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כותרת :ד"ר ענבר הרטמן ,בית החולים אסף
הרופא ,מכון חרוב שהוקם על ידי קרן
ירון לונדון :שלום ד"ר ענבר הרטמן ,רופאת ילדים מבית החולים
אסף הרופא ,את מומחית בנושאי התעללות בילדים ,את פעילה
במכון חרוב .מהו מכון חרוב?
ד"ר ענבר הרטמן :זה מכון שהוקם על ידי קרן שוסטרמן שייסדה
אותו יהודייה מארצות הברית...
ירון לונדון :ועיסוקו?
ד"ר ענבר הרטמן :הכשרת אנשים מכל תחומי התעסוקה לנושא
של התעללות והזנחת ילדים.
ירון לונדון :עכשיו ,אתם פירסמתם ממצא מרתק על סמך
סטטיסטיקות בינלאומיות שקשורות בתופעה שנקראת מוות בעריסה.
מוות בעריסה זה מותם של ילדים עד גיל שנה מסיבות שאינן
ברורות.
ד"ר ענבר הרטמן :נכון ,זאת אומרת תינוק עד גיל שנה שנפטר
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בשנתו מתוך בריאות שלמה ,הווה אומר לא היה חולה באיזה
דלקת ריאות לאחרונה וגם אין לו איזה מום מולד קשה ,וכעת
הוא נפטר בלי סיבה ,כשבהגדרה אמורים לאחר הפטירה לבצע
נתיחה שלאחר המוות כדי לוודא שלא הייתה סיבה נסתרת עד כה
לעין ,ולגשת לזירת האירוע ,לזירת המוות ,המשטרה הכוונה ,לברר
שלא בוצעה התעללות.
ירון לונדון :איזה שיעור מהלידות מסתיים במוות בעריסה?
ד"ר ענבר הרטמן :למעשה אם אנחנו מסתכלים על תמותת
תינוקות בישראל ,בערך ארבעה תינוקות מתוך אלף מתים בשנה,
ומתוכם בערך שישה אחוז נקבעים כמוות בעריסה .אבל אני שוב
מזכירה ,וזה גם מה שכתבתי בדו"ח ,שלמעשה לעומת מדינות
אחרות במערב ,בארץ אין היום חוק או נוהל שמחייב לערוך
נתיחה שלאחר המוות לתינוקות האלה .כך שלמעשה לפעמים
האבחנה של מוות בעריסה נקבעת בלי שמולאו הקריטריונים.
מוטי קירשנבאום :יש בערך  700תינוקות כאלה שנפטרים במוות
בעריסה.
ד"ר ענבר הרטמן :לא לא לא ,שנפטרים בשנה בכלל ,מתוכם בערך
 40ככל הנראה ,בשנה ,נקבעים כמוות בעריסה.
מוטי קירשנבאום :אה 40 ,כמוות בעריסה .ומתוכם אתם מעלים
חשד שחלק לא מתו בעריסה מוות כזה טבעי אלא חלק פשוט
נרצחו על ידי הוריהם .על בסיס מה אתם אומרים את זה?
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ד"ר ענבר הרטמן :אז קודם כל הרבה פעמים בהתעללות לצערי
בתינוקות ,כמו בתסמונת התינוק המנוער לדוגמה ,לא ניתן לראות
סימנים חיצוניים לחבלה על הילד .מוות שנגרם לדוגמה בחנק על
ידי כרית או שקית או ניעור של תינוק ,לא מותיר סימנים
חיצוניים ,לפעמים אפילו בנתיחה קשה לקבוע ,זה חשוב לציין,
אבל בודאי שבלי שמבוצעת נתיחה לא ניתן לקבוע את זה על
סמך בדיקה של הילד .ברור שאם מגיע ילד שהוא חבול כולו
וההורים אומרים מצאתי אותך כך אז מתעורר חשד ובמקרים
כאלה כן מכריחים את המשפחה לבצע את הנתיחה .אבל בשאר
המקרים בסופו של דבר מדובר בטרגדיה וההורים שהם במצב
מאוד קשה מבקשים להביא את התינוק מהר לקבורה ולרוב
נעתרים לבקשתם .אבל השאלה היא פה כמה אנחנו מפספסים.
ירון לונדון :זאת אומרת שיש ,לפחות על פי השיעורים שנמדדו
במדינות אחרות ששם כן מבצעים ניתוחים ,מתוך אותם  40מיתות
בעריסה ,אתם משערים שחמש ,ארבע ,שבע ,הן רציחות.
ד"ר ענבר הרטמן :כן ,במחקרים אצלנו זה  ,5%במחקרים יותר
פסימיים זה  40%מהמקרים ,התברר לבסוף ,כשבחנו את המקרה
מחדש ,שהיה מדובר ברצח ולא במוות בעריסה ,שזו באמת טרגדיה
אבל יכול להוות גם איזשהוא מפלט להורים מתעללים.
ירון לונדון :תודה רבה לך גבירתי.
מוטי קירשנבאום :תודה.
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