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   הקושי בשמירת הסודיות הרפואית– הולך רכיל מגלה סוד

  .ננסה להתמקד במטפל השומר סוד

  : משתמש במשל מוכר-ספר משלי המתעסק בשמירת הסוד 

  ד"י- ג"א י"משלי י

  . ְוֶנֱאַמן רּוַח ְמַכֶּסה ָדָבר,הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגֶּלה ּסֹוד

  .ב יֹוֵעץ ּוְתׁשּוָעה ְּברֹ,ְּבֵאין ַּתְחֻּבלֹות ִיָּפל ָעם

  ט"י-ח"י' משלי כ

  . ּוְבַתְחֻּבלֹות ֲעֵׂשה ִמְלָחָמה,ַמֲחָׁשבֹות ְּבֵעָצה ִתּכֹון

  . ּוְלפֶֹתה ְׂשָפָתיו לֹא ִתְתָעָרב,ּגֹוֶלה ּסֹוד הֹוֵלְך ָרִכיל

  

  .  שדה המלחמה של הכלל באויב חיצוני- של שמירת סודות " מוכר"המשל הכפול מוביל אותנו אל שדה יותר 

  

  : המשנה במסכת סנהדרין דנה בדיסקרטיות חדר בדיונים של הדיינים- משל נפנה לבעל מקצוע אחר לאחר ה

  'משנה ז' סנהדרין פרק ג

.  איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי, הגדול שבדיינין אומר; היו מכניסין אותם, גמרו את הדבר

על זה נאמר  - ורבו עליי חבריי, אבל מה אעשה, לא יאמר אני הוא המזכה וחבריי מחייבין, ומניין לכשייצא

  ).יג,משלי יא" ( רכיל מגלה סודהולך"

  

  ?מה יכולה להיות המוטיבציה של מטפל לדבר על מטופליו

  

  :במאמר בנושא סודיות רפואית אין אפשרות כזו כלל

  שטיינברג' פרופ, אסיא, סודיות רפואית 

  : הרפואית לשלושה מישורים באופן תיאורטי ניתן לחלק את ההתייחסות לסודיות

אך , מותר לעשות כן במטרה לסייע לו, שיש תועלת לפרט עצמו מגילוי סודו, כאשר ברור מעל לכל ספק. א

  .כדי שלא יצא שכרו בהפסדו, תוך זהירות ובדרך נכונה

 -חברה שייגרם נזק לפרט מגילוי סודו ויחד עם זאת ברור שלא תיגרם כל תועלת לזולתו או ל, כאשר ברור. ב

  .ברור שאסור בשום דרך לגלות את סודו של החולה

, בעית הסודיות הרפואית מתעוררת במצבים שבהם קיים קונפליקט בין תועלת החברה וטובת הזולת. ג

  .הדורש את שמירת הסוד, לבין הנזק והצער לחולה, הדורשת גילוי הסוד

ם רבות העוסקים בכך דשים בהם להלן ברצוני להביא מספר מצבים בשטח הסודיות הרפואית שפעמי

פעמים רבות ניתן לשמוע שיחת רופאים על . בעקבם ואינם מקפידים במידה הדרושה לשמור את הסוד

במסיבות , כגון בחדר אוכל(הטיפול והפרוגנוזה במקומות ציבוריים , האבחנה, חוליהם תוך פירוט השם

וממילא גורם בכך , ידיעתם כל תועלת לחולהשאין ב, י אנשים זרים"המידע הזה נקלט ע, )ב"וכיוצ, רעים

-פעמים אחרות מגיע מידע רפואי סודי על חולים לידיעת אנשים בצוות הרפואי והפארא. עוול ונזק לחולה

באופן . ונמסרת להם רק מתוך שיחת רכילות ידידותית, אשר ידיעתו איננה תורמת מאומה לחולה, רפואי

-ות הרפואי מעביר ידיעות על חולה הנמצא בטיפולו לידיעת בןדומה מיותר ומזיק הדבר כאשר איש מהצו

  .יום עבודתו" חוויות"זוגו או בני משפחתו מתוך שיחה כללית על 

והלקח שעלינו להפיק מהם הוא שהעוסקים ברפואה מצווים , ניתן לציין עוד כהנה וכהנה דוגמאות מעין אלו

  .על זהירות יתירה בשיחתם ובדיבורם
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  :המוטביציה

  'ו עמוד ב"ן דף טערכי

לעתיד ? "ש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשוןאם ישוך הנח") יא, קהלת י (: מאי דכתיב: ריש לקישואמר...

 אתה מה הנאה יש , זאב טורף ואוכל, ארי דורס ואוכל:ואומרות לבא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש

  "...וכי מה יתרון לבעל הלשון: " אומר להם?לך

  

  :אותודעת החט

  'ו עמוד ב"ערכין דף ט

 עבודת כוכבים וגילוי עריות " כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות:תנא דבי רבי ישמעאל

אנא חטא העם ") לא, שמות לב (: וכתיב בעבודת כוכבים"לשון מדברת גדולות" : כתיב הכא.ושפיכות דמים

 בשפיכות "ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת")  ט,בראשית לט (: בגילוי עריות כתיב".הזה חטאה גדולה

  .גדול עוני מנשוא) יג, בראשית ד (:דמים כתיב

  

מנסה לשדר מציאות ריאלית או , האם הגמרא מלאכותית? איזו חויה הגמרא מנסה להשית על המספר

  ?"הגזים"למדוע הגמרא צריכה ? משועת למציאות אוטופית

  

  :המימרא המפורסמת מן הגמרא לעיל

  'ו עמוד ב" דף טערכין

) ב, ויקרא יד( מאי דכתיב :אמר ריש לקיש...  כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו :יוסי בן זימרא' ואמר ר

  ... זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע?"זאת תהיה תורת המצורע"

  

  :ותגובת התורה למצורע

  ו"מ-ה"ג מ"ויקרא י

ָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר . ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָראְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו 

  .ַהֶּנַגע ּבֹו ִיְטָמא ָטֵמא הּוא ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו

  'ד- 'א' במדבר ה

ִמָּזָכר ַעד . ֵאל ִויַׁשְּלחּו ִמן ַהַּמֲחֶנה ָּכל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁשַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשרָ  .ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

ְׂשָרֵאל ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני יִ  .ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּלחּו ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּום ְולֹא ְיַטְּמאּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכם

  .ַוְיַׁשְּלחּו אֹוָתם ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  ו"ט- ד"י' ב"במדבר י

 ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַאַחר ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ְּבָפֶניָה ֲהלֹא ִתָּכֵלם ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת ָיִמים

  .ַוִּתָּסֵגר ִמְרָים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִׁשְבַעת ָיִמים ְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמְרָים. ֵּתָאֵסף

  

  :זאת ניתן אולי ללמוד מדברי המצורעים? "רגיל"מה היה דינו של המצורע ה? האם מרים קיבלה יחס מיוחד

  'ד-'ג' ז' מלכים ב

ִאם ָאַמְרנּו  .ָנִׁשים ָהיּו ְמצָֹרִעים ֶּפַתח ַהָּׁשַער ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ָמה ֲאַנְחנּו יְֹׁשִבים ּפֹה ַעד ָמְתנּוְוַאְרָּבָעה אֲ 

ַחֻּינּו ִנְחֶיה ְוִאם ָנבֹוא ָהִעיר ְוָהָרָעב ָּבִעיר ָוַמְתנּו ָׁשם ְוִאם ָיַׁשְבנּו פֹה ָוָמְתנּו ְוַעָּתה ְלכּו ְוִנְּפָלה ֶאל ַמֲחֵנה ֲאָרם ִאם יְ 

  .ְיִמיֻתנּו ָוָמְתנּו
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  :מענין לשים לב כי פרק זה משמש את הגמרא לקבוע את הכלל הידוע הבא

  סנהדרין דף צ

מלכים ב ( שנאמר ?ה מדה כנגד מדה" מניין שכל מדותיו של הקב:יונתן' שמואל בר נחמני אמר ר' דאמר ר...

 "מחר סאה סלת בשקל וסאתים שעורים בשקל בשער שומרון כעת ...'ויאמר אלישע שמעו דבר ה") א, ז

עושה ארובות '  נשען על ידו את איש האלהים ויאמר הנה המלךלויען השליש אשר ") ב, מלכים ב ז(וכתיב 

ויהי לו כן ") כ, מלכים ב ז(וכתיב  " ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל,בשמים היהיה הדבר הזה

קללת חכם " : דאמר רב יהודה אמר רב? ודילמא קללת אלישע גרמה ליה"מותוירמסו אותו העם בשער וי

  . על עסקי שער?"שער" מאי ב"וירמסוהו וימות" : אם כן לכתוב קרא"על חנם היא באה' אפי

  

  ?מהי מידה כנגד מידה בענין זה? האם ניתן להחיל את הכלל הזה על ענין הצרעת ולשון הרע

  א"כ-ו"ט ט"דברים י

 ֵעִדים ְׁשלָֹׁשה ִּפי ַעל אֹו ֵעִדים ְׁשֵני ִּפי ַעל ֶיֱחָטא ֲאֶׁשר ֵחְטא ְּבָכל ַחָּטאת ּוְלָכל ֹן ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל ָעולֹא ָיקּום 

ָוה ִלְפֵני ם ָהִריב ִלְפֵני ְיהָלֶה  ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ְׁשֵני ְוָעְמדּו .ָסָרה ּבֹו ַלֲענֹות ְּבִאיׁש ָחָמס ֵעד ָיקּום ִּכי .ָּדָבר ָיקּום

 .ָהֵעד ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיוְוָדְרׁשּו ַהּׁשְֹפִטים ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֵעד ֶׁשֶקר . ר ִיְהיּו ַּבָּיִמים ָהֵהםַהּכֲֹהִנים ְוַהּׁשְֹפִטים ֲאֶׁש 

ְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא יִֹספּו ַלֲעׂשֹות עֹוד ְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְׁש  . ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו

  .ְולֹא ָתחֹוס ֵעיֶנָך ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש ַעִין ְּבַעִין ֵׁשן ְּבֵׁשן ָיד ְּבָיד ֶרֶגל ְּבָרֶגל. ר ָהָרע ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבךָ ַּכָּדבָ 

  

  .מתוך היחס בתגובת התורה ניתן להתחקות אחר המוטיבציה לפגוע בסודיות הרפואית

  ?מה יכולה להיות המטיבציה, אם לא? שה זו רלונטית לשמירת הסודיות הרפואיתהאם גי

  'ז' בראשית ב

  .ַוִּייֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה

  א"כ-ח"י' קהלת ג

י ִמְקֶרה ְבֵני ָהָאָדם  ּכ. ל ִּדְבַרת ְּבֵני ָהָאָדם ְלָבָרם ָהֱאלִֹהים ְוִלְראֹות ְׁשֶהם ְּבֵהָמה ֵהָּמה ָלֶהםָאַמְרִּתי ֲאִני ְּבִלִּבי עַ 

ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאִין ִּכי ַהּכֹל ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם ְּכמֹות ֶזה ֵּכן מֹות ֶזה ְורּוַח ֶאָחד ַלּכֹל 

ִמי יֹוֵדַע רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם ָהעָֹלה ִהיא . ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר. ֶבלָה 

  .ְלָמְעָלה ְורּוַח ַהְּבֵהָמה ַהּיֶֹרֶדת ִהיא ְלַמָּטה ָלָאֶרץ

  

  ד"כ-'ח כ"משלי י

ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא . ָמֶות ְוַחִּיים ְּבַיד ָלׁשֹון ְואֲֹהֶביָה יֹאַכל ִּפְרָיּה. בּוַאת ְׂשָפָתיו ִיְׂשָּבעִמְּפִרי ִפי ִאיׁש ִּתְׂשַּבע ִּבְטנֹו ְּת 

  .ִאיׁש ֵרִעים ְלִהְתרֵֹעַע ְוֵיׁש אֵֹהב ָּדֵבק ֵמָאח. ׁש ְוָעִׁשיר ַיֲעֶנה ַעּזֹותַּתֲחנּוִנים ְיַדֶּבר רָ .  טֹוב ַוָּיֶפק ָרצֹון ֵמְיהָוה

  

הן מהצד המדבר והן  ) ☺בהוצאה מהקשר (האם יכול להתקיים מאמר השיר : נסיים בשאלה, ווכדרכנ

  ???מהצד המקשיב

   אורי אסף\פרח הלילך 

  

  שותקים נאהב כי לי ולך 

  , די בלי מילים שהן לאלה

  אשר אינם יודעים לאמר אחרת 

  .כמה יפה פורח הלילך


