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שלחו להדפסה

הניתוח הצליח :מושיקו בן ה 10-זכה בחיים חדשים

מייד אין USA

הסתיים בהצלחה ניתוח השתלת הכליה בילד מושיקו שרון מהתורם האמריקני ששמע על
סיפורו הקשה והתנדב להגיע לישראל ולתרום לו כליה
עופר מאיר
סוף טוב :היום )ג'( בצהריים הסתיים ניתוח ההשתלה שבמהלכו קיבל מושיקו שרון בן ה 10-כליה חדשה מאריק
סווים ) ,(38אזרח אמריקני תושב קנזס-סיטי ששמע את סיפורו והתנדב להציל את חייו.
מנהל יחידת השתלות הכליה בילדים במרכז "שניידר" לרפואת ילדים בפתח תקווה ,ד"ר נתן בר נתן ,שביצע את
הניתוח ,סיפר בצהריים כי "הניתוח נגמר בסדר ,ועכשיו צריך לעבור בשלום את התקופה שלאחר הניתוח .ככל
שעוברים הימים לאחר ההשתלה והמהלך הוא
תקין – אז יודעים שזה נקלט".

ההשתלה עברה בהצלחה
צילום :סי די בנק
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

"אנחנו עדיין בשלב מאוד מוקדם ,שבו עלולים
לקרות כמה דברים" ,אומר ד"ר בר נתן" .לכל ניתוח
יש סיבוכים כירורגיים אפשריים ,ובמקרה של
השתלה יש גם אפשרות של דחייה בהמשך .זה
מוקדם מאוד ואני מקווה שהכל יעבור בשלום .יש
סיכויים גדולים שהכל יעבור בשלום ,אבל אנחנו כל
הזמן עם יד על הדופק".
"הניתוח עבר במהלך תקין ,בלי שום סיבוך ,וארך
כשעתיים וחצי .קציר הכליה מהתורם נמשך גם
הוא כשעתיים .הם שניהם בסדר גמור והתעוררו.
אנחנו עושים ניתוחי השתלה כאלו מדי שבוע ,זהו
ניתוח מסדר גודל בינוני ,ולא גדול מדי במונחים
רפואיים".

מושיקו וסווים אתמול .בין השניים התפתחה ידידות )צילום :שאול
גולן(

את ניתוחי ההנצלה וההשתלה ביצעו מנהל מחלקת השתלות במרכזים הרפואיים "שניידר" ו"רבין" ,פרופ' איתן
מור ,ד"ר נתן בר נתן וד"ר עזרא שהרבני ,רופא בכיר במחלקת השתלות ב"שניידר" ו"רבין".
משה )מושיקו( שרון ממושב הודיה שליד אשקלון סובל מבעיות בכליות מיום שנולד .אריק סווים ,אמריקני נשוי
ואב לשניים ששמע על סיפורו הקשה ,התנדב לתרום לו כליה ללא כל תמורה .הקשר בין סווים למשפחת שרון
נוצר דרך "הוד" ,ארגון אמריקני המעודד השתלות איברים בקרב יהודים אמריקנים וישראלים על פי ההלכה.
לפני כשבועיים הגיע סווים לישראל והחל בבדיקות שיקבעו אם הוא מתאים לתרומה .שלשום ,לאחר שהרופאים
אישרו כי הוא מתאים ,אושפזו השניים בבתי החולים "שניידר" ו"בילינסון" בפתח תקווה לקראת הניתוחים שנערכו
היום.
אתמול אף הגיע שר הבריאות ,דני נוה ,לפגוש את השניים ,טרם הניתוח ,והעניק לסווים תעודת הוקרה מטעם
משרד הבריאות ומרכז ההשתלות" .באתי בגלל אהבה לישראל ולמושיקו" ,אמר סווים בהתרגשות" .זה בשבילי
יותר מחלום להיות פה ולהיפגש עם כולם .יש קצת
פרפרים בבטן ,אבל בקרוב הכל יהיה מאחוריי".
מושיקו דווקא ניסה להיראות פחות לחוץ" .עברתי כבר הרבה ניתוחים" ,הסביר והצביע על הצלקת מניתוח
השתלת הכליה שעבר לפני כשלוש שנים" .עכשיו אני עושה דיאליזה כי הכליה ההיא נדחתה על ידי הגוף שלי".
בישראל מחכים היום כ 30-ילדים להשתלות איברים 23 .מהם מחכים לכליה .מארגון "הוד" נמסר כי  6אמריקנים
נוספים התנדבו לתרום בעתיד את כליותיהם.
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