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 גראוסגראוסגראוסגראוס    חיהחיהחיהחיה

        אישיאישיאישיאישי    מבטמבטמבטמבט    ����    באנגליהבאנגליהבאנגליהבאנגליה    כבדכבדכבדכבד    השתלותהשתלותהשתלותהשתלות

 שני� מה� חזרו : ישראלי� להשתלת כבד באנגליה8בשנה האחרונה נסעו 

  .ארצה בחיי� וחמשה נפטרו

 כפי המיגעעל התהלי  , על הקשיי� העומדי� בפני החולי� ומשפחותיה�

 מוסמכת, גראוס' גב. גראוסחיה ' כתבה הגב, שמשתק! בעיני המעורבי� בטיפול

התנדבה ליטול על כתפיה את העומס ,  במקצועהלמתימטיקההאוניברסיטה ומורה 

.  בבריטניה$ הקשה והגורלי של הסיוע לחולי� ולמשפחותיה� בצעדיה� באר# זרה 

בקשר החיוני ע� הצוות הרפואי ובשאר הפכי� , היא מסייעת בידיה� בהסתגלות

  .הקטני� הקובעי� לא אחת את גורל החולה

בעשרה פרקי� קצרי� . כחלק מ% הסיפור היא העלתה על הכתבאת הרגשותיה 

 וההצלחות של השתלת כבד הכשלונות, נית% לקבל תמונה מאוזנת על הקשיי�

הכותבת היא יהודיה בעלת לב ח� וכושר ארגוני . לחולי� ישראלי� בבריטניה

בחרנו להביא את . א  בעלת כושר התבוננות נדיר, איננה רופאה במקצועה, מעולה

לדיו% הציבורי , א  חשובה, פרקי� הבאי� ע� המידע הטמו% בה� כתרומה צנועהה

  .וההלכתי בהשתלות הכבד

  .העור  $ 

  .1986 אוקטובר $  1985 אוקטובר

        ''''אאאא    חולהחולהחולהחולה    ....אאאא    פרקפרקפרקפרק

 את לקבל מנת על Sir Roy Calne פרופסור את לראות 'א חולה ע� נסענו

 .בסדר יחסית קדשתפ בחולה מדובר .הכבד השתלת להצלחת בקשר דעתו חוות

  .קודמי� ניתוחי� של היסטוריה ללא ,הכבד היתה היחידה בעיתו

 דהיינו ',א סוג קנדידט שהוא בהדגישו ,הצלחה סיכויי 65% לו נת% הפרופסור

 כל על .85%$80% בי% ה� שהסיכויי� חשב הוא .התאכזב החולה .אבריו בשאר בריא

 אמנ� הניתוח .ההשתלה על הוחלט וכ  ,מזהירה היתה לא האלטרנטיבה פני�

 נאל# החולה .רב סבל של שבועות כמה לאחר כרונית דחיה התפתחה אול� ,הצליח

 שאולי וסבר ההשתלה על התחרט הוא .קשי� היו הכאבי� .חדשה להשתלה להמתי%

 לתור� בתור להמתי% עליו עכשיו .יותר טובי� היו שמרני בטיפול להתרפא סיכוייו

  .חדשמ השלבי� כל את ולעבור ,חדש
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 לפני החולה את הכרנו מהצד הצופי� אנחנו .עבורנו מאד קשה היתה זו תקופה

 החולה ,נוראי� היו הכאבי� זה בשלב .הקוד� תפקודו כושר את והכרנו ההשתלה

 אותו הזהיר שהמנתח ולמרות ,אלו כאבי� איזה מושג לנו שאי% ומצהיר חוזר היה

  .כ  כל קשי� יהיו שהכאבי� לעצמו תיאר לא

 .שניה להשתלה להמתי% נאל# והוא ,כרונית דחיה התפתחה .התדרדר ההחול

 בינתיי� ...זאת בכל שאולי ההרגשה פרפרה ובלבנו ,לפנינו אותו ראינו זו בתקופה

 במשחק שחקו שה� למרות ,אכזבה הרגישו ה� ג� .אוני�$ חסרי הרופאי� היו

 אבל .שניה השתלה צריכי� וה� כרונית דחיה יש מהמושתלי� $30% ל .האחוזי�

 כ"ואח ,כרונית דחיה 30% של סכנה באותה כרוכה שניה השתלה שג� ידע החולה

 הוא ,לחולה לומר מה היה לא מאתנו אחד לא! ?פחות ואולי $  הצלחה 65% שוב

 ולא ,לשלדי� שהפכו ידי� ,סו! בלי תרופות $  אוני�$ מאי% ,מאכזבה ,מייסורי� בכה

  .חדש תור� שיימצא עד ותהחיוני לזריקות ורידי� למצוא היה נית%

 חדשיי�( המתנה תקופת באותה .לא לנו ג� .להילח� כח היה לא כבר לחולה

 .לאחריה מיד והשני ההשתלה לפני אחד ,ישראלי� חולי� שני נפטרו )בער 

 המר# ומלאי החזקי� לרופאי� ג� ?כדאי זה הא� :עלינו להשפיע התחילו הספקות

 .סיוט היתה ירוד כה במצב לתור� המתנהה .ופע� פע� מדי שפל של הרגשה היתה

  .השניה להשתלה עד מעמד שיחזיק התפללנו

 עליות למרות ,כאחד ורוחנית פיזית התדרדרות לאחר בוצעה השניה ההשתלה

 המשי  החולה כ%$פי$על$ א! .רפואית מבחינה הצליחה ההשתלה ה"ב אול� .וירידות

 בדיקות ולמרות ,יציב היה לא המשקל שיווי ,נוראי� גב כאבי בעיקר ,כאבי� לסבול

 ברגעי� .יודעי� אינ� בעצ� הרופאי� 'וכו אזניי� מומחי י"ע ונשנות חוזרות

 תוצאה שזו יתכ% ".וידענו הלואי" לי ואומרי� אנוש לבני נהפכי� ה� מסויימי�

  ? ...החיי� כל החולה את ילווה הליקוי ואולי ,מהאנטיביוטיקה

 ג� .לו להגיד מה יודעי� אינ� כי חולהה את מלבקר נמנעי� הרופאי� לפעמי�

Roger William וג� O'Grady האחיות כיצד נדבר לא .פעמי� כמה זאת הזכירו 

 מלבד ממשי עידוד של אחת מלה לה� היתה שלא הצעירי� והרופאי� מגיבות

 לא הרפואה לאנשי ,מוזנח שהוא הרגיש החולה .לתת חייבי� שהיו התרופות

 את בו להחדיר :בידנו היחיד הדבר .למות הול  שהוא לו נדמה הזמ% וכל ,איכפת

  .טוב יהיה שהסו! האמונה

 א! ,1ההשתלה בניתוח מאוד� בכל והדוגלי� המאמיני� אלה כולל ,הרופאי�

 בכל להיעזר באד� מאיצי� יהודי� שאינ� ,ה� .מלעזור קצרה יד� כי יודעי� ה�

 זו א� בי% ,עזרה כל בללק שמחי� $ המרדי� הרופא או Sir Roy Calne .שיכול מה

              . 

לבי% ) למשל, שרלוק' פרופ(על דעות שונות בי% הפנימאי� ההפתולוגיי� ' ראה להל% פרק ד  .1
 . העור –. המנתחי�
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 האמונה את מאד מכבדי� אלה רופאי� .וכדומה מהרב מכתבי� ,תהילי� ,תפילה

  .מההצלחה כחלק ,החולה של האישית

        ''''בבבב    חולהחולהחולהחולה    ....בבבב    פרקפרקפרקפרק

 .להשתלה לבסו! נקרא ,כבד להשתלת שבועות הרבה המתי% אשר אחר חולה

 נודע שעות כמה כעבור א  .בהכנות התחילו ש� ,החולי� לבית אותו לקחתי

 עליה להתגבר שנסינו וכמה ,קשה הרגשה שזו כמוב% .התחרטה התור� שמשפחת

 להביא טלפונית הודעה קיבלתי שוב כ  אחר שבועיי�$שבוע .עמדה בעינה האכזבה

 .החולה את מכיני� ממש הפע� .רבה ההתרגשות שוב .תור� יש .החולה את

 חמרי את לו זריקי�מ .יחסית רגוע החולה .בעדו יתפללו שכול� לאר# מטלפני�

 אור  המכשירי� חיבור .הדרושי� המכשירי� כל את אליו לחבר ומתחילי� ההרדמה

 לנו ומספר ראש חפוי המנתח נכנס האחרו% ברגע ממש ,לפתע .בער  שעה

 יכלנו לא ממש .עדיפות לו שיש אנגלי לתושב הכבד את לתת החליטו שהשלטונות

  .להאמי%

 כשיתעורר לו לספר אי  והתלבטנו מוחלטת בהרדמה יש% כבר 'ב חולה

 .פרח ממש הזה הבחור ,מכ% שלאחר בתקופה ,להפתעתנו .נעשה טר� שהניתוח

 הזמ% וכל ,החברה כל בעזרת היטב הזמ% את למלא ניסה ,יחסית בריא ,יפה נראה

 לחזור עדי! אולי ,השתלה צרי  לא אני אולי ,חושבת את מה" :בצחוק ספק ,לי אמר

 לצייר ללמוד רצה הוא .תשובה היתה לא כי ,רטורית כשאלה הלז התיחסנו "?ארצה

 לי נראו הצד מ% אול� .ובאמנות היהודית השכלתו בהרחבת עצמו את ולהעסיק

 אני מי א  .סימני� יש כאילו ,לחדול רומז מישהו כאילו .יצחק כעקדת הדברי�

 לא חולה אד� לפני מחשבותי על לרמוז אפילו ?שלי אחריותי על זאת שאקח

  .הזמ% כל בתוכי פרפרה ההרגשה א� ג� ,העזתי

 ונראה ,חייכ% ,רגוע ,במיטה שכב 'ב חולה .להשתלה נקראנו ושוב ימי� 10 עברו

 בצורה בו טיפלו והאחיות הרופאי� .בפניו נסוכה שלווה .תואר יפה מלא  כמו

 ג� .אותו לפצות ורצו הקודמות האכזבות שתי את היטב זכרו ה� ,ממש מקסימה

 והוא התלוצצנו אנחנו ,רבה בקפידה נעשו ההשתלה לקראת ההכנות כל .אנחנו

 לנגד עומד שתמיד דבר קרה ואז .להרדימו התחילה האחרונה שהזריקה עד דיבר

 משהו כאילו שקט$באי במיטה הסתובב הזמ% כל אול� ,נרד� אמנ� החולה .עיני

 .לחלוטי% רגוע לא א  יש% עתה שכב ההרדמה שלפני לשלווה ובניגוד ,לו הציק

 ,יודע מי" :ואמרה הסתכלה היא .מהמיטה שיפול חששתי כי הראשית לאחות קראתי

  ."אחרת מסיבה או פחד מתו  ,להשתלה מתנגד הוא ההכרה לס! מתחת אולי

 היינו .למותו גר� ד� שט! .עוד התעורר לא הוא אול� ,בוצעה ההשתלה

 .לניתוח אותו ילשהוב הבית בעובד וכלה Roy Calne מפרופסור החל ,מדוכאי�
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 .Dr $ ו Prof. Roger William .כול� את הסעיר ההשתלה לפני באישיותו משהו

O'Grady להתנצל כאילו בנפרד אלי ייגשו...  

 לי אמר Dr. O'Grady כא% אול� ,"Third time lucky" אומרי� באנגלית

  "?יודע מי $ ההשתלה את לו לעשות לא אזהרה זו היתה אולי" :בפרוש

        ''''אאאא    חולהחולהחולהחולה    מש מש מש מש הההה    ....גגגג    פרקפרקפרקפרק

 לו מלספר נמנענו .שניה להשתלה שחיכה ,א"יבל 'א חולה את ביקרתי למחרת

 הבעיה ע� להתמודד קשה לו היה .מאד ירוד היה מצבו ממילא כי ,האסו% על

 .מנוס ואי% לחייו חיונית היא השניה שההשתלה ידענו .ההשתלה $  שלו המידית

 נחלו שאכ% ל$לא ותודה ,צליחי שזה אנושיי�$ על מאמצי� יעשו שהרופאי� ידענו

  .הצלחה

        ''''גגגג    חולהחולהחולהחולה    ....דדדד    פרקפרקפרקפרק

 פרופסור ע� פגישה לו נקבעה .לו לעזור ונתבקשתי מהאר# הגיע 'ג חולה

Roger William פרופ וע�' Dame Sherlock מ$ Royal Free Hospital. החולה 

 .שרלוק דיי� 'פרופ ע� זו את ולקיי� ויליא� 'פרופ ע� הפגישה על לוותר החליט

 .מהאר# שהביא והבדיקות הצילומי� ע� החולי� לבית אשתו ואת אותו תילקח

 של ההיסטוריה בכל התעניינה היא .שרלוק 'פרופ את פגשנו נוספות בדיקות לאחר

  .המתרגמת בתפקיד המשכתי ואני ,המחלה

 החולי� בית מצוות מומחה ,Dr. Summerfield $ ל קראה היא הפגישה במהל 

 ומומחי� רופאי� ,המחלקה צוות כל ע� נפגשנו צ"אחה .מיוחד לטיפול בקשר

 קבעה שרלוק דיי� .הוחלט מה לנו שהסביר המנתח Prof. Hobbs ע� ולבסו!

 רצתה לא היא .שיצליח משוכנעת והיתה ,ח"בביה שמרני טיפול לנסות שכדאי

 השמרני בטיפול רב שיפור חל לדעתה .בעתיד לא אפילו ,כבד השתלת על שנחשוב

 בשילוב יעילות שיטות לפתח הצליחו זה חולי� בבית ובמיוחד ,הכבד במחלות

  .בהצלחה בה% משתמשי� והמומחי� ,חדישות תרופות

 לדעת כדי .במחלתו בטיפול שיש האפשרויות שלוש את לנו הסביר הובס 'פרופ

 .דעתו לחוות בישראל לרופא מאנגליה אישית התקשרתי לעשות ומה להחליט אי 

 של במצבו לטיפול האפשרויות שלוש ה% ומה יע# הובס 'פשפרו מה בדיוק לו פרטתי

 לייבא צור  יהיה א� ג� ,באר# לבצוע ניתנות והשניה הראשונה האפשרות .החולה

 לא( 2שמרני ניתוח שהיתה ,השלישית האפשרות על .הדרושי� החומרי� את

              . 
שערי ורידי "כדוגמת ניתוח דל! ) הפורטאלי( מחזור הד� השערי הוא הטיית" הניתוח השמרני"  .2

 –. הוא נית% לביצוע בוריאציות שונות. שמטרתו להוריד את הלח# בוריד שער הכבד" חלול
 .העור 
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 החולה יצטר  פע�$ אי שא� מאחר ,לבצעו מוכ% אינו שהוא הרופא הדגיש ,)השתלה

  .3מאד ירד ההצלחה אחוז ,כבד להשתלת זאת לבכ

 האפשרויות שתי א� שמרנית לנתח מהסס היה לא ,לעומתו ,הובס 'פרופ

  .מוצלח פתרו% איננה כבד השתלת שלדעתו מאחר ,ייכשלו הראשונות

        ''''דדדד    חולהחולהחולהחולה    ....הההה    פרקפרקפרקפרק

 סיכויי את הערי  הוא .אודותיה ושוחח 'ד חולה את בדק Roy Calne פרופסור

 .כלל סיכוי כל לה היה לא השתלה ללא א  ,$50%ב אצלה כבד תהשתל של ההצלחה

 ורצתה הקשה למחלתה מודעת היתה היא .הסיכו% את עצמה על קיבלה החולה

 היא .מאד מהיר בקצב הדרדר ומצבה ,הניתוח לפני ורעדה פחדה זאת למרות .לחיות

 .מתהלהחל להתפלל צרי  ועדיי% ,אלה שורות כתיבת לפני שבוע ההשתלה את עברה

  .יציב מצבה

        ''''הההה    חולהחולהחולהחולה    ::::וווו    פרקפרקפרקפרק

 'ה וחולה 'א חולה בינתיי� .בבואה מיד ההשתלה את ,למזלה ,עברה 'ה חולה

 .באנגליה הרופאי� ע� הדוק ובקשר שבועי בטיפול עדיי% נמצאי� ,לישראל שבו

 עתה עד .זו דחייה על להתגבר וצרי  ,מסויימת דחייה הראו האחרונות הד� בדיקות

 עכשיו אול� .באיטיות כי א� ,להשתפר וימשי  משתפר �מצב כי האמינו ה�

 Roy Calne, Roger William ולדברי ,דחייה תהיה וחלילה שחס חוששי�

 ,בשלו� אותו עוברי� שא� שלב שו� אי% .תהיה שלא בטחו% אי% הרופאי� וחבריה�

 המדע התפתחות למרות .לדעת אפשר אי לצערנו .דחייה מפני מובטחי� אז

  .לקרות יכולה חייהד $  והרפואה

        ''''חחחח$$$$''''זזזז$$$$''''וווו    חולי�חולי�חולי�חולי�    ....זזזז    פרקפרקפרקפרק

 ה� .לחולה לעשות עומדי� בעצ� מה הבינה לא המשפחה אחר טראגי במקרה

 זו מה לתפוש קשה רגיל במצב ג� ".כבד השתלת" המלי� משמעות את הבינו לא

 קל .מחשבות מיני כל בו המעורר מהרעיו% מפחד ,להבי% מוכ% לא המוח ,השתלה

 ,במהירות התפתתה הכבד מחלת כאשר ,אוני� חוסר של במצב כשנמצאי� וחומר

 השתלה ורק לעשות מה שאי% מפליט הרופא והנה .כלשהי נפשית הכנה היתה ולא

              . 
ורידי חלול קודמי� מקשי� מבחינה טכנית על ביצוע שתילת הכבד עקב $ ניתוחי דל! שערי"  .3

זוהי הבעיה העיקרית .  וריד שערי שכבר הושק קוד� לכ%של) אנאסטמוזה(הקושי בביצוע השקה 
וככל ששתילת כבד , המורידה את שיעור ההצלחה בקרב מנותחי שתילה שלקו בצמקת הכבד

כ% נצטר  לנסות ולהימנע מניתוחי הטיית המחזור השערי , תהא נפוצה וזמינה יותר בעתיד
, שתילת כבד, תאודור. הלוי וע. י" (בחולי� תסמיניי� של יתר לח# ד� במחזור וריד השער

 . העור –). 350$346' עמ, ]1.2.85[יא , הרפואה קט
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 להציל כדי הכל לעשות המשפחה מסכימה עוור המולי  עוור כמו $ ממוות תצילו

  .שאפשר מה

 שיש היה מהרופא המשפחה הבינה אותו היחיד שהדבר אציי% אישי נסיו% מתו 

  .הכל לעשות ה� מוכני� כ  ולש� לה� היקר האד� את להציל סבירי� סיכויי�

 רצה לא שהוא במפורש לי אמר ,מלכתחילה קשה היה שמצבו ,החולי� אחד

 לעמוד יוכל ולא מדי חלש שהוא וידע מחלתו את הכיר הוא לדבריו .להשתלה לבוא

 לפני קשי� חולי� שני ודע נפטרו כמוהו .נפטר הוא מספר ימי� כעבור .בניתוח

  .הכבד להשתלת להגיע שהצליחו

        השנההשנההשנההשנה    במש במש במש במש     מישראלמישראלמישראלמישראל    שהגיעושהגיעושהגיעושהגיעו    חולי�חולי�חולי�חולי�    שמונהשמונהשמונהשמונה    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�    ....חחחח    פרקפרקפרקפרק

 .להשתלה כבד חולי שמונה לאנגליה הגיעו 1986 לאוקטובר 1985 אוקטובר בי%

  $  מתוכ�

  ; ההשתלה לפני נפטרו 3

  ; ההשתלה בזמ% או אחרי נפטרו 2

  ; הטיפול להמש  לישראל סביר במצב חזרו 2

  .לחייה תקוה ויש אלו שורות כתיבת לפני שבוע ההשתלה את עברה 1

        זרהזרהזרהזרה    באר#באר#באר#באר#    ההשתלהההשתלהההשתלהההשתלה    קושיקושיקושיקושי    עלעלעלעל    ....טטטט    פרקפרקפרקפרק

 משו� מיוחדות מבעיות מורכבת זרה באר# אנוש לחולה כבד השתלת בעית

 רופאי� י"ע ,במשפחה ,בבית $  והטבעית המוכרת בסביבה נעשית אינה שההשתלה

 .החולי� בפי שגורה אינה המקרי� שברוב השפה בעית את להוסי! יש .מוכרי�

  .שלה הספציפיות והבעיות אנגליה על כא% אתמקד

 ,הכספית הבעיה ע� להתמודד עליה� לאנגליה מגיעי� שהחולי� לפני עוד .א

 מחמת פסיכולוג לעזרת לפעמי� זקוקי� הילדי� ג� ,ומדוכאת עצובה משפחה ע�

 ההרגשה תוכ� ובתו  ,והפרידה �השלו אמירת .עבור� נדבות שאוספי� ההרגשה

  .נפשית מבחינה מאד קשה זה כל $ האחרונה הפע� זו שאולי

 המצב ,במקו� קרובי� או מכרי� לחולה יש א� .זר מקו� $  לאנגליה מגיעי� .ב

 הוא תמיד לא ,קרוב או מכר יש א� אפילו :בעיה לעתי� נוצרת פה אול� .יותר קל

 התהלי  כשלדאבוננו ,מאד קצר לזמ% נית% יועהס לפעמי� .לעזור כיצד יודע או מוכ%

  .מקרי מכר מאשר יותר ונחו# ומסובכי� ארוכי� כ  כל ה� והשהות

 א� אפילו .באנגלית ידיעה כל היתה לא לחולי� .קשה מחסו� היא $  השפה .ג

 קרוביו או כשהחולה הכל נשכח $ חיוניי� ומשפטי� מלי� וש� פה ללמוד הצליחו

 ולהסביר לתרג� שיוכל מישהו להיות חייב כא% .נתחי�והמ הרופאי� מול עמדו
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 באמצעות שנשלח הרפואי ח"בדו די לא .החולה על לדעת רוצה שהרופא מה בדיוק

  .מהאר# האישי הרופא

 .בהשתלה רוצה אמנ� החולה א� והספק ,וההיסוסי� החששות קיימי� ברקע

 שימוש ,חבורהבת התמצאות ,הזרה בעיר הגדולי� המרחקי� ,החולי� לבית הריצות

 קרוב אד� צרי  אלא ,בתרגו� רק לא מדובר כא% $  התייעצויות ,בדיקות ,בטלפו%

  .מאד חשוב וזה ,לצדו ועומד התומ  ,לחולה

 וזו כחודשיי� בממוצע אורכת כבד לתרומת וההמתנה ,בתור מחכי� החולי� .ד

 לקרות יכולות תמיד $ מתאימי� הכבד וגודל הד� סוג א� אפילו .מאד חמורה בעיה

  :הבאות מהסיבות הפתעות

  ; האחרו% ברגע מתחרטת והמשפחה יש .1

  ;עדיפות יש אנגליה לתושבי .2

  ; האחרו% ברגע רק מתאי�$כבלתי הכבד מתגלה לפעמי� .3

  .לסימפטיה או לעדיפות תמיד זוכה אינה הפרטית הרפואה .4

ה ג� מבחינ, לפעמי� עובר את כל שלבי ההכנה, החולה נקרא לבוא להשתלה

 ובשעת $ע� כל הטיפולי� וההכנות לקראת הניתוח , נפשית וג� מבחינה פיזית

נוס! לבזבוז הכס! . 4ל"האפס ממש מתבטל ביצוע ההשתלה מאחת הסיבות הנ

הרי הפגיעה החמורה היא האכזבה שתוקפת את החולה ותוצאותיה , הכרו  בכ 

 א! ה� $ו הבעל  האשה א$המלווי� , חסר סבלנות, החולה נעשה עצבני. השליליות

והדרישות , חושבי� על הבעיות הרבות הסובבות את החולה, אינ� מתפקדי� כראוי

ובמשמרות נסינו להנעי� , גייסנו חברי� טובי� היודעי� עברית וצרפתית. רבות

   .לחולי� ולמשפחותיה� את זמ% ההמתנה

 את מבצעי� בה� החולי� בתי .כשר אוכל על מקפידי� החולי� מרבית .ה

 אנחנו ההמתנה בזמ% .יהודית מסביבה מרוחקי� במקומות נמצאי� ההשתלות

 עלי .רבי� קשיי� לידי מביאה החולי� בבית השהות אול� ,בשבתות אות� מארחי�

 חולה כאשר אול� ,"חולי� ילבת כשרות ארוחות שירות" קיי� שבאנגליה לציי%

 שירות" דר  כשרי� מאכלי� לסדר זמ% לקח .קשה הבעיה מיוחדת לדיאטה זקוק

 ".עמותה"ה דר  זאת לעשות והשתדלנו ,יקר המחיר ,הזוג$לב% "הכשרות הארוחות

 במספרי� להגיע התחילו החולי� כאשר אול� .ומעבר מעל לעזור ניסו החברי�

 .לביצוע יותרב קשה הדבר הפ  ,יותר גדולי�

 במכונות רק נעזר ,נמר# בטיפול שוכב והחולה מתבצעת ההשתלה כאשר .ו

 לעשות החולה חייב זו בתקופה .הכרחי התרגו� נעשה ,עצמאי באופ% מתפקד ואינו

 קשה תקופה זו .בכ  המתרג� עזרת את בקשי�מ והמנתחי� והרופאי� ,מאמ#

              . 
 .העור  $  .לעיל 'ב פרק אהר. 4
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 את מוצא הזוג$ ב% שג� בשעה ,החולה את לעודד כדי מישהו להעמיד חייבי� .ביותר

 למרות $ קט% ש� היהודי� מספר .'בקיימברידג נעשית ההשתלה .אוני�$באי% עצמו

 את עוזב החולה .לכוחותיה ומעבר מעל ש� היהודית הקהילה עושה זאת

 של לטיפול Kings College $ ל ללונדו% וחוזר ההשתלה אחרי בועיי�כש 'קיימברידג

 את לבקר רבי� מאמצי� שעושי� זו בסביבה הגרי� יהודי� מצאנו .לפחות חדשיי�

  .ובחגי� בשבתות בייחוד ,החולי�

 ,להבריא לעצמו לעזור חייב החולה .מאד קשה הניתוח לאחר ההתאוששות .ז

 הזוג$ ב% י"ע נעשה השאר כל .בלבד פיזית בצורה בו מטפלי� והאחיות והרופאי�

 .שפת� את ומבי% בה� בוטח שהחולה המסורי� המבקרי� י"וע )כח עוד לו יש א�(

 בפרט ,עצומה היא במשקל הירידה כי ,לאכול ג� חזקה ביד עליו משפיעי� אנו

 להתחיל וג� ,ההשתלה לפני לו אסורי� שהיו ממאכלי� חושש החולה כאשר

 הנקודות שתי .לזוז או לרדת וחושש במיטה להישאר מעדי! שהוא בשעה בהליכה

  .החולי� בבית השהיה את ומאריכות ההבראה את מעכבות הללו

 $30%ל הקורה דבר ,כרונית דחייה ישנה כאשר $  שניה השתלה בעית .ח

 .לכבד ההמתנה מתחילה שוב ואז .נוספת להשתלה ה� זקוקי� ,מהמושתלי�

 סובל ,מידי ממוות מפחד ,חלש יותר הרבה החולה ,החולי� בבית היא זו המתנה

 היא הרגשתו .מאד הרז והוא סו! בלי מגרד ,בצהבת חולה ,איומי� כאבי�

 כמה במחיצתו שיהיו כדי ,מהאר# הילדי� הבאת י"ע לעזור נסינו .אותו שמזניחי�

  .מסירות� את לחולה יפגינו ה� שא! כדי הרופאי� ע� ודברנו ,שיותר

        המלצותהמלצותהמלצותהמלצות    ....יייי    פרקפרקפרקפרק

 בצעדי� לנקוט יש אזי ,כבד השתלת לש� ל"לחו חולי� לשלוח חייבי� א�

  :ההחלמה לתהלי  מאד חשובי� שה� מסויימי�

  .רשמית בצורה מעורב להיות אחר ישראלי גו! או השגרירות על .1

 להצלחת שסיכוייה� כאלה חולי� רק הציבור חשבו% על לשלוח הראוי מ% .2

  .טובי� אכ% ההשתלה

 ושתהיה ממשלתית עמותה שתקו� ראוי חולה לכל נפרדת עמותה במקו� .3

   .האישיי� לצרכיה� ולמלווה לחולה הכספי� את לחלק כיצד קריטריוני� ע� שיטה

 ד! ,)החולי� לאחד הכנתי( טייפ למשל $  השפה ללימוד עזר$ אמצעי להכי% .4

  .'וכד ,עברי$ אנגלי בתרגו� מידע

 כרגע נעשה זה מסוב  תהלי ( הכספי� על אחראי שיהיה נאמני� חבר לארג% .5

  .גדולי� כה סכומי� הוצאת על יחליט ,מתאי� מידע ללא ,שהחולה ולא ,)ידנו על

 'במח והשהות עצמה ההשתלה בתקופת במיוחד ,צמוד מתרג� למצוא יש .6

  .נמר# לטיפול
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 .ואחריה ההשתלה לפני ההמתנה בזמ% החולה על להקל דר  למצוא חשוב .7

 .נעימה בצורה הזמ% העברת $  בעיסוק ריפוי ,תקליטי� ,עבריי� בשירי� להיעזר נית%

  .קיי� אינו כזה שירות באנגליה הפרטית ברפואה

  .הכשר האוכל חוסר לבעית ממוסד פתרו% למצוא .8

  .נכרב פטירה במקרי לטיפול ואמצעי� נוהלי� לגבש יש .9

  1993, 231$238' עמ', ספר אסיא ז :מקור


