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שלחו להדפסה

בשעות אלו :השתלת הכליה באיילת מתורם אמריקני

הצלת חיים

איילת כץ בת ה 20-תזכה היום בחיים חדשים ,לאחר שבגופה תושתל כליה ,אותה תרם יוסף
צ'יגר ,יהודי תושב ארצות הברית .זהו מקרה שני בו תורם אמריקני כליה למען חולה ישראלי
ד"ר איתי גל
מחווה מרגשת :איילת כץ בת ה 20-ממושב באר טוביה תעבור בשעות הקרובות השתלת כליה אותה תרם יוסף
צ'יגר ,יהודי תושב ארצות הברית .תהליך קצירת הכליה וההשתלה החל היום )ב'( בצהריים בבית החולים בילינסון,
והוא עתיד להימשך מספר שעות .את ההשתלה יבצעו פרופ' איתן מור וצוות היחידה להשתלות איברים של המרכז
הרפואי רבין.

כבד של תושבת קפריסין יושתל בחולה ישראלי
את יוזמת ההשתלות מן החי ארגן רובי ברמן העומד בראש עמותת 'הוד'" .ביקשנו להראות שההלכה תומכת
בתרומת איברים מן המת ומן החי" ,אמר ברמן ל" .ynet -עד כה פנו אלינו עשרות יהודים תושבי ארצות הברית
שביקשו להציל נפש מישראל".
יוסף צ'יגר ואיילת כץ
צילום :רובי ברמן
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

יוסף צ'יגר ואיילת כץ .להציל נפש מישראל )צילום :רובי ברמן(
בגיל שנתיים לקתה איילת כץ בזיהום חיידקי ואושפזה במצב קשה בבית החולים קפלן .חייה ניצלו אולם כליותיה
נפגעו והיא נדרשה לטיפולי דיאליזה מדי יום .כץ קיבלה אישור מיוחד להתגייס לצה"ל ,אולם באפריל הדרדר
מצבה ,היא שוחררה מהצבא והרופאים הודיעו כי היא זקוקה להשתלת כליה .בסביבתה הקרובה לא נמצא תורם
מתאים )כולל אחיה התאום(,
ובשל מצבה הקשה הועברה מיד לראש רשימת
הממתינים לתרומת איברים.
יוסף צ'יגר בן ה ,35-נשוי ואב לילדה בת  ,5מעולם לא פגש את כץ ,עד שקרא את סיפורה באתר של עמותת 'הוד'
 .צ'יגר ,החי בפנסילבניה ,למד לפני  18שנים בישיבה בירושלים וכיום עובד בתחום המינהל הרפואי .ציגר עבר את
הבדיקות הדרושות בארצו ובישראל ,ולאחר אישור משרד הבריאות יצא תהליך תרומת הכליה לדרך.
אין זו הפעם הראשונה בה נתרם איבר מן החי מתושב ארצות הברית לאזרח ישראלי .לפני שלוש שנים תרם אזרח
אמריקני כליה לילד מושיקו ,שהיה אז בן  .10לפני שבוע חגג מושיקו את בר המצווה.
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