה סטטיסטית , גניקולוגים 82המחקר בוצע בקרב   

 .שנים 25ותק ממוצע , מהמשיבים 68%גברים   

 .שנים 21ותק ממוצע , מהמשיבים 32%נשים   

 .שנים 24: ממוצע שנות הוותק של הרופאים בכלל המדגם  
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כן לא אפרט ואסביר על הסיכונים

ולאחר מכן אשאיר את

ההחלטה להרה

תלוי במצב-אי פיריון, טיפולי

פוריות, וכד

 ?להריונה 8עם תאומים מונוכוריוניים בשבוע , 26האם תמליץ הפסקת הריון בבת . 1: ש

 ?להריונה 8עם תאומים מונוכוריוניים בשבוע  26הפסקת הריון לאישה בת 

N=82 

 ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת בתנאי שלא תהיה סתירה בין התשובות       P<0.01הבדל מובהק בין הקבוצות בקטגוריה זו במובהקות של  
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כן לא אפרט ואסביר על הסיכונים

ולאחר מכן אשאיר את

ההחלטה להרה

תלוי במצב-אי פיריון, טיפולי

פוריות, וכד

עד 20 שנות ותק מעל 20 שנות ותק סה"כ

 ?להריונה 8עם תאומים מונוכוריוניים בשבוע , 26האם תמליץ הפסקת הריון בבת . 1: ש

 ?להריונה 8עם תאומים מונוכוריוניים בשבוע  26הפסקת הריון לאישה בת 

N=82 

שנות ותק ציינו יותר  מאשר  20רופאים עד 
שהם לא ימליצו על  , רופאים עם ותק גבוה יותר

עם תאומים  26הפסקת הריון לאישה בת 
 .להריונה 8מונוכוריוניים בשבוע 

 ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת בתנאי שלא תהיה סתירה בין התשובות       P<0.05הבדל מובהק בין הקבוצות בקטגוריה זו במובהקות של  
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כן לא אחר אפרט ואסביר על

הסיכונים ולאחר מכן

אשאיר את ההחלטה

להרה

כן, בתנאי שאין זה

הריון לאחר טיפולי

פוריות מרובים

וכשלונות רבים בדרך

 ?24+2 ופקיעת קרומים בשבוע , עם מהלך הריון שהיה תקין, 28האם תאשר הפסקת הריון לאישה בת . 2: ש

עם מהלך הריון תקין ופקיעת קרומים בשבוע  , 28הפסקת היריון לאישה בת 
24+2 

N=76 

 ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת בתנאי שלא תהיה סתירה בין התשובות       P<0.01הבדל מובהק בין הקבוצות בקטגוריה זו במובהקות של  



11 

63%

33%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

כן לא כן, בתנאי שאין זה הריון לאחר טיפולי

פוריות מרובים וכשלונות רבים בדרך

האם תאשר  . מאובחן הריון תאומים, בשקיפות, 13בשבוע , ד כרוני"ברקע יל, 38בת , הורית-אם חד. 3: ש
 ?לבקשתה הפחתה מתאומים ליחיד

N=79 

 ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת בתנאי שלא תהיה סתירה בין התשובות       P<0.01הבדל מובהק בין הקבוצות בקטגוריה זו במובהקות של  

 להפחתה מתאומים לתינוק יחיד, ד כרוני"עם רקע של יל, 38בקשת אם חד הורית בת 
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כן לא כן, בתנאי שאין זה הריון לאחר טיפולי

פוריות מרובים וכשלונות רבים בדרך

עד 20 שנות ותק מעל 20 שנות ותק סה"כ

האם תאשר  . מאובחן הריון תאומים, בשקיפות, 13בשבוע , ד כרוני"ברקע יל, 38בת , הורית-אם חד. 3: ש
 ?לבקשתה הפחתה מתאומים ליחיד

 להפחתה מתאומים לתינוק יחיד, ד כרוני"עם רקע של יל, 38בקשת אם חד הורית בת 

N=79 

יעתרו יותר  , שנות ותק 20-רופאים מתחת ל
לבקשת  , מאשר רופאים עם שנות ותק גבוה יותר

, ד כרוני"עם רקע של יל 38אם חד הורית בת 
 .להפחית מתאומים לילד אחד

 ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת בתנאי שלא תהיה סתירה בין התשובות       P<0.05הבדל מובהק בין הקבוצות בקטגוריה זו במובהקות של  
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כן לא כן, בתנאי שאין זה הריון לאחר טיפולי

פוריות מרובים וכשלונות רבים בדרך

זכר נקבה סה"כ N=79 

גניקולוגיות יעתרו יותר מאשר גניקולוגים לבקשת  
, ד כרוני"עם רקע של יל 38אם חד הורית בת 

 .להפחית מתאומים לילד אחד

      P<0.05הבדל מובהק בין הקבוצות בקטגוריה זו במובהקות של   

האם תאשר  . מאובחן הריון תאומים, בשקיפות, 13בשבוע , ד כרוני"ברקע יל, 38בת , הורית-אם חד. 3: ש
 ?לבקשתה הפחתה מתאומים ליחיד

 ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת בתנאי שלא תהיה סתירה בין התשובות  

 להפחתה מתאומים לתינוק יחיד, ד כרוני"עם רקע של יל, 38בקשת אם חד הורית בת 
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כן לא אחר

מ "מ 5-קיצור צוואר אסימפטומטי ל, הפריה חוץ גופית, בהריונה הראשון, 30האם תאשר הפסקת הריון בבת  4:.ש
 ?24+2בשבוע 

קיצור צוואר  , הפריה חוץ גופית, בהריונה הראשון, 30הפסקת הריון בבת 
 24+2מ בשבוע "מ 5-אסימפטומטי ל

N=78 

 ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת בתנאי שלא תהיה סתירה בין התשובות       P<0.01הבדל מובהק בין הקבוצות בקטגוריה זו במובהקות של  
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כן לא אנסה לשכנע שהסיכון נמוך

לפגיעה משמעותית\ אסביר

מפורטות שאין צורך 

אאשר בהתאם לזכאות בחוק

-תבחין מי. 18' בשב CMVל  (seroconversion)הופעה של שינוי סרולוגי . מחלת חום בשליש ראשון, 26בת . 5:ש
האישה פונה לוועדה להפסקת  . לא קיימת כל עדות לפגיעה עוברית MRI-באולטרסאונד וב  ,CMVשפיר חיובי ל 
 ?האם תאשר, 32הריון בשבוע 

שינוי , ברקע מחלת חום בשליש ראשון, 32שבוע , 26בת , פנייה להפסקת הריון
 .CMV-שפיר חיובי ל-תבחין מי. 18' אובחן בשב CMV-סרולוגי ל

 .אין עדות לפגיעה עוברית MRI-וב US-ב 

N=78 

 ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת בתנאי שלא תהיה סתירה בין התשובות  
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כן לא אחר אשמור דעותיי

לעצמי

תלוי על המוניטור\

בתלות בחוות

דעתי על המוניטור

וההתנהלות

לפי נתוני

המקרה\לא ניתן

להגיב בלי לראות

ולדעת יותר פרטים

האם תיתן חוות דעת לטובת התביעה  . מחלוקת על פרוש הניטור וזמן התגובה עד ללידה, קשה  CPמקרה של . 6:ש
 ?כנגד הצוות

 ,האם תהיה מוכן לתת חוות דעת לטובת התביעה וכנגד הצוות
 מחלוקת על פרוש הניטור וזמן התגובה עד ללידה  , קשה CPבמקרה של 

N=78 

 ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת בתנאי שלא תהיה סתירה בין התשובות       P<0.01הבדל מובהק בין הקבוצות בקטגוריה זו במובהקות של  
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 :  תמצית התוצאות

עם תאומים   26על הפסקת היריון לאישה בת לא ימליצו ( 61%)רוב הגניקולוגים  

 .להריונה 8בשבוע  מונוכוריוניים

עם מהלך הריון  , 28על הפסקת היריון לאישה בת לא ימליצו ( 61%)רוב הגניקולוגים   
  20ניכר בעיקר בקרב גניקולוגים בעלי שנות ותק עד , 24+2תקין ופקיעת קרומים בשבוע 

 (.שנים 20הבדל מובהק לעומת גניקולוגים בעלי שנות ותק מעל )שנים 

עם רקע  , 38בת , הורית-מאם חד, במקרה של בקשה להפחתה מתאומים לתינוק יחיד  
ניכר בעיקר בקרב גניקולוגיות  . יאשרו זאת( 63%)רוב הגניקולוגים  ,13בשבוע , כרוני ד"יל

הבדל  )שנות ותק במקצוע  20ובקרב רופאים מעל ( הבדל מובהק לעומת הגניקולוגים)
 (.שנים 20-מובהק לעומת הרופאים בעלי שנות ותק מתחת ל

בהריונה  , 30לאשר הפסקת היריון בבת יסרבו ( 92%)רוב מוחלט של גניקולוגים   
 .  24+2מ בשבוע "מ 5-ל אסימפטומטיעם קיצור צוואר , הראשון בעזרת הפריה חוץ גופית

במקרה של פנייה , לאשר הפסקת היריון יסרבו( 53%)קרוב למחצית הרופאים   
שברקע הייתה מחלת חום בשליש ראשון ושינוי  32בשבוע , 26להפסקת היריון מאישה בת 

אין עדות  MRI -ושב US-ב CMV שפיר חיובי ל -תבחין מי, וכן. 18' בשב  CMV-ל סרולוגי

 .נראה שבמקרה זה הדעות חלוקות יותר בין הרופאים. לפגיעה עוברית

במקרה  , חוות דעת לטובת תביעה נגד הצוותלא יתנו , (85%)רוב מוחלט של הרופאים 
 .קשה ומחלוקת על פרוש הניטור וזמן התגובה עד ללידה CPשל 
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,  מהסקר עולה שבמקרים המצוינים בסקר 
 לא ימליצו לבצע הפסקת הריון  /הגניקולוגים יסרבו

המקרה היחיד בו הסכימו עם בקשת האישה הוא   
כשמדובר בהפחתה מתאומים לתינוק יחיד במקרה 

 כרוני ד"ילעם רקע של  38בת , של אם חד הורית

רוב מוחלט של הרופאים יסרב לתת חוות דעת   
קשה  CPלטובת התביעה וכנגד הצוות במקרה של 

 ומחלוקת על פרוש הניטור וזמן התגובה עד ללידה
 

 

 סיכום תוצאות



קביעת קווים מנחים אתיים במיילדות  

 וגינקולוגיה בספרות העולמית



ACOG 
• Committee on ethics: Ethical 

decision making in obstetrics 

 and gynecology 

 ACOG Committee opinion 
Number 390, December 2007, 
Reaffirmed 2010 

• Code of professional ethics of 
ACOG 

 July 2011 



• 148 pages document 



Textbook 

• Oxford university press 1994 

• 296 pages 

• Laurence B. McCullough 

– Baylor College of Medicine. 

• Frank A. Chervenak 

– The New York Hospital-Cornell Medical Center. 



 

 מתן כלים לקבלת החלטות: מטרת יום העיון


