
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –אדם בישראל -ניסויים רפואיים בבני

 הסדרה ופיקוח

 הרווחה והבריאות, מוגש לוועדת העבודה

 הכנסת

 מידעמחקר וה הרכזמ

 ז" בתשרי תשסו"כ

 2006 באוקטובר 18

שלי לוי: כתיבה

 ראש צוות, שרון סופר: ישורא

  "דברי הכנסת"מערכת : עריכה לשונית

מרכז המחקר והמידע, הכנסת

91950ירושלים , גוריון-קריית בן

02 - 640 8240 :'טל

02 - 649 6103 :פקס

www.knesset.gov.il/mmm



 

 
 
 

 וכן הענייניםת

 1 מבוא. 1

 2  המסגרת המשפטית.2

 4 דוח מבקר המדינהב םממצאיה עיקרי .3

 4 פעילות ועדות הפיקוח 3.1

 6 חולים-הנעשים בבתי היקף הניסויים 3.2

 7  הסכמה מדעת של המשתתפים בניסויים.4

 7  המסגרת המשפטית4.1

 8 סכמה מדעתה ממצאי מבקר המדינה בנושא ה4.2

 9 ביטוח המשתתפים בניסויים 4.3

 11 אדם- הצעת חוק ניסויים רפואיים בבני.5

 12  דיון.6



 

 
   13  מתוך1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע 

 מבוא .1

ניסויים רפואיים הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא , זה נכתב לקראת דיון בוועדת העבודהמסמך 

  . הסדרה ופיקוח– אדם בישראל-בבני

 .אדם-ניסויים רפואיים בבניעריכת ה דוח חמור בנושא הפיקוח על  פרסם מבקר המדינ2005בשנת 

ל משרד הבריאות ועדת בקרה ואיכות לבדיקת אירועים חריגים "מינה מנכהמבקר בעקבות ממצאי 

 "קפלן" במרכז הרפואי אדם-בנילמתן טיפול רפואי במהלך ניסויים רפואיים בבכל הקשור לכאורה 

 הוועדה הוגש דוח  כי רן רזניק"הארץ"עיתון  כתב רסם פ2006 בספטמבר. "הרצפלד"החולים -ובבית

הנהלת משרד הבריאות עושה כל שביכולתה כדי להסתיר "כי בכתבתו טען רזניק . למשרד הבריאות

 1".דוחמהציבור את ה

 לעמשרד הבריאות ענה . ות בבקשה לקבל את דוח הוועדהמשרד הבריא לאלצורך כתיבת מסמך זה פנינו 

 ".פרסומו ברבים אתוכמובן אוסר , לרבות הכנסת,  לכל גורםדוחהחוק אוסר להעביר את ה"  כיתנוייפנ

. ועדת בקרה ואיכות א על העובדה שהוועדה שהוקמה לבדיקת הסוגיה היסירוב משרד הבריאות נסמך

 לחוק זכויות החולה לשם שיפור 22ועדת בקרה ואיכות פועלת לפי הוראות סעיף ", תו משרד הבריאלפי

הפרוטוקול וכל חומר , לפי החוק תוכן דיוניה של ועדת בקרה ואיכות. כות שירותי הבריאות בישראלאי

 לרבות , הם חסויים בפני כל אדם,וכן סיכומי מסקנות הוועדה, שמוכן לשם הדיון בוועדה זו ושנמסר לה

 שמינה את  מועבר רק למידוחה. ולא יכולים לשמש ראיה בכל הליך משפטי, מטופלים הנוגעים בדבר

 וכן רשאי המנהל ,כגון תיקון נהלים ורענון הנחיות,  מסקנות מערכתיותדוחוניתן להפיק מה, הוועדה

 2".על פתיחת חקירה חדשה במסלול משמעתי או אחר,  אם הממצאים מצדיקים זאת,להחליט

מוצגות  בפרק זה . עוסק בוועדות1996-ו"תשנ, בחוק זכויות החולה' פרק ו.  נושא זהלהבהירחשוב 

לשם בדיקת תלונה של מטופל או של " מוקמת ועדת בדיקה. איכותהבקרה והבדיקה וועדות הועדות 

מוסד הרפואי המנהל כזאת יקים ועדה ..". נציגו או לשם בדיקת אירוע חריג הנוגע למתן טיפול רפואי

, מי שמינה אותהממצאיה ומסקנותיה של ועדה זו יימסרו ל. ל משרד הבריאות"בו ניתן הטיפול או מנכש

פרוטוקול הוועדה יימסר רק למי . עלול להיפגע ממסקנות הוועדהשלמטופל הנוגע בדבר וכן למטפל 

 3.ל משרד הבריאות"שמינה אותה ולמנכ

 לשם שיפור איכות שירותי ,ועדת בקרה ואיכותהוא בין המוסמכים למנות  ל משרד הבריאות"מנכ

יון ונמסר לוועדה וכן סיכומיה צורך הדומר שהוכן לכל ח, הפרוטוקול, תוכן הדיונים. הבריאות

סיכומיה ומסקנותיה של הוועדה .  המטופל הנוגע בדבר זהכללוב ,יהיו חסויים בפני כל אדםומסקנותיה 

 4.תה והוא רשאי לעיין בכל חומר אחר שנמסר להומסרו למי שמינה איי

 , כלשהי לבדיקת סוגיה– קהולא ועדת בדי – החלטת משרד הבריאות להקים ועדת בקרה ואיכות

או /לא למטופלים שנפגעו וגם  ו, את ממצאי הבדיקה לציבורלא לחשוףשלמעשה  מאפשרת לו

ממצאים עובדתיים שקבעה " קובע כי  זכויות החולהלחוק) ה (22עם זאת יש לציין כי סעיף  .לקרוביהם

                                                 
 .2006 בספטמבר 5, הארץ, "ואז באמצע הלילה ביצעו בהם דיקור בשלפוחית", רן רזניק 1
 .2006 בספטמבר 26 , מכתב,ל משרד הבריאות"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 2
 . לחוק21סעיף  3
 . לחוק22סעיף  4
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יד ייתועדו ברשומה רפואית מ, לטיפול בו ולתוצאותיו, ועדת הבקרה והאיכות הנוגעים למצבו של מטופל

 ". ויהיו חלק מהרשומה הרפואית,אם לא היו רשומים קודם לכן, עם קביעת הממצאים

 ועדת הבקרה והאיכות דוחלמשרד הבריאות בשאלה אם הוראות סעיף זה יושמו בהקשר של פנינו 

תה ולקבוע אם ר הוועדה להשלים את עבוד"ל המשרד הורה ליו"ממשרד הבריאות נמסר כי מנכ. שהוגש

 5.כי יתועדו להורות – כןאם  ו,יש ממצאים עובדתיים שלא תועדו ברשומות

 בהצגת המסגרת , רובו ככולו,מסמך זהיתמקד , אינו בידנו  ועדת הבקרה והאיכותדוחמכיוון ש

 מבקר המדינה בנושא הפיקוח על הניסויים דוח הקיימת להסדרת נושא זה וכן בממצאי המשפטית

 חשוב . להשתתפות בניסויים רפואייםש נושא ההסכמה מדעתדגבמסמך זה יו. אדם-יבנהרפואיים ב

לא מטבע הדברים ו,  ועוסק בהיבטים שונים של הסוגיה, נרחב ביותרוא מבקר המדינה הדוחלציין כי 

 .דוחכל התחומים הכלולים בבמסמך זה יוצגו 

 המסגרת המשפטית .2

פר שבין בתשמתקיים  ,נושא רגיש זה.  כולורץ ובעולם הם שכיחים מאוד באאדם-בניניסויים רפואיים ב

 של פרטיותועל בריאותו ו ולהגן על פרטיות הוהרצון לכבד את זכבין ו הרצון לקדם את מדע הרפואה

 .  מחייב קיום הליכי פיקוח ובקרה ברורים וקשיחים,המטופל

 את 19646ם בשנת פרס למיארגון הבריאות העו.  העולם ברחביפתחם של גורמים שוניםל ה עמדסוגיה זו

 המסמך המנחהשהיא ,  זוהצהרהב .אדם-בנית לקיום ניסויים באוסף של הנחיו אשהי, הצהרת הלסינקי

 7:אלהעקרונות ההנכללים בין השאר  ,בקרה בתחום זהל לפיקוח והמרכזי

 תקדם הערכה זהירה של הסיכונים אדם-בנירפואי שכרוכים בו -מחקר ביולכל פרויקט " •

הדאגה . זותם בהשוואה לתועלת שאפשר לחזותה לאדם המשמש למחקר או לזולתו לחאפשרש

 ".לענייניו של האדם המשמש למחקר חייבת תמיד להכריע לעומת עניינם של המדע והחברה

 אלא אם כן הונחה אדם-בניים למחקר שכרוכים בהם פרויקטהרופאים יימנעו מלעסוק ב" •

רופאים יחדלו מכל חקירה אם . יתנים לחיזוידעתם כי הסיכונים הכרוכים בכך נחשבים נ

 ."הסיכונים נמצאו מכריעים במשקלם לעומת התועלת האפשרית

יש .  של האיש או האשה המשמשים למחקר לשמור על שלמות אישיותם תכובד תמידםזכות" •

לנקוט כל אמצעי זהירות כדי לשמור על פרטיותו של אדם המשמש למחקר ולהפחית למינימום 

 ."הנפשית ובאישיותווהמחקר בשלמותו הגופנית את פגיעת 

את ,  יש להודיע במידה מתאימה לכל אדם המועמד לכך על מטרותיואדם-בניבכל מחקר ב" •

עלולה שנוחות -איההסיכונים הטמונים בו וכן על על , תועלתו הצפויה של המחקראת שיטותיו ו

שתתפות במחקר וכי הוא חופשי  להימנע מהחורין-ןלהודיע לו כי הוא ביש . להיגרם בעקבותיו

את הסכמתו המודעת של ויקבל אז יבקש הרופא -או.  בולהסתלק בכל עת מהסכמתו להשתתף

 ".רצוי בכתב, שניתנה באופן חופשי, האדם המשמש למחקר

                                                 
 .2006 באוקטובר 15, מכתב, משרד הריאותל "עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 5
 .ההצהרה תוקנה לאחר מכן כמה פעמים 6
 .1980-א"התשמ, )אדם-ניסויים רפואיים בבני(ציטוט מתוך תרגום האמנה המופיע בתוספת הראשונה לתקנות בריאות העם  7
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, כשירות חוקית תתבקש ותתקבל ההסכמה המודעת מהאפוטרופוס החוקי-במקרה של אי" •

או נפשי עושים קבלתה של הסכמה מודעת פיזי כושר -מקום שאי. בהתאם לתחיקה הלאומית

 תבוא הרשאה מקרוב המשפחה ,או מקום שהאדם המשמש למחקר הוא קטין, לבלתי אפשרית

 ".בהתאם לתחיקה הלאומית, אדם המשמש למחקרהאחראי תחת זו של ה

-בנייים ב על ניסויים רפוא הסדרת הפיקוח רה זו עוצבו בישראל תקנות ונהלים שמטרתםעל בסיס הצה

ניסויים רפואיים (תקנות בריאות העם מוגדרים בישראל ב ניסויים רפואייםבישראל קיימות . אדם

-בניניסוי רפואי ב .ריכתםקובעות כללים לעאלה תקנות ו ,) התקנות:להלן( 1980-א"התשמ, )אדם-בניב

 : מוגדר בתקנותאדם

בניגוד לאישור , רדיולוגי או פרמקולוגי, ביולוגי, בקרינה או בחומר כימי, עשיית שימוש בתרופה". 1

שניתן לאותו שימוש לפי חיקוק או כאשר השימוש האמור אינו מקובל בישראל לצרכים שמבוקש לייעדו 

גופו או נפשו של אדם ,  להשפיע על בריאותו, או שמייעדים אותו,ויש בו, או שטרם נוסה בישראל, להם

 ;"ילרבות המערך הגנט, או חלק מהם, או של עובר

 8."שאינם מקובלים, אדם-עשיית כל הליך פעולה או בדיקה בבן". 2

לא אישור ובניגוד לתקנות בחולים לא יבוצע -אדם בבית- ניסוי רפואי בבן כיתקנותנקבע ב  על כךנוסף

 9.אלה ולהצהרת הלסינקי

  והורחב שעודכן10,אדם-בנינוהל לניסויים רפואיים ב  פרסם אגף הרוקחות במשרד הבריאות1999בשנת 

האישור והבקרה של הניסויים והמחקרים , להסדיר את אופן ההגשההיא נוהל זה מטרת . 2006בינואר 

הדרישות את , ניסויים רפואייםערוך הנוהל מגדיר את מסלול הטיפול בבקשות ל. אדם-בניהרפואיים ב

עליו נפרט ו ,"מדעתהליך הסכמה "שעניינו פרק שלם ונכלל בו  ,לאופן ביצועם ואת צורת הפיקוח עליהם

 .בהמשך

פיקוח ובקרה במוסדות הרפואיים בישראל על "ל בנושא "פרסם משרד הבריאות חוזר מנכ 2005ביולי 

1980-א"התשמ, )אדם-בניניסויים רפואיים ב, כמשמעותם בתקנות בריאות העם(הניסויים הקליניים 

קרה על הניסויים באת הם קיי להנחות את המוסדות הרפואיים כיצד ל הואכוון גם חוזר זה מ".

 .הרפואיים הנערכים בהם

הם , נושא זה של מבקר המדינה בדוחשחלקם עודכנו והורחבו לאחר פרסום ה,  ונהלים אלהתקנות

חשוב לשים לב  . בישראלאדם-בניניסויים רפואיים ביעשות  שבמסגרתה אמורים לההמסגרת המשפטית

 אלא רק חקיקה ,אדם-בנייים הרפואיים בבישראל חקיקה ראשית להסדרת הניסושאין לעובדה 

 .משנית

 

                                                 
 . בתקנות1סעיף  8
 . לתקנות2סעיף  9

 11: כניסה, pdf.2006-klini/pages/Download/il.gov.ealthh.www://http, אתר האינטרנט של משרד הבריאות 10
 .2006בספטמבר 
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 11 מבקר המדינהדוחב םממצאיהעיקרי  .3

במסגרת . אדם-בני ב רפואיים בנושא הפיקוח על ניסוייםדוח פרסם מבקר המדינה 2005בשנת , כאמור

המרכז : אלההחולים ה- בתיתבמשרד הבריאות ובשש התמקד המבקר ,2004שנערכה בשנת , הביקורת

, וולפסון םשל ע' המרכז הרפואי א, "הרצפלד" השיקומי החולים-בית, יעקב-באראות הנפש הרפואי לברי

. "קפלן"המרכז הרפואי  ו"גהה"המרכז לבריאות הנפש , שיבא חיים םשל המרכז הרפואי המשולב ע

 ועדותפעילות כל הקשור ל ב המדינה שהציג מבקרצאים המרכזיים הממשל המסמך יוצגובחלק זה 

  . הנערכים בישראלקף הניסוייםהילהפיקוח ו

 12 הפיקוחועדותעילות פ .3.1

 ,החולים-ביתועדת הלסינקי של :  משני סוגיםועדותבהתאם לתקנות הוקמו : הרכב הוועדות •

 ושתי ועדות עליונות שפעלו במשרד הבריאות ,החולים-ביתשתפקידה לאשר כל ניסוי שייעשה ב

 וועדת הלסינקי עליונה אדם-בנייים בועדת הלסינקי עליונה לניסויים גנט:  הביקורתזמןב

כי משרד הבריאות קבע אמות מידה להרכב שתי נמצא ביקורת ב. אדם-בנילניסויים רפואיים ב

 , על כךנוסף .אלההמידה האמות את אם  לא ת הוועדות בפועלאולם הרכב, ועדות העליונותהו

ה פעלו אל אולם, רדל המש" מנכינהכזיות שמבמשרד הבריאות פעלו שלוש ועדות הלסינקי מר

 .החוקי של חבריהןספר מהאת הרכבן ואת , כי מינויןקבע את דרלא המשרד אף ש

-בית בין השאר בתנאי שוועדת הלסינקי של  ניסוי יאושר,פי התקנות-על :אישור ניסויים •

 :להלן ("מיוחד"הכללים להבחנה בין ניסוי תקנות מפורטים בכמו כן .  אישרה אותוהחולים

 "אחר" לבין ניסוי ,מקומו- או ממלאהחולים-ביתהמצריך את אישור מנהל , )דווקא ניסוי רגיל

מבקר המדינה בבדיקת . ל משרד הבריאות"המצריך גם את אישור מנכ, ) ניסוי חריג:להלן(

, יעקב-באר, "וולפסון", "שיבא" החולים-בתיהניסויים שנבדקו בכלל שליש ממצא כי כנ

 פי-עלאף ש, רגילים כניסויים החולים-בתיהלסינקי של ועדות ו אושרו ב"הרצפלד" ו"גהה"

ל משרד " ולקבל את אישור מנכחריגיםניסויים להגדירם  ועדות אלה התקנות היה על

 . לעריכתםהבריאות

 נהגו "ולפסוןו" ו"שיבא", "גהה"החולים -בתי ב הלסינקיועדות : על אישור הניסוייםבקרה •

 משרד קבע כי אילו היה המבקר. יבותיהןלים של ישהבריאות פרוטוקולהעביר למשרד 

 לאשר – שלא כדין –  נוהגות מוצא שהוועדותהוא היההבריאות בוחן את הפרוטוקולים האלה 

ת  מצא כי משרד הבריאות העיר לוועד המבקר.ניסויים שלפי התקנות אינם מוגדרים רגילים

 .שנמצאו בבדיקהכאלה מקרים  25- רק על שני מקרים מ"שיבא" החולים-לסינקי של ביתה

 חייבות החולים-בתיכל ההחלטות של ועדות הלסינקי ב, הל הנופי-על :פרוטוקוליםעריכת  •

 שנבדקו החולים-בתינמצא שבששת . להיות מנומקות ומתועדות בכתב בפרוטוקול הישיבה

 על נוסף. עודןיתעל על הנמקת ההחלטות ולהקפיד קשות לניסויים בלי אישרו ועדות הלסינקי ב

                                                 
 .552–496' עמ, 2005מאי , 2003 ולחשבונות שנת הכספים 2004 לשנת ,ב55  שנתידוח, משרד מבקר המדינה 11
 .530–516- ו506–505' עמ, שם 12
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 מרכז המחקר והמידע 

ת הפרוטוקולים למשרד אלה נהגו להעביר אהחולים ה-שבתיחרף העובדה צא כי נמ כך

 .לא העיר להם על כך משרדה, הבריאות

-בני ב רבים נעשו ניסויים רפואייםהחולים-בתיביקורת עלה כי בב : הניסויים מהלךבקרה על •

  נוסף.החולים-בתיועדות הלסינקי של  של ואפיקוח של משרד הבריאות בלא לא בקרה וב אדם

-באר, "וולפסון", "שיבא"החולים -בתיבמקרים רבים  לא היו בידי ועדות הלסינקי של , על כך

על או ניסוי  םעל סיו, יםהחוקרים על התקדמות הניסוישל  ם דיווחי"גהה" ו"שלוותה", יעקב

 .והוועדות לא ביררו עם החוקרים מה מצב הניסויים, הפסקתו

 על כל החולים-ביתשעל חוקר לדווח לוועדת הלסינקי של הנוהל קובע  :דיווח על מקרה מוות •

  כאמור שעות מרגע שאירוע48ניסוי בתוך עת  באירעשאחר  אירוע חריג על כלמקרה מוות ו

למשרד בדיקה יועברו הוממצאי ,  ימנה ועדת בדיקה לעניין זההחולים-בית מנהל ;לידיעתוהובא 

מעשר ועדות קיבל ם שמשרד הבריאות  דיווחיתשרד מבקר המדינה בדק אקראימ. הבריאות

. 2003 ניסויים שנעשו בשנת 27- אנשים שהשתתפו ב37חולים על פטירת -בתישל מוסדיות 

  על רקהחולים-תיבלוועדת הלסינקי של דיווח החוקר ממקרי הפטירה באחד מהבדיקה עולה כי 

ווחו חוקרים דימקרים  השלושב, הובא האירוע לידיעתובו שכעבור שמונה חודשים מהמועד 

 פעמים דיווחו כעבור שבוע 15, פעמיים דיווחו כעבור חודש עד חודשיים, כעבור ארבעה חודשים

 . שעות48תוך בארבע פעמים כעבור יומיים עד שבוע ועשר פעמים , עד חודש

חוקרים שימשו כי בכמה מקרים נמצא  "וולפסון"החולים -ביתביקורת בב: ניגוד עניינים •

,  ודנו בבקשות לניסויים שהם עצמם הגישו לוועדההחולים-ביתהלסינקי של ועדת בוראשיים גם 

לדעת יכול משרד הבריאות היה ,  המדינהלדעת מבקר. מעורר חשש לניגוד ענייניםשדבר 

 .אך הוא לא עשה דבר, אלהו על המקרים הילאמהפרוטוקולים שהועברו 

 ,ניסוי ולנהל את ביצועוערוך ל התקנות רק רופא רשאי להגיש בקשה פי-על :ניהול הניסויים •

 .רופאיםשאינם חוקרים של אולם נמצא כי אושרו ניסויים 

שמסמכים הקשורים נמצא יעקב - ובאר"וולפסון"החולים -בתיבבביקורת  :מסמכי הביקורת •

, פרטים אישיים של המשתתפים בניסויובהם בייחוד טופסי הסכמה מדעת , לניסויים מסוימים

פגיעה בפרטיות נוסף על ה, לדברי מבקר המדינה. החולים-בתילא בנמצאו בבתי החוקרים ו

 אין ועדת הלסינקי יכולה לפקח על החולים-בית בהעדר כל המסמכים הנחוצים ב,המשתתפים

 . כנדרשיםהניסוי

פיקוח " בנושא ל"מנכהפרסם חוזר ת ה2005שנת משרד הבריאות כי בנמסר מזו ביקורת  לעבתגובה 

, כמשמעותם בתקנות בריאות העם(ים בישראל על הניסויים הקליניים ובקרה במוסדות הרפואי

ועדת של  חובת הפיקוח של הנהלת המוסד ו בונקבעהש ,")1980-א"התשמ, אדם-בניניסויים רפואיים ב

,  חובת דיווח על אירועים חריגיםבדבריישום ההנחיות על ,  הניסויעריכת על החולים-ביתהלסינקי של 

 13. רופאים בלבדידיבניסוי ערוך הגשת הבקשה לעל ינים של מבצע הניסוי ומניעת ניגוד עניעל 

בנושא הפיקוח על הגדרת ועדות הלסינקי מה נעשה משרד הבריאות בשאלה במענה על פנייתנו אל 

משרד נמסר כי  "חריג"ניסוי ובין  "רגיל"הבחנה בין ניסוי על הקרי , את הניסויים החולים-בתיב

                                                 
 .2005 ביוני 23, תב עוגן גולדמןכ, אדם-בניהפיקוח על עריכת ניסויים ב, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 13
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע 

 הובאל, החולים-בתיוטף את הפרוטוקולים של ישיבות ועדות הלסינקי של מקבל באופן ש הבריאות

 כמהכבר לפני כי עוד   הבריאות נמסרמשרדמ.  אישור הניסוייםדבר בות ההחלטות של הוועדותעדומת

לאור המלצות ו ,ים הניסויעלפרטים מזהים לציין בפרוטוקולים  הוועדות ראש- יושביונחושנים ה

לציין  הדרישה החודשו, ועדות הלסינקי שלא עמדו בדרישה זוובההנחיות של ן ורעננעשה המבקר 

 14. האמורבפרוטוקולים את המידע

על סמך המידע שבפרוטוקול והצלבתו עם מידע  ( לזהותהיה אפשרבהם שעם זאת נמסר כי במקרים 

ה אינ רגיל החלטת ועדת הלסינקי לאשר ניסוי במסלולכי  )שבמאגר הנתונים של משרד הבריאות

 15.ו הורה משרד הבריאות לוועדות לשנות את החלטתן ולהעביר את תיקי הבקשה לבדיקת,מוצדקת

מעקב נעשה לא כי , אינו ידועעדות לשנות את החלטתן וו ל הבריאותבהם הורה משרדשמספר המקרים 

וממשרד הבריאות נמסר כי  ,בין ועדות הלסינקיו ן משרד הבריאותבישתכתובת אחר ה סטטיסטי

 ועדת הלסינקי שלא ידי-על והלאה המשרד יאסוף את המכתבים הדנים בסיווג מחקרים מעתה"

 16."בהתאם לתקנות ולנוהל

 17חולים- הנעשים בבתיהיקף הניסויים .3.2

 רפואיים  אחת לשנה על ניסויים הבריאותדווח למשרדלמנהל המוסד הרפואי על הנוהל פי -על •

 50%הבריאות היו דיווחים שנתיים של במשרד נמצא שביקורת ב.  הנערכים במוסדואדם-בבני

 ודיווחים של 2002 שבבעלות ממשלתית או בבעלות שירותי בריאות כללית לשנת החולים-בתימ

יאות על היקף הניסויים שאישרו ועדות הנתונים שהיו במשרד הבר. 2003 מהם לשנת 78%

 הניסויים שיעורב חלה ירידה ניכרת 2003–2001בשנים .  היו חלקייםהחולים-בתינקי של יהלס

 מהניסויים 93%  היו בידי המשרד דיווחים על2001נת בש ;למשרד הבריאות היו נתונים עליהםש

 . מהם76%רק היו בידיו  2003אילו בשנת ו ,החולים-בתיב

 קושי ישבשל שיטת הרישום במאגרים הממוחשבים של משרד הבריאות הביקורת עולה כי מ  •

 . בארץהחולים-בתי ב הניסוייםלנתונים על כלהז וכירב

כנית העבודה ובתתיכלל דוח מבקר המדינה לאור ההמלצות במשרד הבריאות כי ממסר נלאחר הביקורת 

 18. בארץהחולים-בתי הקמת מאגר נתונים ממוחשב על הניסויים ב2006לשנת המשרד של 

רפואיים  בנושא רישום הניסויים ה2005ספטמבר ל שפורסם ב"ממשרד הבריאות נמסר כי בחוזר המנכ

לדאוג  החולים-בתיועדות הלסינקי בהחוקרים והונחו ) NIH )National Institutes of Health-במאגר ה

  גםחוזרב.  עומדים בקריטריונים המפורטים בחוזר אם הםהניסויים הרפואיים במאגר העולמי רישוםל

ניסויים הנרשמים המאפשרת פילוח של ה, צורת רישום ייחודיתבלהשתמש וועדות חוקרים וההונחו ה

                                                 
 .2006 ביולי 10 ,מכתב, ל משרד הבריאות"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב  14
 .שם 15
 .2006 באוקטובר 15וכן , שם 16
 .540–536' עמ, 2005מאי , 2003 ולחשבונות שנת הכספים 2004 לשנת ,ב55 דוח שנתי ,משרד מבקר המדינה 17
 .2005 ביוני 23, כתב עוגן גולדמן, אדם-בניהפיקוח על עריכת ניסויים ב, נסתמרכז המחקר והמידע של הכ 18
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע 

כך נמסר , פיכך ול, בזמן אמתNIH לאתר אתר משרד הבריאות מקושר. לל המאגראל מתוך כרביש

 19.מדובר במאגר מעודכן, משרד הבריאותמ

בעבר הודיעה אוסטרליה תקבלה התשובה כי משרד הבריאות מקים מאגר עצמאי נאין שאלתנו מדוע  לע

מידע בהתחשב ב; מיליון דולר אוסטרליקמתו הוערכה ב העלותו, להקים מאגר עצמאימתעתדת היא ש

בארץ לא לפתח ש  הוחלט, ולנוכח נגישות המידע באתר האינטרנט של משרד הבריאות,על העלות הצפויה

 20.מאגר עצמאי

 הסכמה מדעת של המשתתפים בניסויים .4

דובר בדוח מ ו, מבקר המדינהדוח מדעת של המשתתפים בניסויים עמד במרכזו של הסכמההנושא 

הצגת אולם לפני ,  זהמקד הדיון בנושאשל המסמך יתבחלק זה . בעייתיות הקשה הקיימת בנושא זהב

  . נבהיר מהי הסכמה מדעת,בקר המדינהשרד מהמסגרת החוקית להתמודדות עם סוגיה זו וממצאי מ

 תינתן רק לאחראשר ,  המטופל להשתתף בניסויתהסכמבהקשר של מסמך זה הסכמה מדעת משמעותה 

 להשתתף הסכמהה.  האפשרייםסיכוניועל  למטופל מידע מלא על מהלך הניסוי ושעורכי הניסוי ימסרו

לעזוב את , לסרב להשתתף, קרי המטופל חופשי להסכים להשתתף, חייבת להינתן באופן חופשיבניסוי 

.  של המטופל המלאהההשתתפות אמורה להיות אך ורק בהסכמתו. כל החלטה אחרתלקבל הניסוי או 

קרי , בהן אדם אינו מסוגל לתת הסכמה מדעתשהשאלה המרכזית בנושא זה היא מה קורה בנסיבות 

בהצהרת הלסינקי נאמר כי  . בניסויףהשתתאם למודעת הוא אינו כשיר לקבל החלטה בנסיבות שבהן 

 . בהתאם לתחיקה הלאומית,נדרשת הסכמה מדעת של האפוטרופוס החוקי מקרים כאלהב

 משפטיתהמסגרת ה .4.1

 מדעת של הלהסכמבכל הקשור   ברורים עקרונותיםכללנ ,שאומצה בתקנות, הצהרת הלסינקיב, כאמור

יש להודיע לו  "...לפיו אשר  ,נזכיר שוב את אחד העקרונות המרכזיים. המשתתפים בניסויים רפואיים

. תףחורין להימנע מהשתתפות במחקר וחופשי להסתלק בכל עת מהסכמתו להשת-כי הוא בן) למטופל(

רצוי , שניתנה באופן חופשי, אז יבקש ויקבל הרופא את הסכמתו המודעת של האדם המשמש למחקר-או

 21".בכתב

לא "בחוק נקבע כי . מדעת לטיפול רפואי עוסק בהסכמה ,1996-ו"התשנ, בחוק זכויות החולה' פרק ד

סכמה מדעת ימסור לשם קבלת ה....". "יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך הסכמה מדעת

כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול , באורח סביר, המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו

 22.טיפול בעל אופי חדשניההיות עובדת כלל תי" מידע רפואי"בבהקשר זה נקבע כי ". המוצע

 רת מבקר לאחר ביקו– כאמור, 2006ענן בשנת ורש, אדם-בנינוהל לניסויים רפואיים בפרק שלוש ב

 : כישארבפרק זה נכתב בין ה. הסכמה מדעתהעוסק בהליך , המדינה

                                                 
 .2006 ביולי 10 ,מכתב, ל משרד הבריאות"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 19
 .2006 ביולי 10 ,מכתב, ל משרד הבריאות"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 20
 .1980-א"התשמ, )אדם-ניסויים רפואיים בבני(תקנות בריאות העם המופיע בתוספת הראשונה ל, מתוך תרגום האמנה 21
 . לחוק13סעיף  22
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע 

קיבל החוקר את הסכמתו מדעת של כן  אלא אם אדם-בנימעורבים בו שלא ייערך ניסוי רפואי " •

 מילולי מתאים אדם המשתתף בניסוי הרפואי לאחר שהחוקר נתן למשתתף בניסוי הסבר

 בניסוי הרפואי ףהסכמה להשתת. וי הרפואיטופס ההסכמה מדעת לניסוהמשתתף קרא את 

טופס ההסכמה . ועדת הלסינקי לאותו ניסויבועל טופס הסכמה מדעת שאושר , בכתבתינתן 

העתק של הטופס החתום יימסר לידי .  החוקרידי-על המשתתף והן ידי-עלמדעת ייחתם הן 

 23".המשתתף

 ויש לו ,מה מדעת לטיפול רפואיחסוי או שאינו מסוגל לתת הסכ, פסול דין, אם המשתתף קטין" •

ו החוקי בנוסף או במקום הסכמת יקבל החוקר את הסכמת נציג ...אפוטרופוס שמונה כחוק

  24".בן משפחה שלא מונה כנציג חוקי אינו רשאי לתת הסכמה במקום המשתתף .... שתתףהמ

א מונה  וידוע לחוקר של,ספקות לגבי כשירותו של המשתתף לתת הסכמה מדעת"לחוקר אם יש  •

. גריאטר בלתי תלוי במחקר /על החוקר לקבל הערכה של פסיכיאטר, למשתתף נציג חוקי

הכללתן הכרחית לקידום כן האוכלוסיות הנמנות בסעיף זה לא ייכללו בניסוי רפואי אלא אם 

 25".הכשירה מבחינה משפטית, בריאותן והניסוי אינו יכול להיערך באוכלוסייה חלופית

 קבועה  שעל עורכי הניסוי למסור למטופל לפני קבלת הסכמתו להשתתף בניסוי והמידעמפורט נוהל ב

החובה להודיע למשתתף על כל מידע חדש שיתגלה במהלך הניסוי ועשוי להשפיע על החלטת המטופל 

 .להשתתף בניסוי

בהם ועדת הלסינקי רשאית לאשר ויתור על דרישת הסכמה ש גם תנאים מיוחדים יםכללננוהל ב

מיופה של אפוטרופסו או של  , לקבל הסכמה מדעת של המשתתףין אפשרותאשמשל במקרה  ל,מדעת

בסבירות , ויש יסוד סביר לצפות כי הניסוי המבוקש יביא לשיפור במצבו הרפואי של המשתתף, כוחו

בין  . על הנזק שבפגיעה בזכויותיו או ברווחתואשר גוברתטיפול מקובל אחר בגבוהה יותר מאשר 

-פרה ניסויים בחיות מעבדה וניסויים ; בסכנת חיים מיידיתנתוןהחולה : ורטים בנוהל המפהתנאים

אין אפשרות לתקשר עם ו, קליניים אחרים תומכים ביכולת האפשרית של התרופה להיטיב עם החולה

 נקבע כי הכללת החולה בניסוי רפואי תאושר בקביעת החוקר  על כךנוסף. מצבו הרפואיעקב החולה 

 . בלתי תלוי,ר נוסףחוקוהראשי 

 26הסכמה מדעתהממצאי מבקר המדינה בנושא  .4.2

.  מדעת של משתתפים בניסוייםההסכמה ממצאים חמורים בנושא יםצגו המדינה ממבקרדוח ב, כאמור

 : בנושא זהבדוחהמפורטים להלן הממצאים המרכזיים 

 על טופסי חתימו משתתפים בניסוייעקב ה-ז הרפואי לבריאות הנפש בארעורכי ניסויים במרכ •

בשלושה ניסויים השתתפו , למשל. הסכמה מדעת אף שהמשתתפים לא היו כשירים לכך

                                                 
 . בנוהל3.1סעיף  23
 . בנוהל3.2סעיף  24
 .שם 25
 .536–530- ו516–507' עמ, 2005מאי , 2003 ולחשבונות שנת הכספים 2004 לשנת ,ב55  שנתידוח, משרד מבקר המדינה 26
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע 

רות המשפטית בלי שהאפוטרופוס י חוק הכשפי-עלשלושה אנשים שמונה להם אפוטרופוס 

 .הוחתם על טופס הסכמה מדעת

ל עמטופלים קשישים החתימו החוקרים " הרצפלד" השיקומי החולים-ביתניסויים שנעשו בב •

היו בהם אנשים שמצבם . חתום עליהםשספק אם היו כשירים לאף  טופסי הסכמה מדעת

 .  מסמכי הניסוי עצמםפי-עלגם הקוגניטיבי היה ירוד 

 נמצא כי המשתתפים בניסויים מסוימים לא "הלל יפה" ו"שיבא", "וולפסון" החולים-בתיב •

-ביתועדת הלסינקי של ושר בבניגוד לתקנות ובלי שהדבר או, הוחתמו על טופסי הסכמה מדעת

 .החולים

 "וולפסון" ו"שיבא", "גהה", "שלוותה", יעקב- בארהחולים-בתיבמשתתפים בניסויים  •

קבלת שם ל,  באורח סביר,דרושהעל טופסי הסכמה מדעת שחסר בהם מידע חיוני הוחתמו 

 . תרופת ניסוינטילתהסיכונים הכרוכים במידע על כגון ,  אם להשתתף בניסויהחלטהה

 הובאו לידיעת משרד הבריאות מקרים שבהם נעשו ניסויים 2003שנת מאז  כי הביקורת עלב •

ך בדיקות שגרתיות בלי קחו מחולים תוך כדי טיפול או לצורבדגימות דם וברקמות חיות שנל

 . לכך הסכמה מדעתושנתנ

 ,"קפלן"החולים -בית שנערך בבניסויששותפו הקשישים החולים כלל  מ43%-נמצא כי כ •

 הוחתמו על טופסי הסכמה מדעת אף שסבלו מליקויים קוגניטיביים שפגעו ,מסמכיהם נבדקוו

סיכונים ל,  שהניסוי כרוך בהפעולה הפולשניתים בכל הקשור לטפסהאמור בביכולתם להבין את 

 .וממנעשויה לצמוח להם תועלת של ו בניסוינוחות הכרוכים-אילו

נוהל לניסויים ההורחב ורוענן בגרסה העדכנית של סכמה מדעת ה כי נושא ה נמסרממשרד הבריאות

 אתחולים שכשירותם לתת הסכמה כזשל הסכמה מדעת נושא הדגש הו וכי בנוהל זה אדם-בנירפואיים ב

 נמסר ,עליהםכתב שמבקר המדינה  , לניסויים בדגימות של רקמות ממקור אנושיאשר. מוטלת בספק

ש בדגימות פתולוגיות למחקר יאושר רק בתנאי שימושה החולים-בתיבהר לרד הבריאות כי הוממש

 4- ב , על כךנוסף. ומבקשים את הסכמתו להשתתף במחקר נלקחה ממנו הדגימהשהאדם מאתרים את ש

במאגרי דגימות יאפשרו מחקר ש הנחיות שובי גלצורך הוקמה במשרד הבריאות ועדה 2005ספטמבר ב

 27. טרם הוגשו זוהמלצות ועדה. קיימים

 28ים בניסוייםביטוח המשתתפ .4.3

 עקב שנפגעו יסיוע למב שכן מדובר בפיצוי ו, סוגיה חשובהואמשתתפים בניסויים המטופלים הביטוח ה

 . בניסויםהשתתפות

-ביתת הלסינקי של  קובע כי ועד1999 משנת "אדם-בני ניסויים רפואיים בנוהל"קר נכתב כי בדוח המב

י  יוזם הניסוי כיסוי ביטוחידי-על הובטח ...כילא תאשר עריכת ניסוי רפואי אלא אם שוכנעה " החולים

                                                 
הלשכה המשפטית , טליה אגמון' הגב: וגם, 2006 ביולי 10 ,מכתב, משרד הבריאותל "עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 27

 .2006 באוקטובר 17, שיחת טלפון, במשרד הבריאות
 .516–514' עמ, 2005מאי , 2003 ולחשבונות שנת הכספים 2004 לשנת ,ב55  שנתיוחד  ,מבקר המדינה 28
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע 

רת ביטוח הולם של ל להסדצוין שהמוסד הרפואי פע בטופס ההסכמה מדעת 29."למשתתפים בוהולם 

התחייבות של יוזם הניסוי כלפי המוסד הרפואי מצוין שהוא מתחייב לבטח את וב, המשתתפים

א למה פסי ההסכוטבנוהל ובמדינה ציין כי מבקר ה. הנובעות מהניסוי' המשתתפים מפני תביעות צד ג

אלא , ביטוח הולם הנוהל לא נדרש ממנו פי-עליוזם  ובהתחייבות הנדרשת מה,בהר מהו ביטוח הולםומ

 .בלבד' ביטוח צד ג

  הבריאותמשרדשל  הציגה הלשכה המשפטית 1999 כי כבר בינואר מצאנמבקר המדינה משרד בביקורת 

חיוב זה מטיל על , הלדברי. משתתפים בניסוייםההבעייתיות בביטוח קליניים את הניסויים הלמדור 

 פנה אחד 2003 בשנת .יהםהעריך את השלכותיה על מעמסה כספית אדירה שקשה להחולים-בתי

יוזמים ניסויים אינם יכולים לעמוד בהוצאות אשר משרד הבריאות בטענה שחוקרים  לא החולים-בתימ

 להשמיט את סעיף הביטוח החולים-ביתה ולכן החליט ם אלניסוייהכרוכות בביטוח המשתתפים ב

 הוא מנסה  אחדותשרד הבריאות כי במשך שניםמאף טען בפני זה  חולים-בית .מטופס ההסכמה מדעת

 30. לא הצלחהבאך , להשיג ביטוח חיים וביטוח נכות למשתתפים בניסויים

עבור המשתתפים בניסויים ב הנדרש הביטוחכי  חולים-ביתאותו  הודיע משרד הבריאות ל2004בפברואר 

בעקבות הודעה זו . שאינם במימון חברות מסחריות הוא ביטוח האחריות המקצועית לעובדי המוסד

המוסד הרפואי פעל להסדרת ביטוח " ובמקום , טופס ההסכמה מדעתו של את נוסחהחולים-ביתשינה 

יטוח הולם לאחריותם של המוסד הרפואי פעל להסדרת ב ":כתבנ" הולם של המשתתפים בניסוי

 31."עורכי הניסוי, רופאיו

במימון חברות מסחריות הניסוח של סעיף רבים שנעשים  כי בניסויים  מבקר המדינהעוד עולה מדוח

 32. ברור לקורא הסבירואינ  ההסכמה מדעת של החברות היוזמותיהביטוח בטופס

את  ... מחתימיםהחולים-בתיהחוקרים שב, לפי הנחיות משרד הבריאות: "מבקר המדינה קבע כי

בלי שיוגדר מהו , המשתתפים בניסוי על טופסי הסכמה מדעת שבהם מובטח להם כיסוי ביטוחי הולם

משרד מבקר המדינה התריע בפני המשרד שנוסח זה עלול להטעות את המשתתפים . ביטוח הולם

ם למשתתפים בניסוי על המשרד לקבוע בהקדם מהו ביטוח הול, לדעת משרד מבקר המדינה. בניסויים

יודגש .  על כל מגבלותיו, יידעו את המשתתפים בניסויים בפרטי הביטוחהחולים-בתיולהקפיד על כך ש

 אין להמתין עד סיום הטיפול בהצעת חוק ניסויים ,ו כדי לטפל ב, ולכן,שיש צורך דחוף בהסדרת הנושא

 33".אדם-בניואיים ברפ

גישות בין נציגי הנהלת המשרד כמה פ התקיימו א הביטוחבנושכי עקב הביקורת נמסר ד הבריאות משרמ

האחריות תרחיב את " ענבל"חברת כי בשיחות אלה הוסכם ". ענבל"נציגי חברת הביטוח הממשלתית ו

הפעילות הנעשית בניסויים  כך ש,חולים-בתיקרי לא רק ,  המוסדות הרפואיים בארץכלהחוקית של 

                                                 
 .6' עמ, 1999מבר ספט, אדם-בנינוהל ניסויים רפואיים ב, משרד הבריאות 29
 .516–514' עמ, 2005מאי , 2003 ולחשבונות שנת הכספים 2004 לשנת ,ב55  שנתיוחד  ,מבקר המדינה 30
 .שם 31
 .שם 32
 .שם 33
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע 

שהתקבלו  כי לאחר נמסרמשרד הבריאות מ. בול האחריותגהוגדר  ו,במסגרת הביטוחרפואיים תיכלל 

 2006.34שנת עודכן בכאמור ש, נספח אדם-בנירפואיים בהניסויים ההסכמות אלה הוכנס לנוהל 

על יוזם הניסוי " כי קבענ ,2006 ,אדם-בנינוהל ניסויים רפואיים בב) י (1.3סעיף ההנחיות בבדקנו את 

 דיני מדינת ישראל מפני פי-על החוקית שלו טח את האחריותולבהרפואי לספק כיסוי ביטוחי הולם 

בין , ל בקשר עם הניסוי הקליניו הכ– 'או תביעות צד ג/ משתתפים בניסוי הרפואי וידי-עלתביעות שיוגשו 

או הצוות /כלול את האחריות החוקית של המוסד הרפואי ולהביטוח יורחב . בתקופת הניסוי ובין לאחריו

כפוף לחריג במקרה של רשלנות או ,  הנובעים מהמעורבות שלהם בעריכת הניסויאו החוקר/הרפואי ו

 ".  מכוונת מפרוטוקול הניסויחריגה

הסכם החוזי לביצוע ניסוי רפואי בין יוזם המחקר ובין החוקר הראשי ב כיקבע נשל הנוהל  9.1.6בסעיף 

כולל ביטוח בפני , רפואי הולםהתחייבות יוזם הניסוי הרפואי לקיומו של ביטוח " ,שארבין ה, יכללת

 ". הנובעות מהניסוי הרפואי' תביעות צד ג

חולים -סעיף ביטוח בהתקשרויות עם גופים מסחריים לביצוע ניסויים קליניים בבתי,  לנוהל2 בנספח

או חוקר לביצוע ניסוי קליני /החברה המסחרית המתקשרת עם מוסד רפואי ו" כי קבע נ,ממשלתיים

 משתתפים ידי-על דיני מדינת ישראל מפני תביעות שיוגשו פי-על חוקית שלההאחריות התבטח את 

. בין בתקופת הניסוי ובין לאחריו, ל בקשר עם הניסוי הקליניו הכ– 'או תביעות צד ג/בניסוי הרפואי ו

או החוקר /או הצוות הרפואי ו/הביטוח יורחב לכלול את האחריות החוקית של המוסד הרפואי ו

או מחדלים /גין נזקים הנובעים ממעשים וכפוף לחריג ב, בות שלהם בעריכת הניסויהנובעים מהמעור

 ....".  הצוות הרפואיידי-עלשבוצעו 

ביטוח המוסד והצוות בהחדש הדגש הוא  בנוהלכי נמצא  2006 משנת נוהל ל1999השוואת הנוהל משנת ב

 הלנושלא כמו ב ,.."'תביעות צד גאו / משתתפים בניסוי הרפואי וידי-עלמפני תביעות שיוגשו " הרפואי

 .למשתתפים בניסויהולם י כיסוי ביטוח דגשוהאשר בו  ,1999 משנת

אלא , רפואי אישילבטח את המשתתפים בניסוי ביטוח מחויבים אינם יוזמי הניסוי השינוי משמעו ש

תבוע את ל במקרה של גרימת נזק למשתתף בניסוי עליו. הצוות הרפואיאת או /רק את המוסד הרפואי ו

לצורך שכן אין לו ביטוח רפואי משלו , כדי לקבל פיצוי על הנזק שנגרם להם הביטוח של מבצעי הניסוי

 נועד לשם הקטנת הוצאותיו על  זהשינוי, ין בדוח מבקר המדינהשצו', במקרה של בית החולים א .זה

 .הביטוח

 35אדם-בני ניסויים רפואיים בהצעת חוק .5

דורש התייחסות לסוגיות אשר מורכב תחום  היא אדם-בניניסויים בריכת  כי עדוחמבקר המדינה ציין ב

בדוח צוין . תחום זהתקנות הקיימות כיום אין התייחסות מלאה לסוגיות רבות בבאולם  ,שוניםבנושאים 

  המדינהמבקר. תחוםלה ותומך בחקיקה ראשית באסוגיות משרד הבריאות מכיר בצורך להסדיר כי 

מה בשנת ו השנים עודכנה הצהרת הלסינקי פעמים אחדות מאז פרסשךה שבמאת העובדבדוח דגיש ה

 .עדכונים אלה אינם באים לידי ביטוי בתקנות הקיימותו, 1964

                                                 
 .2006 באוקטובר 15, מכתב, ל משרד הבריאות"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 34
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע 

 בהכנת טיוטות להצעת חוק בנושא 1997מאי אז שרד הבריאות עוסק ממכי צוין   מבקר המדינהדוחב

לא הוגשה , שבע שניםכעבור כלומר , ת הביקורעריכתד למועד  אולם ע,אדם-בניניסויים רפואיים ב

   36. זההבריאות הצעת חוק בנושאמשרד מטעם 

כללת התייחסות לעדכונים בהצהרת נמשרד הבריאות הכנתה עמלים בעל שטיוטת הצעת החוק ב

הרחבת לצורך בשקיפות בפרסום תוצאות ניסויים ול, פיקוח על ניסוייםלבקרה ול  בכל הקשורהלסינקי

החולים ובמוסדות -קופותשל במרפאות למשל , החולים-בתיסויים גם מחוץ לניערוך האפשרות ל

 .להשכלה גבוהה

ניסויים ה הצעת החוק בנושא  הליך הכנתהיכן עומדהתשובה שנתקבלה ממשרד הבריאות על השאלה 

, כי לאחר הפצת התזכיר התקבלו עשרות הערות מגורמים מתעניינים רבים היתה אדם-בנירפואיים בה

סתיימה בימים נעבודה זו . בכובד ראשאלה בהערות  דרשה עבודה רבה ומאומצת לשם דיוןולפיכך נ

 . ם הטמעת התיקונים הרבים בנוסח המוצע וכעת מסתיימת ג,אלה

כי לאישור הממשלה בהקדם ועשויה להיות מובאת כי טיוטת החוק הבריאות משרד ממסר נ 2006ביולי 

הצעת  37.ל שולחן הכנסת עד תום פגרת הקיץ שלההצעת החוק הממשלתית עתונח אישורה לאחר 

 38.החוק טרם הוגשה לאישור הממשלה

 דיון .6

 :מפורטות להלןיש מקום למקד את הדיון בסוגיות ה

 "קפלן"החלטת משרד הבריאות להקים ועדת בקרה ואיכות לבדיקת האירועים במרכז הרפואי  •

 חוק זכויות פי-על, עדההוומאפשרת לו שלא לחשוף ברבים את דוח  "הרצפלד" החולים-ביתוב

 הממצאים החמורים העולים מדוח מבקר המדינה נוכחנשאלת השאלה אם ל, עם זאת. החולה

,  ולא ועדת בקרה ואיכות,לא היה מקום לשקול את הקמתה של ועדת בדיקהבנושא זה 

 ינה לא מעט מטופלים א בהםככל הנראה נפגעושאם העובדה שמדובר באירועים ו, לבחינתו

-בתיבשירותי אשר מסתייע לציבור הרחב קרוביהם ול , אלהוחשבון למטופלים-יןת מתן דמחייב

  . נעשתה בהםהבדיקהש החולים

 אדם-בנימבקר המדינה עמד על הצורך בקידום חקיקה ראשית בנושא הניסויים הרפואיים ב •

ד משרטרם הגיש , קרי כמעט עשור,  ועד היום1997שנת מאז . שתחליף את התקנות הקיימות

 .הבריאות הצעת חוק בנושא זה

 מרכזית א חוליה  נראה כי האכיפה הי,תקנות ונהלים, לצד ההכרה בחשיבות קיומם של חוקים •

את אכיפה העומדים לרשות משרד הבריאות ובקרה והיש מקום לבחון את אמצעי ה. בנושא זה

 .יעילותם

פורטו קר המדינה דוח מבב. ב ומרכזיושחנושא  אה מדעת להשתתפות בניסויים היההסכמ •

  בכל הקשור לקבלת הסכמה מדעת ממטופליםפרט ב,ממצאים חמורים ביותר בנושא זה

                                                 
 .שם 36
 .2006 ביולי 10 ,מכתב, ל משרד הבריאות"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 37
 .2006 באוקטובר 17, שיחת טלפון, הלשכה המשפטית במשרד הבריאות, טליה אגמון' הגב 38
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע 

וטה סוגיה רגישה זו ממחישה בצורה הב. הסובלים מליקויים קוגניטיבייםוממטופלים  קשישים

שלומם ושלמותם  ולא יישמרו ניסויים רפואיים ייפגעו זכויות הפרטמהלך  שבסכנה הביותר את

 .ים והגופנית של המשתתפים בניסויהנפשית

לאחר . ים המשתתפים בניסוי הוא ביטוח המדינה עמד עליהםמבקרשאחד הנושאים החשובים  •

כיסוי כל הקשור לבההנחיות נוסח את  שינה משרד הבריאות )2006בשנת  ( המבקרדוחפרסום 

 אלא רק את ,ים לבטח את המשתתפים בניסויהחולים-בתיאת כך שהוא אינו מחייב  ,יביטוחה

שינוי זה , כאמור. יםהצוות הרפואי מפני תביעות של משתתפים בניסויאת או /המוסד הרפואי ו

 בניסוי עליו נבע מהרצון להפחית עלויות והוא מוביל לכך שבמקרה של גרימת נזק למשתתף

 . שכן אין לו ביטוח רפואי משלו לצורך זה, לתבוע את הביטוח של מבצעי הניסוי

למרות העובדה שעניין הניסויים  ".. כיותמפורשו נכתב בש ,ב לסיכום דוח המבקר לשים לראוי •

על ביצוע הניסויים ) משרד הבריאות(פיקוח המשרד , אדם-בניחיי ב ונוגע ,רגיש במיוחד

לא היה פיקוח של הוועדות המוסדיות על ביצוע שכמעט , והליכי אישורם היה מצומצם ביותר

 39."ויות המשתתפים כנדרש בתקנות ובנוהלהניסויים ולא תמיד נשמרו זכ

                                                 
 .551' עמ, 2005מאי , 2003  ולחשבונות שנת הכספים2004 לשנת ,ב55 דוח שנתי, משרד מבקר המדינה 39


