עמוד 1

-צעתהרק :כל ־אזרחיםיתרנ;ו איברים

אחרי מורט,אלא
לפי

ההצעה ,אבריו

של

אדם

שלא יחתום על

אם
יודיעועל התנגדות

טופס סירוב ייתרמו .מי

שלא

ירצולחתום יהיו בעדיפות אחרונה

ברשימות

ההמתנה

אפרתי
עידו
שינוי ברירת המחדל עומר ערך
של ערבות הררית״ ,אמרהגלאון
כתב
הרפואה והמדע עזל״הארץ"
בישראל,
6002-2102
ל״הארץ״ ,״ההסכמה לתרום איב־
$TS1$איברים$TS1$
$DN2$איברים $DN2$מהווה ביטוח הדדי עבור כל
רים
הצעת חוק שהוגשה השבוע על
מי שלא יסרב מפורשותלתרום.
ירי יו״ר מרצ ,זהבהגלאון וח״כ
הביטוח יתבטא גם בכך ,שכל מי
$TS1$לתקן$TS1$
לת־
ישראל חסון(קדימה) ,מציעה
שלא יסרבלתרום את איבריויקבל
את חוק השתלת איברים ,כך
שברירת המחדל לתרומת איברים עדיפות בתורלהשתלה״.
הצעת החוק מורכבת מכמה תי־
$TS1$תיקונים$TS1$,
לאחר המוות תהיה חיובית .המשמ־
$TS1$המשמעות$TS1$
$DN2$תיקונים$DN2$,כולם בתחום תרומת איברים
קונים,
 $DN2$היא שכל ארם שלא יחתום על
עות
מן המת .על פי ההצעה ,ארם שלא
שמסכים
טופס סירוב ,ייחשב כמי
הודיע על סירובו לתרומת איבריו
לתרום את איבריולהשתלה.
מותר להשתמש באיבריו לצרכי
הוועדה הציבורית לקידום
שמסרב
שארם
במקרה
$TS1$בראשות $TS1$השתלה.
תרומות איברים בישראל ,ברא־
לתרום רק חלק מאיבריו ,ניתן יהיה
ת$DN2$פרופ' רינה בן יהודה ,שמונתה
שות
לצורכי
להשתמש באיבריו האחרים
על ידי שדת הבריאות,יעל גרמן,
צפויהלהגיש אתהמלצותיה בעור השתלה .הנחת ההסכמה לא תחול
על קטינים שטרם מלאו להם 17
כחורש .המלצות הוועדה אמורות
איברים
המרכז
אתר
מקור:
להשתלות
להוות מצעלהצעת חוקממשלתית.
הצעת החוק מנסהלהתמודד גם עם
משפחת המת
החסם של סירוב בני
ואולם,גלאון וחסון ביקשולהקדים
הביע אי נכונותלתרום אתאיבריו,
שנהנים ממנה מי שהביעו נכונות
בקטין תידרש הסכמתהוריו.
המשפחה כך
$TS1$מעניק $TS1$יכולת הסירוב של בני
ולהגיש הצעהמשלהם.
לתרומת איבריו .החוק הקיים מע־
שמסרב לתרומת איב־
$TS1$איברים$TS1$,
על פני מי
על אף שמדובר בברירת מחדל לתרום ,במידה והם עצמם זקוקים
שרק קרוב משפחה מהדרגה הקרו־
$TS1$הקרובה$TS1$
$DN2$מעניק $DN2$זכות וטו לכל אחר מבני משפ־
$TS1$משפחתו$TS1$
ניק
״הצעת החוק צפויהלהביא לא
להשתלה .במקרה שבו נמצא איבר
רק להגרלת היצע האיברים לה־
$TS1$להשתלה$TS1$,
$DN2$איברים $DN2$,אלא במקרה שבו נחוץ האיבר
רים,
שעשויהלהגריל משמעותית את
בה
$DN2$משפחתו $DN2$של המת מדרגה ראשונה ,גם
חתו
$DN2$הקרובה $DN2$ביותר יחזיק באפשרותלמנוע
ואין
חייו,
להצלת
בדחיפות
תינתן
להשתלה
מתאים
של
החוק
התורמים,
מאגר
ילדיו
זוג,
בן
המת:
באברי
השימוש
ארי.
בכרטיס
החזיק
הוא
אם
של
ה $DN2$,אלאלשינוי תפיסתי
שתלה,
מועמד
הצעת
הצעת
עדיפות
במצב רומה שלא הביע התנגדות.
בתור למועמד להשתלה שלא
החדשה מציעה לצמצם את
החוק
ממש בחברההישראלית .בבסיס
הבגירים אוהוריו .במקרה שמדובר גלאון וחסון משמרת את העדיפות

מספר

הממתינים

להשתלת

אברים

