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 דבר ועדת האתיקה בימי ההתמודדות עם משבר הקורונה

 
 לכל הפיזיותרפיסטים והפיזיותרפיסטיות שלום רב, 

 

  –שואל את עצמו שאלות רבות, נכונות וקשות לפתרון  כל אחד מאיתנו, ודאות גדולה-של אי בתקופה זו,

 המטופלים שאנו מלווים.  ולגבי ,נו כפיזיותרפיסטיםלגבי

 

 לפני הכל, אנו מבקשים מכל אחד ואחת להישמע להנחיות הכלליות והספציפיות לכל תחום טיפול. 

 

בימים אלה, ועדת האתיקה מקבלת פניות רבות מהקהילה המקצועית, ובו בזמן, עוקבת ושותפה לשיח הער 

-שחיוני לדון בהן. לצערנו, אין תשובות חדברשתות החברתיות. אנו מוצאים שעולות שאלות, דילמות ודעות 

 משמעיות לכל השאלות. יתרה מזו, הדילמות משתנות, והפתרונות האפשריים להם מתעדכנים בכל יום מחדש. 

 להלן תמצית השאלות האתיות, המקצועיות והמוסריות שהתעוררו בימים האחרונים: 

אילו מצבים נכללים תחת ההגדרה של "מצב אקוטי"? "טיפול חיוני"? האם נזק משני מחוסר פעילות  •

 נכלל בהגדרות אלה? 

פן מקוון? איך מתמודדים עם תחושת ההזנחה שלנו, לגבי מטופלים ומטופלות שלא ניתן לסייע להם באו ●

 )הטכנולוגיה אינה נגישה להם, שהטיפול בהם מצריך מגע, ועוד(.  

כיצד מתמודדים עם המתח שבין תחושת ההזנחה ובין תחושת האחריות הרחבה יותר, לצמצום הסיכון  ●

 כיצד מתמודדיםובמקומות בהם העבודה נמשכת כסדרה, להידבק ולהדביק אחרים בוירוס הקורונה? 

 ?לקיים את העשייה המקצועית לבין הרצון לשמור על העובד ובני משפחתו  עם המתח שבין הרצון

 לצד הדאגה הכנה למטופלים, אילו כלים יש לנו כדי להתמודד עם הפגיעה הכלכלית שאנו חווים? ●

בראייה "פילוסופית" יותר, האם נכון לנו כמקצוע, אפילו בעת הזו, להגדיר עצמנו כ"חיוניים" או  ●

 בט קדימה, מה יכולות להיות המשמעויות של כל הגדרה? כ"פחות חיוניים"? במ

 

מושג שגור בספרות, שנחקר בהרחבה באוכלוסיות שונות של  -למעשה, כולנו חווים כעת 'מועקה מוסרית' 

פי אמות המידה המוסריות -מטפלים. מועקה מוסרית מתייחסת למצבים שבהם אין ביכולתו של אדם לנהוג על

צוי גדל, כך מתעצמות שלו ו"צו מצפונו" בשל אילוצים פנימיים או חיצוניים. ככל שהמתח בין הרצוי והמ

 התחושות הנלוות למועקה המוסרית ואיתן הצורך לשתף ולהתייעץ.  

ההבנה שכולנו מתחבטים באותן סוגיות איננה פותרת את הסוגיות עצמן, אך יש בה כדי לחזק אותנו כקהילה  

 בתמיכה הדדית וביצירתיות מקצועית. -המתמודדת יחד 

 

 ל משברי מגיפה, להלן קישור:אם תרצו להעמיק בהיבטים האתיים בניהו
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 בברכת בריאות טובה לכולם,

 ועדת האתיקה
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