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המעקב הרפואי אחר חולי קורונה המאושפזים במתקנים רפואיים באמצעות  צילום והאזנה 

ניסן תש"פ – אפריל 2020  

נייר עמדה זה עוסק באיזון באופן מידתי בין החובה לשמור על בריאותם וחייהם של חולי קורונה מאושפזים 

לבין החובה לשמור על פרטיותם של החולים, בהינתן העובדה שמפאת החובה לשמור על בריאותם וחייהם של 

הצוותים המטפלים במסירות בחולים אלו המגע ביניהם לבין המטופלים צריך להיות מינימלי ומוגן .  

מאושפזים בגין נשאות ומחלה בקורונה מתחלקים ל-3 קבוצות עיקריות :  

א)  חולים קלים – דהיינו חולים שאובחנו כנושאים את נגיף הקורונה אך מצבם הקליני הוא חסר 

סימפטומים, או שיש להם סימפטומים קלים דמויי שפעת קלה.   

חולים אלה מתחלקים לחולים צעירים (מתחת לגיל 65 שנה) וללא בעיות רקע רפואיות, או לחולים 

מבוגרים (מעל 65 שנה) או עם רקע רפואי משמעותי . 

ב)  חולים בינוניים – דהיינו חולים שאובחנו כנושאים את נגיף הקורונה ויש להם תסמינים משמעותיים 

כגון דלקת ריאות, חום גבוה וכדומה, ללא תלות בגיל או במחלות רקע רפואיות . 

ג)  חולים קשים  –  דהיינו חולים מונשמים הזקוקים לטיפול רפואי אינטנסיבי,  שאובחנו כנושאים את נגיף 

הקורונה.

חולי קורונה הזקוקים לאשפוז חייבים להיות בתנאי בידוד חמורים, עם מגע מינימלי עם צוות רפואי-סיעודי .  

ככל שמצב המחלה חמור יותר, נדרש טיפול מיוחד ומעקב צמוד יותר של הצוות הרפואי.  

במצבים אלו מתעוררת דילמה אתית בין החובה המוסרית והמקצועית לעשות את הנדרש על מנת לשמר את  

חייהם ושלומם של המטופלים הנמצאים בבידוד חמור, לבין החובה לשמור על פרטיות המטופלים. כל זאת  

בהינתן העובדה שעל מנת לשמור על חייהם ושלומם של הצוותים  המטפלים במסירות בחולים  אלו יש צורך במגע  

מינימלי בינם לבין המטופלים.  

אחד הכלים להגן על חיי החולים בתנאי בידוד חמורים ומגע מינימלי עם הצוות הטיפולי הוא להתקין מצלמות  

ומיקרופונים בחדרי הבידוד. באמצעות טכנולוגיות אלו ניתן לעקוב אחר מצבם הרפואי של החולים 24/7 , ובכך 

להתמודד ביתר יעילות במקרים של שינוי  מהיר  במצבם. לעומת זאת,  ברור  שמעקב בצילום  והאזנה  24/7  מהווה 

פגיעה חמורה בזכות לפרטיות.  

במצב של התנגשות בין שתי החובות הללו יש לאזן ביניהן בצורה מידתית וראויה ככל האפשר.  
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אשר על כן, המועצה הלאומית לביואתיקה והלשכה לאתיקה של הר"י קובעות את הכללים האתיים הבאים:  

חולים קלים ללא גורמי סיכון: במקרים אלו גוברת החובה לשמור על פרטיותם, מאחר שהסיכון למצבם הוא 

 

קטן. במידה וחולים כאלה מאושפזים בבידוד צריך לבחון  אפשרויות ואמצעים אחרים  נוספים  לתקשורת ביניהם 

לבין הצוות המטפל.  חולים קלים מסוגלים לתקשר ולקרוא לאנשי הצוות הרפואי במידת הצורך.  לכן, הקשר  עם 

חולים אלו ייעשה ביוזמתם, למעט ביקורים מתוכננים ומתואמים הדדית, ותוך הסכמתם מדעת ובכתב. כך 

למשל, ניתן לתאם עמם "ביקור וירטואלי" אחת לכמה שעות, במקום מעקב רציף, וניתן גם להציע אמצעים 

טכנולוגיים המאפשרים להזעיק צוות ברצונו של המטופל כמו לדוגמה אפשרות לקריאת חרום דרך אפליקציה 

בטלפון הנייד, כפתור "יד שרה" ואמצעים אחרים. לא מן הנמנע שיהיו מטופלים שדווקא ישמחו במעקב הרציף 

ויחושו תחושת ביטחון בזכותו, וניתן לאפשר זאת בהסכמתם.  

חולים בינוניים: במקרים אלה יש צורך בהסברת היתרונות והחסרונות של המעקב הצמוד במצלמות  

ובמיקרופונים, ולקבל את הסכמת החולים  בכתב  הן לאפשרות של מעקב צמוד  24/7,  והן לאפשרות של אי-מעקב  

כזה, ובכל מקרה יש להציע חלופות אחרות לאיתור דחק נשימתי כמו לדוגמה ניטור סטורציה. תהליך קבלת  

הסכמת החולים לכל אחת מהאפשרויות יאפשר להם לבטא את העדפתם מתוך בחירה ורצון חופשי ללא לחץ  

לבחירה באחת מהן דווקא. צילום המטופלים, אם תתקבל לכך הסכמתם, ייעשה תוך שמירה על צנעת הפרט ,  

ויהא חשוף לאנשי צוות רפואי בלבד. כמו כן מומלץ לשקול התקנת מערכות המאפשרות למטופלים לראות את  

המטפלים לצורך יצירת קשר טוב יותר בין המטופל למטפל . 

חולים קשים: במקרים אלה  נראה כי  גוברת החובה לעשות  את הנדרש להצלת חיי  החולים    על פני החובה לשמור 

על פרטיותם, ולפיכך המעקב הצמוד הכרחי. בנוסף, הפגיעה בפרטיות אצל חולים כאלו קטנה הרבה יותר, שכן 

הם אינם מסוגלים לעשות מעשים או לומר דברים שהצינעה יפה להם.  למעשה מצב כזה מתקיים גם בתנאי שגרה 

ביחידות לטיפול נמרץ ביחס לחולים הקשים. 

המועצה הלאומית לביואתיקה והלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית מבקשות לחזק את ידי הצוותים 

הרפואיים בימים סוערים אלה. המשיכו לעמוד איתנים ולטפל ככל יכולתכם, בהתאם למגבלות עמן אנו נאלצים  

להתמודד.    

המועצה הלאומית לביואתיקה והלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית  מודעות  היטב לקושי של מאושפזים 

בתנאי בידוד, ללא ביקורים וללא ליווי של יקיריהם וחבריהם, וממליצה לסייע למאושפזים בהקלה על המצב 

הנפשי הזה .  

המועצה הלאומית לביואתיקה והלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית שולחות ברכת רפואה שלמה 

לחולים וברכת בריאות איתנה לציבור כולו .  

נקווה לימים שקטים יותר בהקדם.    


