
הוא כזה שנשמח לשמוע בו את, הנושא הראשון: חיים הכט 

".לעזאזל, של מי החיים האלה"היה פעם מחזה שכותרותו . דעתכם

והוא מבקש, זהו סיפורו של גבר שנותר משותק מצווארו ומטה

אין- או לא, הרופאים והמדינה אומרים, לעומתו. לסיים את חייו

הסיפור המטלטל שהביא כאן אתמול? אז של מי הזכות. לך זכות

.אפילו יותר, מעלה את הסוגיה הזו מזווית מאתגרת, אביב עומר

המחלה. נער בן ארבע עשרה מטבריה חלה בעבר בסרטן והחלים

,הילד- ועכשיו נוצר מצב שהרופאים קובעים, שבה והופיעה אצלו

לא: ההורים אומרים, חייב לשוב ולעבור טיפול כימותרפי, הנער

הטיפול הזה- כך לשון ההורים, הכימותרפיה, עד כאן. לא, יהיה

,חייבים להציל את חייו, הרופאים מתעקשים. מרסק אותו

.הרופאים מבקשים סעד מבית המשפט, ומשההורים לא נענים

שלום למי שהקים את המחלקה, אנחנו מבקשים להבין ולהחכים
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.שלום לדוקטור יוסף ברנר, האונקולוגית בבית החולים וולפסון

.צהריים טובים, שלום: יוסף ברנר 

או שאתה, זה סיפור יוצא דופן, דוקטור ברנר, האם: חיים הכט 

?נתקל עוד ועוד במקרים כאלה, במהלך העבודה שלך

הרופאים- ברפואה הייתה דיקטטורה, בעבר, תראה: יוסף ברנר 

אבל בעשרות השנים. והחולים קיבלו אותם, הכתיבו טיפולים

,אנחנו רק יועצים, אנחנו הרופאים. הסיפור השתנה, האחרונות

צריכים לתת לו את האינפורמציה, נותנים לו, ואנחנו באים לחולה

,החולה. לגבי סיכויי ההצלחה ולגבי סיכויי הרעילות, לגבי הטיפול

..צריך לקחת את מה שהסברנו לו- לוקח

המצב, כבר בשלב הזה אני רוצה לשאול אותך, ותגיד: חיים הכט 

?או אתה מצר שזה יקרה, טוב לך יותר- הזה

זה עושה את החיים הרבה, אני שמח לזה, מצוין: יוסף ברנר 

גם כל רופא.. אנחנו לא אלוהים, אנחנו רק יועצים. יותר ברורים

ושומע, ואז החולה הולך לרופא אחר, חושב שהוא יודע הכי טוב

.זה דבר יומיומי, הסירוב לקבל טיפול, ולכן. דעה הפוכה לגמרי

חולה סרטן מקבל ייעוץ, כל יום. בין אנשים מבוגרים, בין בגירים

ההוא- הולך לרופא אחר, תעשה כך, אומרים לו, ממחלקה אחת

,החולה גם נכנס לאינטרנט וקורא על המחלה שלו, אומר לו כך

מחבר, עושה, החולה הזה- והשורה התחתונה. ועל הטיפולים שלה
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לא רואה שום הבדל בין, ראשית כל, אני באופן אישי, לכן. לו

שהם- לבין סירוב של הורים לילד, לקבל טיפול, סירוב של בגיר

.האפוטרופוסים שלו

החוק... מדובר כאן בילד בן ארבע עשרה, עכשיו: חיים הכט 

?נכון. בעצם אין לו שום סאיי- היבש

אלא אם כן הם לא, אבל ההורים שלו, לא- הילד: יוסף ברנר 

אם הם.. כל בחינה שהיא, כשירים מבחינה מנטלית או בחינה

הם גם כשירים, לתת לו חינוך ואוכל וביגוד, הורים כשירים

הוא הכי, כמו שכל חולה. להחליט מה הכי טוב לילד שלהם

הבריאות שלו מעניינת אותו יותר, אינטרסנט לגבי הבריאות שלו

ואת, או את המטפל שלו, מאשר היא מעניינת את הרופא שלו

זה, הבריאות של הבן שלהם- אותו דבר ההורים. החברים שלו

,הם זכאים, ההורים האלה, ולכן. הדבר שעומד בראש מעייניהם

ולדעת מה הטיפול, הם חייבים לקבל את כל האינפורמציה, לקבל

יש. ואני צריך להוסיף בנושא הזה. עושה ומה הוא לא עושה

ויש להם, המון הרבה מאוד טיפולים אונקולוגיים שמוצעים לחולים

יש טיפולים אונקולוגיים היום שהם פנטסטיים. מאוד מינימלית... 

,בוא נגיד. ויש טיפולים אונקולוגיים שהם בעלי יעילות מינימלית

יש, עכשיו. יש טיפול שמשפר את סיכויי ההישרדות בשלושה אחוז

עם הטיפול, הרופא יגיד לו, בן אדם שיקבל את הייעוץ הזה

:חולה אחד יגיד. סיכויי ההישרדות שלך ישתפרו בשלושה אחוז 5575138 מתוך   12עמוד  3



וחולה אחר", תן לי מהר את הטיפול, שלושה אחוז זה המון"

,לא? רק שלושה אחוז סיכוי שזה ישפר אצלי משהו, מה: "יגיד

זכותו לקבל או- כל חולה, ולכן". אני לא רוצה את הטיפול הזה

.לסרב את הטיפול

אם, אני רוצה רגע להעמיק יותר ולשאול אותך כזאת: חיים הכט 

,אותו ילד בן ארבע עשרה, המקרה הזה נגיד היה אצלך במחלקה

החלטתם שהוא צריך לחזור ולקבל טיפול- אתה והצוות שלך

לא, ההורים שהם האפוטרופוסים החוקיים שלו אומרים, כימותרפיה

נגיד עם- התייעצנו עוד במקרה הזה- סיבותינו שלנו, רוצים כי

אתה חושב שהיית, האם אתה דוקטור ברנר. לא רוצים, רבנים

כי אתה מרגיש בתוכך שהם מחבלים בסיכוייו? פונה לבית המשפט

.של הילד להחלים

אני אגיד. אני כמעט בטוח שלא הייתי עושה את זה: יוסף ברנר 

ולא, אני לא מכיר את המקרה הזה לגופו, אם יש. שוב, לך מה

אם יש. אני מדבר באופן עקרוני, מדבר על המקרה הזה בכלל

,שמונים, עם טיפול מסוים של ריפוי ברמות של שבעים, סיכוי נגיד

.תשעים אחוז

..כן: חיים הכט 

ואני, אני צריך לשבת עם ההורים ומשכנע אותם: .. יוסף ברנר 

סיכויי- עם טיפול איקס, שהיו אומרים לו, בטוח שאין הורה

סיכויי הריפוי-  ובלי הטיפול, הריפוי של הילד הם שמונים אחוז 5575138 מתוך   12עמוד  4



הם, אם הם היו מבינים את זה- ההורים, שלו הם חמישה אחוז

הוא לא בדיוק, אני מניח שהמצב כיום. היו מסכימים לטיפול

.אותו דבר

שהרופאים רוצים, ברור לגמרי, תראה. זה המצב, לא: חיים הכט 

גם ההורים, צריכים כימותרפיה, אבל הם אומרים, את טובת הילד

:הם אומרים, זה לא שאלה בכלל. רוצים את טובתו של הילד

,הוא יהיה בסדר, הוא בריא, אין לו שום סרטן עכשיו, עזבו אותנו

והרופאים. כי זה דבר נורא, לא רוצים את הכימותרפיה הזו

.הולכים לבית המשפט, מתעקשים

דבר: אני אגיד עוד שני דברים, אני אומר, אני שוב: יוסף ברנר 

אם אתה נותן טיפול, רב השנים, מהניסיון שלי, ראשית כל, אחד

כי יש חלק גדול. שכרך יוצא בהפסדך, למישהו בניגוד לרצונו

.ביכולת שלנו להתמודד עם מחלות, במערכת החיסון שלנו

..שהוא חלק מהסייקו שלך בעצם, שהוא קוגניטיב: חיים הכט 

חולים שקיבלו, ואני ראיתי במו עיניי, למעשה כן: יוסף ברנר 

כי התועלת של, והטיפול לא עבד, והוא- טיפול בניגוד לרצונם

.הטיפול התבטלה על ידי התנגודת הנפשית הפנימית של החולה

אמרתי, אתה רואה דוקטור, כאילו הגוף רצה להגיד: חיים הכט 

.לך

ראיתי, שאתה אומר, ובדיוק את הדברים האלה: יוסף ברנר 
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כן ניסיתי לשכנע, ולפעמים. אני כבר לא אעמוד בו- הטיפול

והם לא עמדו, וקיבלו את המחזור הבא, ושיכנעתי אותם, אותם

את- הרבה יותר טוב מהרופא, מרגיש הרבה פעמים, החולה. בו

כל אחד, שאנחנו הרופאים, צריך להבין, ולכן. מה שהולך להיות

יש המון הרבה מאוד טיפולים שהם פחות. יש לו את המבט שלו

,ואפשר גם לטיפולים האלה לפנות, וללא תופעות לוואי, רעילים

אני, ואת כל הטיפולים האלה, בתנאי שיש יכולת לעזור לחולה

ואני היום, אספתי מאחר ואני עצמי עברתי את המחלה הזאת

לא רק בעיניים של אונקולוג אלא גם, רואה את המחלה הזאת

ואני מבין הרבה יותר טוב מה שהחולים, בעיניים של החולה

אני אספתי את כל, ולכן. ומה שהמשפחות שלהם מבינות, מבינים

אני רוצה- תעצרו את הסרטן: "הטיפולים האלה לספר שקראתי לו

עוד, זה שוב, גם באנגלית וגם ברוסית, שהופיע גם בעברית", לרדת

,הוא לא בא במקום הטיפולים, משהו לבחירה של חולים שלהם

אני לא, להערכתי, אם במקרה של הילד הזה- אבל צריך להבין

אבל להערכתי הוא כיום צריך לקבל רק, מכיר את המקרה טוב

וכמה נזק? הוא מונע- כמה הטיפול מונע- והשאלה, טיפול מונע

לעשות, ולגבי כל טיפול צריך לקחת כמו מאזניים? הוא עושה

לצד, חישוב יעילות ורעילות ולראות לאיזה צד המאזניים עולים

.היעילות או לצד הרעילות
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בין, הוא איפשהו על הגבול, ארבע עשרה, כי הגיל הזה, הילד

איתו עצמו ולא עם, היותו קטין לבין מישהו שאפשר לדבר איתו

?היית מתעקש לדבר גם עם הנער, האם במקרה כזה. הוריו

אני חושב שהנער הוא לא. בהחלט. אני חושב שכן: יוסף ברנר 

אבל הוא בהחלט, לקבל אולי את ההחלטה הסופית, יכול להחליט

ואני, והוא ילד נבון, אם הוא ילד בן ארבע עשרה, צד בעניין הזה

ההורים שלו לא היו, בטוח שלו הוא היה רוצה את הטיפול

זה חלק מהנתונים, ואם הוא לא רוצה את הטיפול שלו, מתנגדים

.שמביא את ההורים שלו להתנגד לטיפול

,אני רוצה דווקא כמי שכתב את הספר שאני מעריך: חיים הכט 

כשהם נפגעים ממחלת, אתה יודע, שאנשים רבים בנואשותם

מקומם של רבנים- הסרטן הם כמעט חייבים לקרוא אותו

איך אתה? כן לקחת טיפול או לא לקחת טיפול- בדילמות האלה

.כאן מדובר במשפחה דתית שפנתה גם לרבנים שלה? מתייחס לזה

רוב, אני לא מכיר את כל הרבנים אבל רובם', א: יוסף ברנר 

ויש, אנשים מאוד חכמים... מבחינת פידבק שלי, אלה שנתקלתי

ואף רבן לא ייתן עצה למישהו, להם ניסיון חיים מעולה ממש

.תתרפא, אל תתרפא: הוא יגיד לו, שיכול להתרפא בטיפול מסוים

גם לפני שהם נותנים את חוות הדעת, ואני חושב שרוב הרבנים

למרות שאין, ואין, הם גם מתייעצים עם כל מיני רופאים, שלהם

,אבל גם לחולים שלנו אין השכלה רפואית, להם השכלה רפואית 5575138 מתוך   12עמוד  7



הוא עושה, ואם אנחנו מסבירים לחולה את היתרונות והחסרונות

הם פחות או יותר מבינים את. אותו דבר הרבנים, את הקלקולציה

הם מבינים את יעילות או חוסר היעילות של, חומרת המחלה

בסדר, וברוב המקרים שאני נתקלתי הייעוצים שלהם היו, הטיפול

יש להם- הרבנים, הייעוץ של הרבנים זה שוב, ובנוסף לזה. גמור

שזה, יכולת לחזק את הנפש של החולים ושל המשפחות שלהם

.חלק בלתי נפרד מההתמודדות עם המחלה הזאת

הפנייה של בית החולים, אם אני מסכם את שיחתנו: חיים הכט 

כי בית, של הרופאים לבית המשפט היא כמעט מיותרת", בני ציון"

ההחלטה, בסופו של דבר, המשפט יאמר את שאומר בעצם החוק

?נכון, האפוטרופוסים שלו, היא בידי החולה או במקרה הזה

שינסה, אני חושב שבית החולים מוטב היה. בהחלט: יוסף ברנר 

והיה. ולנסות לשכנע אותם, לשבת שוב ושוב עם המשפחה

אני נתקל. אז צריך לכבד את דעתם, והמשפחה והחולה מתנגדים

אפילו טיפול, בחולים שמסרבים לקבל טיפול, כל יום שוב

למשל היו בחורות שסירבו לעבור. אונקולוגי שהוא מאוד הגיוני

את, הן צריכות להבין את ההשלכות, זאת זכותן. ניתוח סרטן שד

אז זאת זכותן, היה והן קיבלו את זה.. המשמעות של זה אבל

.המלאה

בגלל, חשוב שתביני גבירתי, אתה אומר לה אבל: חיים הכט 
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אתה צריך להציג לחולה את, כלומר, זה בהחלט: יוסף ברנר 

האם הוא לוקח סיכון מחושב. שהוא לוקח לו, הסיכון המחושב

,אבל היה והוא לא. הוא צריך להבין את זה, טוב או לא טוב

ואותו דבר. זה הגוף שלו, זאת זכותו- הוא בוחר בסיכון הגבוה

היה והטיפול מרפא, חוץ ממקרים קיצוניים. ההורים של הילד הזה

אם מדובר על, אותו בתשעים אחוז או בכמעט במאה אחוז

...אני הייתי , טיפולים שהם שוליים

ואם מדובר פה, אני אקשה עליך, אתה יודע מה: חיים הכט 

,מכל, אתה יודע, מהניסיון שלכם, בטיפול במהלך כימותרפי של

האם. ירפא אותו- זה תשעים אחוזים, מהניסיון המצטבר שלכם

שבגלל אמונה או, היית נלחם כולל בית משפט כי אתה לא רוצה

,אתה יודע, אני? אנס'הילד הזה יאבד את הצ, אני לא יודע מה

הנתיב של להשאיר, אתה יודע, כי זה, לבי בכל זאת עם הרופאים

זה, כפי שאתה עצמך הודית, לאפוטרופוסים שלו, את זה לחולה

.איזשהו מוצא די קל

הוא, התפקיד שלך של הרופא, אתה... היה ולא, שוב: יוסף ברנר 

לא יכולים לפנות לבית, הרופאים, אנחנו. אנחנו רק יועצים, לייעץ

הם צריכים לבוא למשפחה. הם לא צד בעניין בכלל, משפט

לא- אלף אחוז ששום הורה, ואני בטוח, ולשבת איתם שוב ושוב

אין כזה. לסכן את החיים של הילד שלו, ייקח על המצפון שלו
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כי אחרת הוא, ההורה לא ייקח את הריסק הזה- מאוד יעיל

הוא יישאר עם התחושה הזאת לכל- אם יקרה משהו לילד, יישאר

.החיים שלו

,אני לא רוצה להיות אלוהים, הניחו לי, ואתה אומר: חיים הכט 

.עזבו אותי, והחוק מאפשר לי לא להיות בפוזיציה הזאת

,הדברים האלה יצאו מארצות הברית, וזה. בהחלט: יוסף ברנר 

היו באים אנשים הכי, שאני השתלמתי שם בארצות הברית

אני השתלמתי בניו יורק והרופאים היו, פרימיטיביים מהארלם

בבית החולים, וזה גדולי הרופאים בעולם, יושבים ומסבירים להם

היו יושבים. זה היה בית חולים הכי גדול בעולם לסרטן, שעבדתי

ומסבירים לה בצורה, מדרום הארלם, עם אותה בחורה פרימיטיבית

ואיזה אופציות, ומה הוא לא יעשה, מה הטיפול יעשה, הכי סבירה

,לא הייתה לה ברירה, והיא הייתה צריכה לבחור, אחרות יש לה

כי גם, שוב, כי, ואני חושב שזה מוצדק, היא הייתה צריכה לבחור

אבל לא, יש לו עמדה מסוימת... הרופאים הרי אמרתי הרופא

יכול להיות שהרופא מבית החולים השני הוא, תמיד הרופא צודק

.צודק יותר

של יושב הפרופסור הגדול, ונגיד בסיטואציה הזאת: חיים הכט 

יש את המסלול הזה או, גבירתי, עם הגברת מהארלם ואומר לה

תבחר, תגיד אתה, אני לא יודעת, והיא אומרת, המסלול הזה
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.זה דבר אחר, אוקי: יוסף ברנר 

.זה בסדר: חיים הכט 

אתה מקבל, ברגע שהיא נתנה לך את זכות הבחירה: יוסף ברנר 

.זה בסדר. אותה

..אתה יודע, דוקטור ברנר: חיים הכט 

יש הרבה חולים שאתה מציג להם את כל: יוסף ברנר 

אז? מה אתה חושב הכי טוב בשבילי, והוא אומר לך, האפשרויות

.אני אגיד לו לדעתי

,השאלה אם זה היה בנך שלך, אם זה היה נכון: חיים הכט 

?מה היית מחליט

אין לי שוב, לפי הנתונים של המחלה, אני לא יודע: יוסף ברנר 

..את האינפורמציה

,זה אמירה של הפציינטים, עוד הפעם, אני אומר, לא: חיים הכט 

?מה היית מחליט עליו, אם דוקטור זה היה בן המשפחה שלך

הרבה, אני אומר לך בכנות, הייתי מחליט, שוב, לא: יוסף ברנר 

ואני יודע שהטיפול, מאוד סיטואציות ברפואה שחולה בא אליי

או, יאריך לו את החיים בשבועיים או שלושה- שאני עומד לתת

שלו... אני אומר , והטיפול הוא מאוד רעיל, בחודשיים או שלושה

,אני בהחלט לא בטוח שהייתי מציע לו, זה היה בן משפחה שלי

הייתי מסביר לו את העניין ומשאיר לו, או שאם הייתי מציע לו
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,הלוואי שהוא לא ישאל, אתה אומר, אלוהים אדירים: חיים הכט 

זה בחירה בין שתי אופציות, כי אתה יודע, ולפעמים עדיף לשתוק

על, אני באמת אסיר תודה לך, דוקטור ברנר. ששתיהן לא מרנינות

תודה, שהם קשים כשאול כולם, ששיתפת אותנו בלבטים האלה

.רבה

.בבקשה ויום טוב: יוסף ברנר 

.שלום שלום: חיים הכט 
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