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לחצו כאן להגדיל
הטקסט

 חודשים5 השתלות ב-105שיא בתרומת איברים: 

 בוצעו2011על פי נתוני המרכז הלאומי להשתלות בחמשת החודשים הראשונים של שנת 
 כולה. נקודת אור2010 מכלל ההשתלות שבוצעו בשנת 75% השתלות איברים, כ-105

 מהמשפחות שיקירן נפטר הסכימו לתרום את איבריו54%נוספת: 
ד"ר איתי גל

 נרשם שיא בהשתלות2011נתונים מעודדים בתחום השתלות האיברים בישראל: במחצית הראשונה של שנת 
 משפחות לתרום את איברי יקיריהן, ובכך33ותרומות איברים בישראל. בתוך חמישה חודשים בלבד הסכימו 

 אנשים.105הצילו את חייהם של 
 

לחתימה על כרטיס אדי לחצו כאן
 

"שילוב של סיפור עצוב וגדלות נפש של נתינה"
 משפחות שאצל קרובם נקבע מוות מוחי נשימתי בחמשת61מנתוני המרכז הלאומי להשתלות עולה כי מתוך 

) נענו בחיוב54% משפחות (33, ואשר הוצעה להם הזכות לתרום איברים, 2011החודשים הראשונים של שנת 
 מהן נענו בחיוב ותרמו60 משפחות אשר 122 נעשתה פנייה ל-2010ובחרו להציל חיים. בהשוואה, בשנת 

איברים.
 

 מסך75% השתלות איברים, מספר שיא של השתלות בתקופה קצרה כל כך. מדובר על כ-105בעקבות כך בוצעו 
 השתלות איברים.143, בה בוצעו בסך הכל 2010ההשתלות שבוצעו בכל שנת 

  
ותם נזקקים"כל אחד מהמקרים שנספרו כאן הם שילוב של סיפור עצוב, גדלות נפש של נתינה וחיים חדשים לא

רות עלייה זו,שזכו לחיים", אומר פרופ' רפי ביאר, יו"ר ועדת ההיגוי להשתלות איברים במשרד הבריאות. "למ
 מקווים שאחוזעדיין ישנם רבים הממתינים להשתלות איברים בארץ וחייהם תלויים בנכונות הציבור לתרום. אנו

יל עולם מלא".ההיענות לתרום איברים ימשיך לעלות לטובת החולים והנזקקים. כל המציל נפש מישראל כאילו הצ
 

ים","חתימה על כרטיס אדי מקלה על המשפחה לקבל החלטה חיובית בזמן אמת לתרום איברים ולהציל חי
תאמתהוסיפה דבורה שרר, דוברת המרכז הלאומי להשתלות. "אנו מרגישים את זה היטב בזמן פניה של מ

ההשתלות למשפחה בבקשה לתרומה לאחר שניקבע מוות מוחי ליקירם ובמספרים הגבוהים של ההסכמות
לחתום על כרטיס אדי ולהכריז על רצונינו ביום מותינו להציל חיים".

 
יותר מאלף חולים ממתינים להשתלה בישראל

תומיםלמרות העלייה הדרמטית במספר השתלות האיברים, עדיין מצב ההשתלות בארץ עגום למדי. מספר הח
בישראל על כרטיס אדי עדיין נמוך למספר הממתינים להשתלה. כיום ממתינים יותר

מאלף ישראלים לתרומת איבר. זוהי עליה
משמעותית לעומת השנים הקודמות, כאשר בשנת

 ישראלים להשתלות.1,069 ישראלים להשתלת איבר, ואשתקד המתינו 768 המתינו 2006
 

 חולים, הם חולי כליות המטופלים בידאליזה וממתינים להשתלת כליה. בנוסף730מרבית הממתינים השנה, כ-
 חולים להשתלות ריאות וחולים נוספים80 להשתלת לב, 120 חולים להשתלת כבד, כ-150ממתינים כ-

הממתינים להשתלות איברים משולבות.
 

 ישראלים בעודם ממתינים להשתלה. רובם המתינו לכליה, כבד ריאה ולב.124במהלך השנה שעברה נפטרו 
 ממתינים להשתלה, ב-64 נפטרו 2006מדובר גם כאן בעליה משמעותית בהשוואה לשנים קודמות. בשנת 

 ישראלים בעודם ממתינים92 נפטרו 2009 ממתינים וב-80 הלכו לעולמם 2008 ממתינים, ב- 86 נפטרו 2007
להשתלת איבר.
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