
 

בין  לניסויים בבני אדםבגרמניה  והמדעית הקהילה הרפואית בגישת תמורותה מהן

 ?1939–1890השנים 

 אורית קוטלר עבודה סמינריונית של

, בעיקר עם התפתחות בתי החולים 19-בגרמניה במהלך המאה ה להתבצעניסויים בבני אדם החלו 

 ה, התפתח19-של המאה ה 90-ה בתחילת שנות. לכלל המטופלים וטיפול אבחוןמרכזי הפיכתם לו

יתה יאתיקת הניסויים בבני אדם, הינה בעיה שיש להתמקד בה. גרמניה ה לפיהתפיסה באירופה 

קבע תקנה באשר לאופן ניהול אף הגרמני הפרלמנט ו ,יותר ממדינות אחרות מפותחת בתפיסתה זו

סוי י"נבעקבות רק בגרמניה החל , ניסויים בבני האדםבנושא של  ממשי שיח אתיאולם, ניסויים באסירים. 

גרם לסערה ציבורית זה  . ניסויוב שהשתתפובני אדם  וגרם למותם של, 1890שנת ב שנערך נייסר",

בגרמניה לחוקק חוקים להסדרת הניסויים בבני  בעקבותיו החלוש ,ועורר שיח ציבורי אתי ומדיני נוקב

 . יסויבנלוקח חלק , כאשר הדגש היה על רווחת ושלום האדם האדם

החלו מדענים גרמנים לבצע ניסויים בבני אדם בקולוניות הגרמניות באפריקה.  20-בתחילת המאה ה

בהסתמך על הצווים  ניסויים אלה נעשו באפריקה, לאחר שהבקשה לנהל ניסויים אלה בגרמניה נדחתה

קולוניות הכריזו על ה אותם מדעניםכפתרון לכך, . 1900שפורסמו בגרמניה על ידי הפרלמנט בשנת 

. הם קיבלו אישור כ"מעבדה" ועל בני האדם החולים במחלה זו כ"נשואי הניסויי" הגרמניות באפריקה

על בני אדם,  םביצועשל ניסוי מבוקר ב"מעבדה", ואופן  ניםבקריטריו ועמד והםמאחר  לביצוע הניסויים,

רופות כנגד "מחלת השינה", תה פיתוח תימטרת הניסויים הי את הצווים. לא נגדמחוץ לגבולות גרמניה, 

נעשו הרחק מדעת הציבור בגרמניה, גרמו לסבל רב לבני האדם שהשתתפו שם והניסויים יאולם הטיפול

 צווים שפורסמו.תכלית הל דבניגובניסויים, וזאת 

המאמץ הלאומי. דרושים לטובת  ניסויים בבני אדם ה לפיהתפיסרווחה ה, בזמן מלחמת העולם הראשונה

ברמות חומרה  סיכון חייהם ופגיעה בבריאותםלנעשו ניסויים בבני אדם באופן שגרם , וז במהלך תקופה

שהחל להתפתח  ,הפיזית מתחום האנתרופולוגיהם מחקריה ליוותה קרקע פורייה. מלחמה זו אף שונות

מדענים ורופאים שמו דגש על מציאת ההבדלים בין גזעי בני  םבמסגרתבגרמניה ו 19-בסוף המאה ה

אולם לאחר המלחמה, החל אדם שונים. ניסויים רבים בוצעו לצורך ביסוס הידע בקרב שבויים במחנות. 

הורחבו  כתוצאה מדיון זה, צורך לנהל ניסויים בבני אדם.הבדבר  בציבור הרחב, דיון אתי להתעוררשוב 

  בני האדם המשתתפים בניסויים.בגרמניה הצווים להגנת 

, הקהילה המדעית והרפואית נרתמה 1933שנת ב בגרמניה סוציאליסטית-ציונלאעם עליית המפלגה הנ

רופאים החוק "להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני".  נחקק 1935-ב בקידום "תורת הגזע".לתמוך 

יים באשר לשיוך או אי שיוך לגזע בני אדם על מנת לקבוע פרמטרים ביולוגמחקרים על ומדענים ערכו 

  מבנה השלד והגולגלות של בני אדם מגזעים שונים.ב וכן, מרכיבי הדםהשוני ב נבחן הארי.



 

ביחסה  הקהילה הרפואית הגרמניתמיה שהיתה בין והוא הדיכוטשמצאתי,  הבולטיםאחד הדברים 

-לעליית המפלגה הנציונלהתקיימה עד , וובין האתיקנים והמשפטנים הגרמניםלניסויים בבני אדם 

צורך התפיסתי לגבי הפער בטוי לא רק יבאה לידי בזו דיכוטומיה  .1933סוציאליסטית לשלטון בשנת 

חוקים אשר הכתיבו כללי התנהלות  לאחר שחוקקולהגן על המשתתפים בניסוי מלכתחילה, אלא גם 

הקהילה הרפואית באופן  יעל יד ,לעיתים ,המשפטנים "תורגמו" על ידיבניסויים. התקנות שנקבעו 

ו של עם עליית שיתאים לצרכי קידום מחקריהם ובניגוד לרוח החוק המגנה על המשתתפים בניסויים.

ניתן היה לראות הזדהות וזהות בתפיסה ביחס לניסויים בבני אדם בין הקהילה הרפואית  ,השלטון הנאצי

ופה נתנו כר פעולה לקהילה והמדעית לבין ההנהגה והמשפטנים. חוקי הגזע שנחקקו באותה תק

, ללא דגש על זכויות בני אידאולוגיה הנאציתמדענים לבצע מחקרים שתומכים בקידום הלהרפואית ו

 האדם בניסויים.


