ךתואירב לע רומש

?תולתשהה תורייתו םירביאב רחס םה המ

?יקוח יתלב וניה םירביאב רחס המל

ךנופצמ לוקל ןזאה
קוחה תא רפת לא

אובמ
תינפוס תוילכ תלחמב םיקולה םיבר םילוח רובע
רביא תלתשה .הילכ תלתשה אוה יבטימה לופיטה
תווצ ול םישורדש ,םדקתמ יאופר ךילה איה
םיתואנ הדובע יאנתו םיסונמ םיגולורפנו םיגרוריכ
ןה הלתשהל הילכ לוטיל ןתינ .םדקתמ םילוח תיבב
.תמ םרותמ ןהו יח םרותמ
ןפואו תמה ןמ הילכ תמורת לש תונימזה תדימ
לכב םיגוהנה םילהנב תויולת ךילא התאצקה
.ןאכ ןודינ וניא הז אשונו הנידמ
תגרדמ החפשמ בורק בור יפ לע אוה יח הילכ םרות
ןהב ,לארשי ןללכבו ,תונידמ ןנשי .הנושאר הבריק
ה/רבח וא גוז תב/ןב ןוגכ( תישגר וא תיקוח הברק
לכב .רביא תמורת יכרוצל איה םג תלבוקמ )בורק
יוטיבכ ,ןוצר ךותמ תישענ המורתה הלאה םירקמה
הילכה םרות ןה .תידדה הגאדו ןומא ,הבהא לש
המורתה ךילהש דואמ םיגאוד לבקמה ןהו
תולתשה .תלוזה לש ותואירבב ומייתסי הלתשההו
תומייתסמ בורלו ,יולגו יקוח ןפואב תועצבתמ ולאכ
 -תיתרבחו תישפנ ,תיאופר  --תנייוצמ האצותב.דחאכ לבקמהו םרותה רובע
אוהו יחה ןמ תוילכ לש ףסונ רוקמ םייק ,םלוא
דע הרומח הכ תילכלכ הקוצמב םיאצמנה םישנאמ
.םהיתוילכ יתשמ תחא רוכמל םינכומ םה יכ
"םירביא רחס" תארקנ תוילכ לש היינקהו הריכמה
תונידמ לכב טעמכ קוחל ץוחמ לא האצוה איהו
םירביא םג םירכמנ םיתעל .לארשיב ללוכ ,םלועה
.גרוהל םתאצוה ירחא םיריסאמ ולטינש
אוהו ,ךרובע הילכ תיינק לש תוכלשהב ןד הז ןולע
וליפא ,ךכ תושעלמ ךתוא אינהל הרטמ ומצעל םש
.שואיי ךותמ
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לומגת וא ףסכ תרבעה ךילה וניה םירביאב רחס
םא ןיב ,רכומל רביאה לבקממ רחא יתועמשמ ירמוח
הכזיש ךוותמ תועצמאב וא תורישי ןתינ לומגתה
לבקי רביאה רכומ ".ויתוריש" תרומת לופיט ימדל
עיגמה םוכסהמ הברהב תוחפ םולשת ללכ ךרדב
לכ ילארשיה תולתשהה קוח יפל .ךוותמה לש וסיכל
תוסכמ ןניא לארשיב יאופרה חוטיבה תוסילופ
.םירביאב רחס תרגסמב היונק הלתשה
הנידמב הלתשה רובעל הרטמב הנידממ העיסנ
יחמומ בור ".תולתשה תוריית"כ תרדגומ תרחא
םיששוחו הזכ דעצמ םיגייתסמ םלועב תולתשהה
הלא םיבצמב הרזה הנידמב תנתינה לופיטה תמרש
.ךירוגמ ץראב הגוהנה המרהמ התוחנ היהת

םירביאב רחס םירסואה םיקוח וקקוח תובר תונידמ
לארשיב תולתשהה קוח םג .הלתשהל םידעוימה
הריבע הווהמו יקוח-יתלב וניה הז רחסש עבוק
.ל"וחב םא ןיבו ץראב עצבתמ אוה םא ןיב ,תילילפ
.תלעותל רשאמ קזנ רתויל םרוג םירביאה רחס
םילבקמה תא ןהו םירכומה תא ןה ףשוח אוה
תוחתפתהה תחת רתוחו ,תורתוימ תונכסל
םירוגמה תנידמב ןה ,םירביא תמורת לש הניקתה
עסונ אוה הילא דעיה תנידמב ןהו לבקמה לש
.הילכ תונקל

םאה ?הילכה רכומל תויופצה תונכסה ןה המ
הילכה םרותל תויופצה תונכסה לע תולוע ןה
?םולשת לבקמ וניאש
םיינע םבורב םה הילכ רוכמל םינכומה םישנא
תוילכה ירכומ בורש וארה םיבר םירקחמ .םישאוימו
םיאבה ,רומח יתרבח ןויווש-יא לש תונברוק םניה
.רתויב תועיגפהו תואכודמה תויתרבחה תוצובקהמ
תוחתפתמ תונידמ יחרזא םניה םהמ םיבר
םירישע וא םירישע םילוחל תורכמנ םהיתוילכו
םה .רתוי תוחתופמ תונידמ יבשות םניהש תיסחי
תילכלכ הקוצממ ץלחיהל הווקתב הילכ םירכומ
םירקמה בורבש הווקת ,םהייח תוכיא תא רפשלו
.הבזכאל הנודנ
תילכלכ תותיחנב קר אל בורל םייוצמ תוילכה ירכומ
תוהמ תא םיניבמ םניא םהו תויה םילצונמ םג אלא
.וב םיכורכה םינוכיסל םירע םניאו יאופרה ךילהה
תא רוכמל תילכלכ םייופכ םישיגרמ םהו רחאמ
יאופר עדימ וריתסי םה םיבר םירקמב ,םתיליכ
םתליספ עונמל תנמ לע םתואירב בצמ תודוא יטירק
לבקמ לש ותוחיטב םירבדה עבטמ .הילכה תריכממ
לש תויופידעה םלוס שארב היוצמ הניא הילכה
הלולע וז עדימ תרתסהמ האצותכ ,ףסונב .רכומה
רכומה לש יתואירבה ובצמב הרמחה תורקל םיתיעל
.ותיליכ תאצוה רחאל ומצע
קר בורל הווהמ הילכה רכומל םלושמה ףסכה םוכס
,רביאה לבקמ םלישש םוכסה ןמ דבלב ןטק זוחא
.רכומה לש תיפסכה ותקוצמ תא רתופ אל הז םוכסו
רביאה לבקמ ידי לע םלושמה ףסכה לש יראה קלחה
.םירחא רשק ישנאלו םיכוותמל ,םילוחה יתבל ךלוה
ירחאל תתחופ הילכה רכומ לש ותסנכה םיתעל
דובעל דוע לגוסמ וניא אוהש ןוויכמ ,ךילהה
םיכפוהה םירכומ שי .םדוקה בצקב סנרפתהלו
תויעבמ לובסל םיליחתמו םיינואכידל חותינה רחאל
השיג ירסח םתיברמ .תויתרבח תויעבמו םהיאושינב
םניה ןכלו התואנו תכשמתמ תיאופר החגשהל
.םינשה ךרואל םתואירב בצמב תורדרדהל םייופצ
תא רוכמיש רבחל ץילמהל םיגהונ אל םבור בור
.םהל המודב ותיליכ
הילכ ימרות לש םבצמל רשאב רבצנש בר עדימ
לש חווטה-תכורא תוחיטבה לע עיבצמ םייקוח
יאופרה םבצמ לע םינותנ ללכ ןיא לבא ,ךילהה
םה יכ ונל רורב .תוילכה ירכומ לש םינשה ךרואל
המורתב םיכורכה םינוכיסה לכל םיפושח
לכל םיפושח ףסונב ךא םולשת אלל תיטסיאורטלא
.םהלש תועיגפהו ינועה בצממ םיעבונה םינוכיסה

לבקמל תויופצה תופסונה תונכסה ןה המ
?םירביאב רחסמ הילכ
,יקוח-יתלב ךילה וניה םירביאה רחסו תויה
יתבב בורל תועצבתמ םירביא רחסמ הילכ תולתשה
הז ךילה ךורעל וכמסוה אלש תואפרמב וא םילוח
האופרה תונוטלשמ תימשר הרכהל ללכ וכז אל ףאו
ןהב םילוחה יתב םיבר םירקמב .םיימוקמה
ללכ םידמוע םניא הלא תולתשה תועצבתמ
הנידמב ועבקנש םייאופרהו םייגרוריכה םיטרדנטסב
םיכוביסל ןוכיסה ךכמ האצותכו ,םייוצמ םה הב
.רתוי הובג םייחותינ-רתבו םייחותינ
,םישק םימוהיז תוחתפתהל רבגומ ןוכיס םייק
הילכ תולתשה רחאל ,םייח ינכסמ ףא םיתיעל
ללכ ךרדב רבוע אל הילכה רכומ .םירביאב רחסמ
הלגמ וניאש וא ,שרדנכ הפיקמ תמדקומ הקידב
אלש וא ןיעדויב ,ותואירב בצמ לע יטירק עדימ
וא חותינה רדחב ןויקינהו הנייגיהה תמר .ןיעדויב
םירקמב הניה הלא םילוח יתבב זופשאה תקלחמב
וב הייחדה דגונ יתפורתה לופיטה .תינקת-תת םיבר
ןוסיחה תכרעמ תא שילחמ הילכה לתשומ לפוטמ
םוהיזב תוקלל רבגומ ןוכיסל ותוא ףשוחו ולש
התיבה ורזחב םוהיזה תא ומע איבהל ףא םיתיעלו
יבורק לש םתואירב םג ןכסי אוה םש ,ותנידמל
ולאה םימוהיזהמ קלח .םירחא לשו ותחפשמ
םגו תונימזה תויטויביטנאה תופורתל דואמ םידימע
תויהל םיתעל ףא םילולעו ,םירחא לופיט יעצמאל
חותינה רחאל םדקומ בלשב הכורא הסיט .םיינלטק
םינוכיסל םורגל הלולעו איה םג תצלמומ הניא
.םיפסונ
ילתשומל םינתינה םייאופרה םיכמסמהו דועיתה
םילוחה יתבו םיאפורה ידי לע םירביאב רחסמ תוילכ
םתיעל .םיקיפסמ יתלב דימת םניה ךכב םיקסועה
לש שרדנה ןונימה תא םילבקמ םניא םילתשומה
דואמ השקמה רבד ,תוינויח תויחותינ-רתב תופורת
תא קפסב ליטמו ,התיבה םבוש רחאל םלופיט לע
.ךילהה לש חלצומה ומויס
אל םירביאב רחסמ תוילכה ילבקמ םג ,ףוסבל
לע שרדנכ תופיקמ הנכה תוקידב םיתיעל םירבוע
הילכ תלתשה רשפאמ םתואירב בצמש אדוול תנמ
ומכ ,תורומח תויעב הז ןיכמ בלש רדעהב .החוטב
אלש תולולע ,ןטרסו ינורכ םוהיז ,בל תלחמ
.תילרוג תויהל הלוכי האצותהו ,תולגתהל

?םירביאב רחסמ הילכ שוכרל ירסומ הז םאה
רדסומ היה םירביאב רחסה םאש םיסרוגה שי
הילכה רכומ םג םייושע ,םלוה חוקיפ תחת להנתמו
דע םוחתב ימלועה ןויסינה .חיוורהל לבקמה םגו
םילצונמ דימת םיינעה .בצמה ונניא הזש הארה הכ
,הייפכה .ללכה ןמ אצוי אלב רתוי םיססובמה ידי לע
לכב הרגשל וכפה םדא ינבב רחסהו ןגרואמה עשפה
םירביאה רחס .םירביאב רחס עצבתמ וב םוקמ
לתשומה לש ןהו רכומה לש ותואירב תא ןה ןכסמ
לוכי אל .ירסומ וא יאופר ,קודיצ לכ ול אצמנ אלו
לש תילכלכה תודרשיההש ירסומ קודיצ לכ תויהל
.םפוגמ םיקלח תריכמב היולת היהת םיינעה
רחס תא קיספהל תנמ לע תושעל ןתנ המ
?םירביאה
יבחרמ האופר יחמומו םיליבומ םייאופר םינוגרא
ןוגרא .העפותל ץק םישל תנמ לע וידחי ורבח םלועה
ותודגנתה לע זירכה )-WHOה( ימלועה תואירבה
.העפותל ץרחנה
םירביאב רחסה תקספהל םידעצ וטקנ תונידמ רפסמ
קלח םילטונה םילוח יתב תריגס ידי לע םחטשב
םירקמףא ויה .םיכוותמ תריצעו תולתשהה תורייתב
רחאל ורצענ הלבקמ םג ףאו הילכה רכומ םהב
.חותינה
תא  2008תנשב הקקחו תסנכה הלעפ לארשיב םג
הריבעכ םירביא רחס רידגמה תולתשהה קוח
יפסכ סנקו ךשוממ רסאמ שנועב הכורכה תילילפ
.הובג

לובנטסיא תרהצה
יחמומ ,היקרוט ,לובנטסיאב וסנכתה -2008ב
חתפל הרטמב םלועה יבחר לכמ םיליבומ האופר
תורייתלו םירביאה רחסל ץק םישל תויגטרטסא
.תולתשהה
לש שואייה תשוחתל בטיה םירע ויה םיחמומה
וחסינ םה .הלתשהל םיניתממה םיברה םילוחה
םרותמ ןה תולתשה דדועל ותנווכש תונורקע ךמסמ
לע תרמושה הרוצב ,םלועה לכב תמ םרותמ ןהו יח
לשו םירביאה ימרות לש םתחוורו םתואירב
ךמסמה .םלוצינ תא תענומהו דחאכ םהילבקמ
".לובנטסיא תרהצה" ארקנ וז תוינידמ אטבמה
"לובנטסיא תרהצה ירמוש תצובק" הרצונ -2010ב
תונורקע ץומיא תא םדקל התרטמש )(DICG
םייעוצקמ םינוגרא ינש .םלועה יבחרב הרהצהה
ה -DICG --ל םתוסח תא ונתנ םילודג םיימואלניב-Internationalהו Transplantation Society
הרהצהה הרשוא הכ דע Society of Nephrology .
םיימואלניב םייעוצקמ םינוגרא -80מ הלעמל י"ע
.םייתלשממ תודסומו
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