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צילום: המרכז שיא עולמי בבית החולים כרמל (רון, שלישי משמאל)
הרפואי כרמל

הכירו את אלוף העולם בנשיאת לב מלאכותי
לפני שלוש שנים סבל אמרי רון מאי ספיקת לב אקוטית. בניתוח ארוך במיוחד

הושתל הלב המלאכותי בגופו של רון, שקיבל את החיים מחדש

השתלת לב תגיות:
שלוש שנים לאחר ההשתלה המוצלחת, חבר הכנסת לשעבר, אמרי רון, הוכתר 

, הפך רון למושתל הלב המלאכותי המבוגר77כאלוף העולם בנשיאת לב מלאכותי בגופו. בגיל 
ביותר בעולם, שנושא בבית החזה שלו את הלב המלאכותי לזמן הארוך ביותר.

רון עבר לפני מספר שנים התקף לב
שלאחריו הושתל בגופו קוצב לב.
"עברתי היפוך קצב, אבל זה לא

שיפר את מצבי, והרגשתי איך
החיים שלי נגמרים לאט לאט", סיפר

רון, תושב קיבוץ משמר העמק
שבצפון.

"רון סבל מאי ספיקת לב
אקוטית", הסביר ד"ר עופר אמיר,

מנהל היחידה לאי ספיקת לב בבית
החולים כרמל.

בשל הסבל שעבר רון, החליטו בבית
החולים לערוך בגופו ניתוח מורכב
שארך למעלה מחמש שעות. פרופ'
דן ערבות, מנהל המחלקה לניתוחי

לב וחזה, השתיל את הלב המלאכותי
החדש בגופו של רון.

בימים אלה, אם תנסו לתפוס את הח"כ לשעבר, סביר להניח שלא תצליחו - או שהוא בנסיעה
בדרך לישיבה חשובה בירושלים, או שהוא עובד באגף למשימות מיוחדות בתנועה הקיבוצית או

, ועם לב מטיטניום בתוך בית החזה, הוא עושה77שהוא בצעדה רגלית לאורך הקיבוץ. בגיל 
כמעט הכל חוץ מלנוח.

 ללב שלי.3 וגם יום הולדת 77"היום אני מרגיש שנולדתי פעמיים" אומר רון, "גם יום הולדת 
המכשיר והלב המלאכותי שלי הם כבר חלק בלתי נפרד ממני , אני טוען את המכשיר גם בנסיעה

ברכב או מסתובב עם סוללות נטענות ומרגיש חופשי ומאושר".

 ממתינים עשרות חולים להשתלת לב אדם שלא מגיעה, ורבים2013יש לציין כי בישראל שנת 
מהם מסיימים את חייהם בהמתנה הארוכה עקב המחסור בהשתלת איברים בישראל.

בואו להמשיך לדבר על זה בפורום חיפה והקריות- היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של מעריב
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