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לא חשבתי  הכליה".  "קול  למערכת  חיו שאצטרף  תמי  ממני  ביקשה  כמה,  זוכרת  לא  שנים,  כמה  לפני 
פעמיים, עניתי בחיוב באותו הרגע, ומעולם לא חשבתי שההחלטה היתה פזיזה. אני נהניתי מכל רגע. עם 
יציאתה של תמי לגמלאות התבקשתי להחליפה. כאן כבר היססתי, אבל נעניתי לאתגר שאיננו פשוט. זהו 
הגיליון הראשון שאני "עורכת ראשית" שלו, בתהליך יש משום ניסוי ותעייה, ואני מקווה שהתוצאה טובה 

בעיניכם, הקוראים.
אני מאמינה, שכמו בכל תחומי החיים, גם הביטאון של העמותה שלנו צריך לשאוף למצוינות. וזאת תהיה 

דרכי.
מצוינות כיום היא סוג של מנטרה שכולם מתהדרים בה. דורשים מכולנו להצטיין, כל אחד בתחום העיסוק 
שלו. במילון, יש למושג "מצוינות" הגדרות רבות: מושלמות, מוצלחות, הצלחה רבה, יציאה מגדר הרגיל, 
צריך  בלבד.  מילים  הן  אלו  לדעתי,  אך  גאונות.  לטובה,  הברקה, התבלטות  זוהר,  הצטיינות,  התעלות, 

הכוונה, הגדרה מדויקת למה הכוונה בכל תחום. 
מנכ"ל משרד הבריאות ד"ר רוני גמזו, הגדיר לאחרונה מצוינות בתחום האשפוז:  תו תקן בינלאומי של ה 
–   Joint Commission International (JCI) שנקבע על ידי מומחים בתחומי הבריאות השונים ומציב 
סטנדרטים לעבודה במוסדות בריאות. בבית החולים  משתמשים במילה  "אקרדיטציה". סטנדרטים אלו 
נבדקים תקופתית לחידוש תו התקן, ובהתאם לממצאים ניתנת הארכה לרישיון למוסד הבריאות.  בתי 
החולים  של שרותי בריאות כללית קיבלו במהלך השנים האחרונות  את תו התקן. שאר מרכזי האשפוז 

פועלים לקבלת תקן ייחודי זה בימים אלו.
מופצים  ונהלים  הוראות  בלחץ...  ההנהלה  "בוער"...  שהשטח  חשים  שלנו,  וביחידות  במחלקות  כולנו, 
חדשות לבקרים... שומר המסך בכל מחשב בכל המחלקות מציג סיסמאות עידוד להצלחת הביקורת... 

ועוד ועוד, כל בית חולים והרעיונות שלו...
ואחיות נפרולוגים בישראל", מכוונת למימוש מטרת העל שלה,  פעילות העמותה שלנו, "עמותת אחים 
"שיפור איכות הטיפול בחולה הנפרולוגי", ומהי מצוינות אם לא "שיפור איכות"? ביטאון "קול הכליה" הוא 
אחרונים  ובמחקרים  בחידושים  כולנו  את  מעשיר  הביטאון  מצוינות.  להשגת  העמותה  מפעילות  חלק 

שאנחנו מבצעים, יוצר אווירת שיתוף בתיאור הפעילויות החברתיות שלנו כצוותים ועם המטופלים שלנו.
כדי להגיע למצוינות, אנחנו כצוות מקצועי, חייבים בין השאר, להתעדכן בכל החידושים והמחקרים בתחום 
עיסוקנו. העמותה תורמת את חלקה בהנגשת ידע באמצעות ימי עיון, כנסים,  אתר ייחודי וביטאון "קול 

הכליה".
חברות  אנחנו  במחלקות.  והמחקר  העשייה  מתוך  מייצרים  הקוראים,  אתם,  לביטאון,  הכתבות  את 

המערכת,  מזמינות  אתכם לשתף בהתמדה ולגרום לנו להרחיב את הידע, המוביל להעצמה ומצוינות.
 עזרה, יעוץ והדרכה – יינתנו לכל הפונים המעוניינים לכתוב ולפרסם. 

"מצוינות היא מידת הרצון, השאיפה למצוינות היא מידת ההשקעה, והשמים הם הגבול". 
( /http://www.pitgam.net/cats/230/1/0  - פילוסוף אנונימי)
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פשוטה,  ולא  רבה  לעבודה  באחיות,  קשה  למחסור  עדים  אנו  פשוטה.  לא  תקופה  לפנינו  קדימה  במבט 
לשחיקת המקצוע, לפגיעה בתנאי העבודה, לשכר נמוך ולזלזול במקצוע.

"עמותת אחיות נפרולוגיה בישראל" הגדירה חזון: "קידום איכות הטיפול במטופל הנפרולוגי", אשר סובב 
סביב עקרון הרלוונטיות-התאמת  מטרות  העמותה לצרכי הצוות הסיעודי והמטופלים, מתוך הבנה כי על 

העמותה לשמור על הקיים, להיות דינמית, ולראות רחוק.

יום הכליה ב - 10.7.12 צוין גם בכנסת. לנו, כנציגות העמותה, ניתנה הזדמנות, בפעם הראשונה, להציג 
לחברי כנסת ולנציגי משרד הבריאות וההסתדרות, את כל בעיות  הסיעוד הנפרולוגי בארץ. זו רק התחלה  

ועדיין לפנינו עבודה רבה  שתביא לקידום הסיעוד הנפרולוגי, שיפור התדמית ותנאי העבודה!

יש דרכים רבות לפעול לשיפור את תדמיתנו ותנאי העבודה שלנו, כדי לתת את הטיפול האיכותי והטוב 
ישנה  יחד.  כולנו  נלך בה  זו אשר  ביותר למטופלים, אולם דבר אחד ברור, הדרך היחידה שתצליח היא 

חשיבות רבה לעבודת הצוות. 

כוח של רבים הוא חזק יותר! 

היו אתם כולכם העמותה ושימו לכם למטרה לקדם את העמותה בכל הזדמנות, הצטרפו לעמותה ושכנעו 
עוד אחים/ות להצטרף, סייעו בפעילויות השונות של העמותה, השתתפו בכנסים וימי עיון לימדו והשכילו 

תמיד למעננו ולמען מתן טיפול טוב ואיכותי יותר למטופלים שלנו .

ביחד – נעלה ונצליח

אבלין כהן 
יו"ר העמותה
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 CRKP גורמים המשפיעים על הדבקה בחיידק ה
בקרב חולי אי-ספיקת כליות סופנית המטופלים 

בהמודיאליזה בבית החולים האוניברסיטאי הדסה

RN ; MPH דינה בליומין

פרופ' אורה פלטיאל

פרופ'  יוסי חביב
6

רציונל
מחקר זה הינו ניסיון לתאר את המצב האפידמיולוגי של היארעות ההדבקה בחיידק קלבסיאלה פנואומוניה 
Carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) בקרב חולי אי ספיקת  עמיד לקרבפנם 
להדבקה  סיכון  גורמי  לזהות   ,2006-2009 בשנים  בישראל  בהמודיאליזה  המטופלים  סופנית  כליות 
ב-CRKP בקרב מטופלי המודיאליזה ולבחון את הקשר בין אירוע הדבקה ונשאות לתמותת החולים. זיהוי 
גורמי הסיכון להדבקה בקרב מטופלי המודיאליזה יסייע בבניית קריטריונים לביצוע סקירה אפידמיולוגית 

ובבניית תוכניות מניעה בהתבסס על הנתונים הקשורים לאוכלוסיה הרלוונטית. 

סקירת ספרות
רקע 

בחולי  ובטיפול  בטכנולוגיה  אדירה  התקדמות  חלה  הדיאליזה  טיפול  קיים  בהן  שנה  שישים  במהלך 
אי-ספיקת כליות סופנית. במקביל נצפה גידול עקבי במספר החולים. בארה"ב מספר החולים גדל פי 3 
בשנים 1988-2004 וב-16% משנת 2004-2000 (1,2). בישראל נצפית מגמה דומה: בסוף שנת 2008 

היו 5,049 מטופלי דיאליזה, גידול של 57% משנת 1999 (3,200) ופי 3.3 מאז שנת 1989 (3).
תת-תזונה שכיחה בקרב מטופלי המודיאליזה כרוניים עם שיעור של 70%-18% מכלל המטופלים (4). 
היפואלבומינאמיה ידועה כגורם משמעותי המנבא תחלואה וזיהומים בכלל וזיהומים נוזוקומיאליים בפרט 
C-reactive protein (CRP) גבוהה בסרום נמצאו  (5,6). בנוסף לכך, היפואלבומינאמיה יחד עם רמת 
קשורים לעליה בתמותה אצל מטופלי המודיאליזה, במיוחד אצל אלה הסובלים מאי ספיקת לב, מחלת לב 
איסכמית וסכרת. שכיחות מחלות אלה בקרב מטופלי המודיאליזה גבוהה והיא עולה בצורה מתמדת לאורך 

הזמן (7).
      

אשפוזים של מטופלי דיאליזה
מטופלי דיאליזה מתאפיינים בשיעור אשפוזים גבוה יותר מהאוכלוסייה הכללית. כפי שעולה מדו"ח מבקר 
המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת 2010, משך האשפוז הממוצע במחלקות פנימיות לאוכלוסיה כללית 
בישראל ב-2008 ובמחצית הראשונה של 2009 היה 4.1 ימים (8). מטופל המודיאליזה יתאשפז בממוצע 
פעמיים בשנה ויישאר באשפוז כ-15 יום. מספר ימי אשפוז הגבוה ביותר נמצא אצל חולים הסובלים בנוסף 
(9). משך אשפוז ארוך חושף את  והיפואלבומינמיה  לאי-ספיקת כליות סופנית, גם מסוכרת, מחלות לב 

חולים להדבקה בזיהומים נוזוקומיאליים עם קשר ליניארי בין משך האשפוז לסיכויי הדבקה (10). 

זיהומים אצל מטופלי דיאליזה
מאשר  דיאליזה  מטופלי  אצל  יותר  שכיחים  לאנטיביוטיקה,  עמידים  מחיידקים  ביניהם  שונים,  זיהומים 
באוכלוסיות אחרות. אשפוזים חוזרים, ירידה בתנגודת חיסונית, אנמיה ואירועים חוזרים של קבלת טיפול 
אנטיביוטי, בעיקר ונקומיצין, מהווים סיבת מוות שנייה בשכיחותה אחרי מחלות לב וכלי דם עם כ- 19% 

מכלל סיבות המוות (11).  
האבחון  לעיתים  ולכן  הזיהום  של  מוקדמים  בשלבים  מעטים  קליניים  סימנים  מראים  דיאליזה  מטופלי 
מתאחר. יש לכך השלכות למטופל עצמו - עליה במספר ימי אשפוז ובשיעור תמותה,  ולחברה - עלויות 
מוגברות למערכת הבריאות. מכאן, ההמלצה היא להתחיל טיפול אנטיביוטי אצל מטופלי דיאליזה מוקדם 

יותר מאשר בחולים ללא אורמיה (12,13). 
מחקרים שונים מצביעים על קשר בין סוג הגישה לכלי הדם ובין שיעור הזיהומים אצל מטופלי המודיאליזה, 
חודשי  ל-100  מקרים   0.53-0.25 סביב  נע   AVF/ AVG עם  מטופלים  אצל  בקטראמיה  שיעור  כאשר 

ל-100 חודשי טיפול\ זמני ללא תעלה עם 8.73 מקרים  טיפול/מטופל, לעומת מטופלים עם צנתר מרכזי 
מטופל, ובמטופלים עם צנתר מרכזי קבוע עם תעלה תת-עורית  4.84 מקרים ל-100 חודשי טיפול\מטופל 
(14). בסקר אחר נמצאו תוצאות דומות, עם שיעור בקטראמיה (BSI) של 41.6 מקרים ל-100שנות\מטופל 
 (15)  AVF\AVG אצל חולים עם צנתר מרכזי, ושיעור של 1.5 מקרים ל-100 שנות\מטופל אצל חולים עם
נתונים אלה מדאיגים במיוחד לאור העלייה המתמדת במספר מטופלי המודיאליזה קשישים עם מחלות לב 

וכלי דם נלוות שלא ניתן ליצור להם גישה קבועה לכלי דם אלא צנתר מרכזי קבוע בלבד (14).    
                                                                                                                     

זיהומים נוזוקומיאליים     
החולים  בתי  ברוב  נפוצה  בעיה  הינה  החולים)  בבתי  נרכשים  (צולבים,  הנוזוקומיאליים  הזיהומים  תופעת 
בעולם ונעשים מאמצים רבים כדי להבין ולמנוע אותה. בין 5% עד 10% מהחולים המאושפזים בבתי החולים 
המערביים רוכשים זיהום נוזוקומיאלי. לפי הערכות כ-2 מיליון חולים בארה"ב נחשפים לזיהום כזה כל שנה 

 National Nosocomial Infection Surveillance וכ-90,000 מתים כתוצאה מכך (16). על פי נתוני
(NNIS) כתוצאה משימוש נרחב בתכשירים אנטיביוטיים כ-50% מהזיהומים הנרכשים בבתי חולים ובמיוחד 
הללו  החולים  העברת  עם  הלאה  מופץ  הזיהום  עמידים.  חיידקים  ידי  על  נגרמים  נמרץ,  לטיפול  ביחידות 
למחלקות אשפוז אחרות ובהמשך גם לקהילה (17). טיפול בחולים עם זיהום נוזוקומיאלי יקר וארוך, ודורש 

משאבים כלכליים רבים עקב הצורך בבידודם, טיפול אנטיביוטי יקר והארכת משך האשפוז (16). 
משך האשפוז הממוצע של מטופלי דיאליזה שלא נדבקו בזיהום  נוזוקומיאלי הוא כ- 4 ימים. משך האשפוז 
במטופלים שנדבקו בזיהום באשפוז, הוא כ -  25 ימים (18) (P<0.001). זאת ועוד, לאור מספר האשפוזים, 
הירידה בתנגודת החיסונית, ההזדקקות לדקירות רבות, שימוש בצנתרים מרכזיים לאורך זמן, התערבויות 
כירורגיות תכופות וחשיפה לזיהום ע"י מכשור וידי הצוות המטפל, מטופלי המודיאליזה נמצאים בסיכון יתר 
לזיהומים נוזוקומיאלים (19). כאשר יתאשפז מטופל דיאליזה, הסיכוי שידבק בזיהום נוזוקומיאלי יהיה פי  
MRSA חודרני  יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית (18,20). לדוגמא, שיעור היארעות של  2.9-5  גבוה 
באוכלוסיה  ל-1,000   0.2-0.4 לעומת    , אוכלוסייה   1,000 ל-  מקרים   45.2 הינו  דיאליזה  מטופלי  בקרב 
כללית, כלומר סיכון מוגבר פי 100! (21).  פרט  זה בא לידי ביטוי גם בעלות אנושית וכלכלית גבוהה: בשנת 
דולר  מיליארד  כ-4.5  הברית  בארצות  הבריאות  למערכת  כללי  באופן  עלו  נוזוקומיאליים  זיהומים   1992

והסתיימו במותם של כ-80,000 חולים (22). 

                                                                                                     Klebsiella pneumoniae
שכיח  גורם  מהוה  במעיים,  תקינה  כפלורה  נמצא  אשר   ,Enterobacteriaceae מסוג  שלילי  גרם  מתג 
ובחלל  בפצעים  שתן,  בדרכי  לזיהומים  בעיקר  נוזוקומיאליים),  (זיהומים  חולים  בבתי  הנרכשים  לזיהומים 
הבטן. לעיתים לא נדירות הוא גורם גם לדלקות ריאה. זיהומים מסוג זה מתפתחים במיוחד אצל חולים עם 
  (b-lactam antibiotics) תנגודת חיסונית ירודה (23). זן עמיד של חיידק זה פיתח עמידות לבטה-לקטאמים
שהיו בשימוש נרחב לטיפול בזיהומים מסוג זה ונקרא ESBL Klebsiella pneumoniae . כדי לתת מענה 

 .Carbapenems (24)-לזיהומים הנגרמים על ידי חיידק זה, נעשה שימוש רחב ב
אולם גם לסוג אנטיביוטיקה זה נוצרה במהלך שנות האלפיים עמידות ע"י חיידק ה-

 1999 בשנת  לראשונה  תואר  אשר   Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP)
בארה"ב בצפון קרוליינה. מאז הלך וגדל מספר בתי  חולים שבהם התגלה החיידק ונצפית עליה בשיעור 
  Klebsiella משנת 2007 מתוך כל זיהומי CDC הדבקה בו זה בתוך בתי חולים ברחבי העולם. לפי נתוני

המועברים בבתי חולים בארצות הברית 8% הינם  CRKP, לעומת 1% בשנת 2000 (25). 
גם בישראל קצב הדבקה ב CRKP מאז שהתגלה לראשונה היה מרשים ביותר. במחקר שנערך בין השנים 
2004-2006 גדל מספר הדבקות מ-6 חולים במהלך 2004 ו-2005 גם יחד, ל-45 הדבקות בשנת 2006 (26). 
CRKP עמיד לרוב התכשירים האנטיביוטיים הקיימים היום וגורם לתמותה בשיעור גבוה בחולים מאושפזים 
הלוקים בו. לפי מחקר שנערך במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בתל אביב יפו, נפטרו 44% מהחולים שנדבקו 

במהלך האשפוז, כאשר מתוך אלה שנדבקו ב-carbapenem-susceptible Klebsiella נפטרו 12.5%, 
ומתוך החולים שלא סבלו מזיהום כלשהו נפטרו  במהלך האשפוז 2% בלבד מהחולים (27). על פי פרסום 
אחר, שיעור תמותה בקרב חולים שנדבקו ב- CRKP  היה 72% לעומת 22% אצל חולים ללא  CRKP עם 

רקע דמוגרפי ורפואי דומה (28). 

נמצא   Carbapenem ו-  . מאחר   Carbapenemase אנזים  בייצור  CRKP הוא  ה-  מנגנון העמידות של 
 CRKP התפשטות זיהומים הנגרמים על ידי , ESBL Klebsiella pneumoniae -בשימוש נרחב לטיפול ב
ללא ספק גורמת לדחיית הטיפול המתאים במחלה הזיהומית ועל ידי כך מסכנת את בריאות הציבור (24). 
יחידה שבה מתאשפז החולה יש משמעות גדולה.  CRKP למחלקה או  כאשר מדובר בסיכון להדבקה ב 
במהלך אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ הסיכוי להדבק ב CRKP גבוה יותר מאשר במחלקות אחרות בבית 
קיימת  עדיין  אך התופעה  זה  בחיידק  חולים  של  למנוע הדבקה  רבים  נעשים מאמצים  היום   .(24) חולים 

ומתרחבת.    

  
תופעת עמידות החיידקים לתכשירים אנטיביוטיים

ירידה  יש  וכן  נצפית עליה מתמדת במספר הפתוגנים המפתחים עמידות לאנטיביוטיקה  בשנים אחרונות 
ביכולת לתת טיפול מתאים למטופל על פי רגישות החיידק, בסמוך להדבקה.  במקביל, נמשכת מגמת ירידה 
לשוק 16 תכשירים  והוצאו  פותחו   1983  – בין שנים 1987  אנטיבקטריאליים חדשים.  בפיתוח תכשירים 
מדובר  כאשר  מכאן,   .(29) כאלה  5 תכשירים  רק  היו    2003-2007 שנים  בין  חדשים,  אנטיבקטריאליים 
בזיהום בחיידק עמיד, יש לא פעם  עיכוב בהתאמת טיפול אנטיביוטי, מה שמחמיר באופן משמעותי את 
הפרוגנוזה של חולים אלה, מאריך את משך האשפוז שלהם בהשוואה לחולים עם זיהומים שנגרמו על ידי 

חיידקים רגישים,  ומעלה בצורה דרמטית את הסבל שנגרם לחולה ואת שיעור התמותה (30,31).
יש לזכור, טיפול אנטיביוטי אמור לספק הגנה מפני זיהומים. בשימוש לא נבון הוא עלול לסכן את החולים על 
ידי התפתחות זנים עמידים(32,33).  מטופלי המודיאליזה נמצאים בחזית המגפה של התפשטות החיידקים 

העמידים. לדוגמה, אחד הדיווחים הראשונים על  VRE הגיע מיחידת דיאליזה בלונדון (19). 

שיטות ואוכלוסיית המחקר 
וכלל 270   Case-Cohort (nested case control) ובשיטת  המחקר נערך בשיטת מקרה-ביקורת מקונן 
מטופלי המודיאליזה כרוניים שטופלו בין 01.01.06 ל 30.06.09 ביחידות ההמודיאליזה של הדסה היוו את 
אוכלוסיית המקור. בקבוצת מקרים נכללו כל החולים שנדבקו ב-CRKP ובקבוצת ביקורות נכללו החולים 
שנבחרו בצורה אקראית מתוך החולים שלא נדבקו. המידע על אודות החשיפה בקבוצות המקרים והביקורות 
מטופלי  של  ארכיון  ותיקי  ממוחשבים  תיקים  מעבדה,  בדיקות  כגון  קיימות  רפואיות  רשומות  מתוך  נאסף 
ב-  שהסתים  פרוספקטיבי  מעקב  נעשה  חולים  הישרדות  על  ההדבקה  השלכות  לבדיקת  דיאליזה. 

                     .10.10.2010

תוצאות
גורמי הסיכון שנמצאו קשורים להדבקה בקלבסיאלה עמידה בקרב מטופלי המודיאליזה בניתוח חד-משתני 
היו: א. היעדר ילדים; ב. מין נשי; ג. אי ספיקת לב; ד. היעדר דלף עורקי ורידי כגישה לכלי דם בדיאליזה; ה. 
זיהום קודם  ז. אשפוז קודם; ח.  ו. החלפות צנתר מרכזי חוזרות;  חשיפה לטיפולים אנטיביוטיים חוזרים; 
ב-CSKP (קלבסיאלה רגישה לקרבפנם); ט. זיהום קודם בחיידק  VRE (אנטרוקוק עמיד לונקומיצין); י. ותק 

בדיאליזה פחות מ-90 יום. 
המשתנים הבלתי תלויים שנמצאו מובהקים בניתוח רב משתני (רגרסיה לוגיסטית) הינם: א. מין נשי 

עם        מגן  גורם  מהווה  לילדים  הורות  ב.   ;(P=0.052) גבולית  מובהקות  עם   OR  2.46 (CI: 0.99-6.11)
 OR 0.15   (CI: 0.05-0.41)

קודם  אשפוז  ד.    ;OR 8.32 (CI: 3.22-21.48) בדיאליזה  דם  לכלי  כגישה  ורידי  עורקי  דלף  היעדר  ג. 
OR 7.04; ה. זיהום קודם ב- OR 5.22 (CI: 1.35-20.30) VRE. כמו כן הודגם גם   (CI:1.44-34.51)
הקשר בין ההדבקה לתוצאים חמורים מבחינת הפרוגנוזה לחולה. בקבוצת המקרים נצפתה תמותה גבוהה 
יותר באופן מובהק לעומת קבוצת הביקורת. בתום המחקר רק 15.7% מקבוצת המקרים היו בחיים לעומת 

קבוצת הביקורת, שבה 52.2%  היו בחיים בתום המחקר.

מסקנות
מספר גורמי סיכון דמוגרפיים ורפואיים נמצאו קשורים בהדבקה ע"י CRKP. כמו כן, פרטים שנדבקו נמצאו 
בסיכון גבוה מאוד לתמותה תוך פרק זמן קצר. לא ניתן לקבוע במחקר זה את סיבתיות הקשרים  בין משתני 
רקע להדבקה ב-CRKP ולתמותה. ייתכן שההדבקה משקפת את מצבו הרפואי המורכב של החולה. יכולת 
העברתו  למניעת  מאמצים  בריכוז  לצורך  מובילות  ההדבקה  של  החמורות  והתוצאות  הגבוהה  ההפצה 

באוכלוסיות שונות של בית החולים ומשם לקהילה.
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רציונל
מחקר זה הינו ניסיון לתאר את המצב האפידמיולוגי של היארעות ההדבקה בחיידק קלבסיאלה פנואומוניה 
Carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) בקרב חולי אי ספיקת  עמיד לקרבפנם 
להדבקה  סיכון  גורמי  לזהות   ,2006-2009 בשנים  בישראל  בהמודיאליזה  המטופלים  סופנית  כליות 
ב-CRKP בקרב מטופלי המודיאליזה ולבחון את הקשר בין אירוע הדבקה ונשאות לתמותת החולים. זיהוי 
גורמי הסיכון להדבקה בקרב מטופלי המודיאליזה יסייע בבניית קריטריונים לביצוע סקירה אפידמיולוגית 

ובבניית תוכניות מניעה בהתבסס על הנתונים הקשורים לאוכלוסיה הרלוונטית. 

סקירת ספרות
רקע 

בחולי  ובטיפול  בטכנולוגיה  אדירה  התקדמות  חלה  הדיאליזה  טיפול  קיים  בהן  שנה  שישים  במהלך 
אי-ספיקת כליות סופנית. במקביל נצפה גידול עקבי במספר החולים. בארה"ב מספר החולים גדל פי 3 
בשנים 1988-2004 וב-16% משנת 2004-2000 (1,2). בישראל נצפית מגמה דומה: בסוף שנת 2008 

היו 5,049 מטופלי דיאליזה, גידול של 57% משנת 1999 (3,200) ופי 3.3 מאז שנת 1989 (3).
תת-תזונה שכיחה בקרב מטופלי המודיאליזה כרוניים עם שיעור של 70%-18% מכלל המטופלים (4). 
היפואלבומינאמיה ידועה כגורם משמעותי המנבא תחלואה וזיהומים בכלל וזיהומים נוזוקומיאליים בפרט 
C-reactive protein (CRP) גבוהה בסרום נמצאו  (5,6). בנוסף לכך, היפואלבומינאמיה יחד עם רמת 
קשורים לעליה בתמותה אצל מטופלי המודיאליזה, במיוחד אצל אלה הסובלים מאי ספיקת לב, מחלת לב 
איסכמית וסכרת. שכיחות מחלות אלה בקרב מטופלי המודיאליזה גבוהה והיא עולה בצורה מתמדת לאורך 

הזמן (7).
      

אשפוזים של מטופלי דיאליזה
מטופלי דיאליזה מתאפיינים בשיעור אשפוזים גבוה יותר מהאוכלוסייה הכללית. כפי שעולה מדו"ח מבקר 
המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת 2010, משך האשפוז הממוצע במחלקות פנימיות לאוכלוסיה כללית 
בישראל ב-2008 ובמחצית הראשונה של 2009 היה 4.1 ימים (8). מטופל המודיאליזה יתאשפז בממוצע 
פעמיים בשנה ויישאר באשפוז כ-15 יום. מספר ימי אשפוז הגבוה ביותר נמצא אצל חולים הסובלים בנוסף 
(9). משך אשפוז ארוך חושף את  והיפואלבומינמיה  לאי-ספיקת כליות סופנית, גם מסוכרת, מחלות לב 

חולים להדבקה בזיהומים נוזוקומיאליים עם קשר ליניארי בין משך האשפוז לסיכויי הדבקה (10). 

זיהומים אצל מטופלי דיאליזה
מאשר  דיאליזה  מטופלי  אצל  יותר  שכיחים  לאנטיביוטיקה,  עמידים  מחיידקים  ביניהם  שונים,  זיהומים 
באוכלוסיות אחרות. אשפוזים חוזרים, ירידה בתנגודת חיסונית, אנמיה ואירועים חוזרים של קבלת טיפול 
אנטיביוטי, בעיקר ונקומיצין, מהווים סיבת מוות שנייה בשכיחותה אחרי מחלות לב וכלי דם עם כ- 19% 

מכלל סיבות המוות (11).  
האבחון  לעיתים  ולכן  הזיהום  של  מוקדמים  בשלבים  מעטים  קליניים  סימנים  מראים  דיאליזה  מטופלי 
מתאחר. יש לכך השלכות למטופל עצמו - עליה במספר ימי אשפוז ובשיעור תמותה,  ולחברה - עלויות 
מוגברות למערכת הבריאות. מכאן, ההמלצה היא להתחיל טיפול אנטיביוטי אצל מטופלי דיאליזה מוקדם 

יותר מאשר בחולים ללא אורמיה (12,13). 
מחקרים שונים מצביעים על קשר בין סוג הגישה לכלי הדם ובין שיעור הזיהומים אצל מטופלי המודיאליזה, 
חודשי  ל-100  מקרים   0.53-0.25 סביב  נע   AVF/ AVG עם  מטופלים  אצל  בקטראמיה  שיעור  כאשר 

ל-100 חודשי טיפול\ זמני ללא תעלה עם 8.73 מקרים  טיפול/מטופל, לעומת מטופלים עם צנתר מרכזי 
מטופל, ובמטופלים עם צנתר מרכזי קבוע עם תעלה תת-עורית  4.84 מקרים ל-100 חודשי טיפול\מטופל 
(14). בסקר אחר נמצאו תוצאות דומות, עם שיעור בקטראמיה (BSI) של 41.6 מקרים ל-100שנות\מטופל 
 (15)  AVF\AVG אצל חולים עם צנתר מרכזי, ושיעור של 1.5 מקרים ל-100 שנות\מטופל אצל חולים עם
נתונים אלה מדאיגים במיוחד לאור העלייה המתמדת במספר מטופלי המודיאליזה קשישים עם מחלות לב 

וכלי דם נלוות שלא ניתן ליצור להם גישה קבועה לכלי דם אלא צנתר מרכזי קבוע בלבד (14).    
                                                                                                                     

זיהומים נוזוקומיאליים     
החולים  בתי  ברוב  נפוצה  בעיה  הינה  החולים)  בבתי  נרכשים  (צולבים,  הנוזוקומיאליים  הזיהומים  תופעת 
בעולם ונעשים מאמצים רבים כדי להבין ולמנוע אותה. בין 5% עד 10% מהחולים המאושפזים בבתי החולים 
המערביים רוכשים זיהום נוזוקומיאלי. לפי הערכות כ-2 מיליון חולים בארה"ב נחשפים לזיהום כזה כל שנה 

 National Nosocomial Infection Surveillance וכ-90,000 מתים כתוצאה מכך (16). על פי נתוני
(NNIS) כתוצאה משימוש נרחב בתכשירים אנטיביוטיים כ-50% מהזיהומים הנרכשים בבתי חולים ובמיוחד 
הללו  החולים  העברת  עם  הלאה  מופץ  הזיהום  עמידים.  חיידקים  ידי  על  נגרמים  נמרץ,  לטיפול  ביחידות 
למחלקות אשפוז אחרות ובהמשך גם לקהילה (17). טיפול בחולים עם זיהום נוזוקומיאלי יקר וארוך, ודורש 

משאבים כלכליים רבים עקב הצורך בבידודם, טיפול אנטיביוטי יקר והארכת משך האשפוז (16). 
משך האשפוז הממוצע של מטופלי דיאליזה שלא נדבקו בזיהום  נוזוקומיאלי הוא כ- 4 ימים. משך האשפוז 
במטופלים שנדבקו בזיהום באשפוז, הוא כ -  25 ימים (18) (P<0.001). זאת ועוד, לאור מספר האשפוזים, 
הירידה בתנגודת החיסונית, ההזדקקות לדקירות רבות, שימוש בצנתרים מרכזיים לאורך זמן, התערבויות 
כירורגיות תכופות וחשיפה לזיהום ע"י מכשור וידי הצוות המטפל, מטופלי המודיאליזה נמצאים בסיכון יתר 
לזיהומים נוזוקומיאלים (19). כאשר יתאשפז מטופל דיאליזה, הסיכוי שידבק בזיהום נוזוקומיאלי יהיה פי  
MRSA חודרני  יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית (18,20). לדוגמא, שיעור היארעות של  2.9-5  גבוה 
באוכלוסיה  ל-1,000   0.2-0.4 לעומת    , אוכלוסייה   1,000 ל-  מקרים   45.2 הינו  דיאליזה  מטופלי  בקרב 
כללית, כלומר סיכון מוגבר פי 100! (21).  פרט  זה בא לידי ביטוי גם בעלות אנושית וכלכלית גבוהה: בשנת 
דולר  מיליארד  כ-4.5  הברית  בארצות  הבריאות  למערכת  כללי  באופן  עלו  נוזוקומיאליים  זיהומים   1992

והסתיימו במותם של כ-80,000 חולים (22). 

                                                                                                     Klebsiella pneumoniae
שכיח  גורם  מהוה  במעיים,  תקינה  כפלורה  נמצא  אשר   ,Enterobacteriaceae מסוג  שלילי  גרם  מתג 
ובחלל  בפצעים  שתן,  בדרכי  לזיהומים  בעיקר  נוזוקומיאליים),  (זיהומים  חולים  בבתי  הנרכשים  לזיהומים 
הבטן. לעיתים לא נדירות הוא גורם גם לדלקות ריאה. זיהומים מסוג זה מתפתחים במיוחד אצל חולים עם 
  (b-lactam antibiotics) תנגודת חיסונית ירודה (23). זן עמיד של חיידק זה פיתח עמידות לבטה-לקטאמים
שהיו בשימוש נרחב לטיפול בזיהומים מסוג זה ונקרא ESBL Klebsiella pneumoniae . כדי לתת מענה 

 .Carbapenems (24)-לזיהומים הנגרמים על ידי חיידק זה, נעשה שימוש רחב ב
אולם גם לסוג אנטיביוטיקה זה נוצרה במהלך שנות האלפיים עמידות ע"י חיידק ה-

 1999 בשנת  לראשונה  תואר  אשר   Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP)
בארה"ב בצפון קרוליינה. מאז הלך וגדל מספר בתי  חולים שבהם התגלה החיידק ונצפית עליה בשיעור 
  Klebsiella משנת 2007 מתוך כל זיהומי CDC הדבקה בו זה בתוך בתי חולים ברחבי העולם. לפי נתוני

המועברים בבתי חולים בארצות הברית 8% הינם  CRKP, לעומת 1% בשנת 2000 (25). 
גם בישראל קצב הדבקה ב CRKP מאז שהתגלה לראשונה היה מרשים ביותר. במחקר שנערך בין השנים 
2004-2006 גדל מספר הדבקות מ-6 חולים במהלך 2004 ו-2005 גם יחד, ל-45 הדבקות בשנת 2006 (26). 
CRKP עמיד לרוב התכשירים האנטיביוטיים הקיימים היום וגורם לתמותה בשיעור גבוה בחולים מאושפזים 
הלוקים בו. לפי מחקר שנערך במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בתל אביב יפו, נפטרו 44% מהחולים שנדבקו 

במהלך האשפוז, כאשר מתוך אלה שנדבקו ב-carbapenem-susceptible Klebsiella נפטרו 12.5%, 
ומתוך החולים שלא סבלו מזיהום כלשהו נפטרו  במהלך האשפוז 2% בלבד מהחולים (27). על פי פרסום 
אחר, שיעור תמותה בקרב חולים שנדבקו ב- CRKP  היה 72% לעומת 22% אצל חולים ללא  CRKP עם 

רקע דמוגרפי ורפואי דומה (28). 

נמצא   Carbapenem ו-  . מאחר   Carbapenemase אנזים  בייצור  CRKP הוא  ה-  מנגנון העמידות של 
 CRKP התפשטות זיהומים הנגרמים על ידי , ESBL Klebsiella pneumoniae -בשימוש נרחב לטיפול ב
ללא ספק גורמת לדחיית הטיפול המתאים במחלה הזיהומית ועל ידי כך מסכנת את בריאות הציבור (24). 
יחידה שבה מתאשפז החולה יש משמעות גדולה.  CRKP למחלקה או  כאשר מדובר בסיכון להדבקה ב 
במהלך אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ הסיכוי להדבק ב CRKP גבוה יותר מאשר במחלקות אחרות בבית 
קיימת  עדיין  אך התופעה  זה  בחיידק  חולים  של  למנוע הדבקה  רבים  נעשים מאמצים  היום   .(24) חולים 

ומתרחבת.    

  
תופעת עמידות החיידקים לתכשירים אנטיביוטיים

ירידה  יש  וכן  נצפית עליה מתמדת במספר הפתוגנים המפתחים עמידות לאנטיביוטיקה  בשנים אחרונות 
ביכולת לתת טיפול מתאים למטופל על פי רגישות החיידק, בסמוך להדבקה.  במקביל, נמשכת מגמת ירידה 
לשוק 16 תכשירים  והוצאו  פותחו   1983  – בין שנים 1987  אנטיבקטריאליים חדשים.  בפיתוח תכשירים 
מדובר  כאשר  מכאן,   .(29) כאלה  5 תכשירים  רק  היו    2003-2007 שנים  בין  חדשים,  אנטיבקטריאליים 
בזיהום בחיידק עמיד, יש לא פעם  עיכוב בהתאמת טיפול אנטיביוטי, מה שמחמיר באופן משמעותי את 
הפרוגנוזה של חולים אלה, מאריך את משך האשפוז שלהם בהשוואה לחולים עם זיהומים שנגרמו על ידי 

חיידקים רגישים,  ומעלה בצורה דרמטית את הסבל שנגרם לחולה ואת שיעור התמותה (30,31).
יש לזכור, טיפול אנטיביוטי אמור לספק הגנה מפני זיהומים. בשימוש לא נבון הוא עלול לסכן את החולים על 
ידי התפתחות זנים עמידים(32,33).  מטופלי המודיאליזה נמצאים בחזית המגפה של התפשטות החיידקים 

העמידים. לדוגמה, אחד הדיווחים הראשונים על  VRE הגיע מיחידת דיאליזה בלונדון (19). 

שיטות ואוכלוסיית המחקר 
וכלל 270   Case-Cohort (nested case control) ובשיטת  המחקר נערך בשיטת מקרה-ביקורת מקונן 
מטופלי המודיאליזה כרוניים שטופלו בין 01.01.06 ל 30.06.09 ביחידות ההמודיאליזה של הדסה היוו את 
אוכלוסיית המקור. בקבוצת מקרים נכללו כל החולים שנדבקו ב-CRKP ובקבוצת ביקורות נכללו החולים 
שנבחרו בצורה אקראית מתוך החולים שלא נדבקו. המידע על אודות החשיפה בקבוצות המקרים והביקורות 
מטופלי  של  ארכיון  ותיקי  ממוחשבים  תיקים  מעבדה,  בדיקות  כגון  קיימות  רפואיות  רשומות  מתוך  נאסף 
ב-  שהסתים  פרוספקטיבי  מעקב  נעשה  חולים  הישרדות  על  ההדבקה  השלכות  לבדיקת  דיאליזה. 

                     .10.10.2010

תוצאות
גורמי הסיכון שנמצאו קשורים להדבקה בקלבסיאלה עמידה בקרב מטופלי המודיאליזה בניתוח חד-משתני 
היו: א. היעדר ילדים; ב. מין נשי; ג. אי ספיקת לב; ד. היעדר דלף עורקי ורידי כגישה לכלי דם בדיאליזה; ה. 
זיהום קודם  ז. אשפוז קודם; ח.  ו. החלפות צנתר מרכזי חוזרות;  חשיפה לטיפולים אנטיביוטיים חוזרים; 
ב-CSKP (קלבסיאלה רגישה לקרבפנם); ט. זיהום קודם בחיידק  VRE (אנטרוקוק עמיד לונקומיצין); י. ותק 

בדיאליזה פחות מ-90 יום. 
המשתנים הבלתי תלויים שנמצאו מובהקים בניתוח רב משתני (רגרסיה לוגיסטית) הינם: א. מין נשי 

עם        מגן  גורם  מהווה  לילדים  הורות  ב.   ;(P=0.052) גבולית  מובהקות  עם   OR  2.46 (CI: 0.99-6.11)
 OR 0.15   (CI: 0.05-0.41)

קודם  אשפוז  ד.    ;OR 8.32 (CI: 3.22-21.48) בדיאליזה  דם  לכלי  כגישה  ורידי  עורקי  דלף  היעדר  ג. 
OR 7.04; ה. זיהום קודם ב- OR 5.22 (CI: 1.35-20.30) VRE. כמו כן הודגם גם   (CI:1.44-34.51)
הקשר בין ההדבקה לתוצאים חמורים מבחינת הפרוגנוזה לחולה. בקבוצת המקרים נצפתה תמותה גבוהה 
יותר באופן מובהק לעומת קבוצת הביקורת. בתום המחקר רק 15.7% מקבוצת המקרים היו בחיים לעומת 

קבוצת הביקורת, שבה 52.2%  היו בחיים בתום המחקר.

מסקנות
מספר גורמי סיכון דמוגרפיים ורפואיים נמצאו קשורים בהדבקה ע"י CRKP. כמו כן, פרטים שנדבקו נמצאו 
בסיכון גבוה מאוד לתמותה תוך פרק זמן קצר. לא ניתן לקבוע במחקר זה את סיבתיות הקשרים  בין משתני 
רקע להדבקה ב-CRKP ולתמותה. ייתכן שההדבקה משקפת את מצבו הרפואי המורכב של החולה. יכולת 
העברתו  למניעת  מאמצים  בריכוז  לצורך  מובילות  ההדבקה  של  החמורות  והתוצאות  הגבוהה  ההפצה 

באוכלוסיות שונות של בית החולים ומשם לקהילה.
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רציונל
מחקר זה הינו ניסיון לתאר את המצב האפידמיולוגי של היארעות ההדבקה בחיידק קלבסיאלה פנואומוניה 
Carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) בקרב חולי אי ספיקת  עמיד לקרבפנם 
להדבקה  סיכון  גורמי  לזהות   ,2006-2009 בשנים  בישראל  בהמודיאליזה  המטופלים  סופנית  כליות 
ב-CRKP בקרב מטופלי המודיאליזה ולבחון את הקשר בין אירוע הדבקה ונשאות לתמותת החולים. זיהוי 
גורמי הסיכון להדבקה בקרב מטופלי המודיאליזה יסייע בבניית קריטריונים לביצוע סקירה אפידמיולוגית 

ובבניית תוכניות מניעה בהתבסס על הנתונים הקשורים לאוכלוסיה הרלוונטית. 

סקירת ספרות
רקע 

בחולי  ובטיפול  בטכנולוגיה  אדירה  התקדמות  חלה  הדיאליזה  טיפול  קיים  בהן  שנה  שישים  במהלך 
אי-ספיקת כליות סופנית. במקביל נצפה גידול עקבי במספר החולים. בארה"ב מספר החולים גדל פי 3 
בשנים 1988-2004 וב-16% משנת 2004-2000 (1,2). בישראל נצפית מגמה דומה: בסוף שנת 2008 

היו 5,049 מטופלי דיאליזה, גידול של 57% משנת 1999 (3,200) ופי 3.3 מאז שנת 1989 (3).
תת-תזונה שכיחה בקרב מטופלי המודיאליזה כרוניים עם שיעור של 70%-18% מכלל המטופלים (4). 
היפואלבומינאמיה ידועה כגורם משמעותי המנבא תחלואה וזיהומים בכלל וזיהומים נוזוקומיאליים בפרט 
C-reactive protein (CRP) גבוהה בסרום נמצאו  (5,6). בנוסף לכך, היפואלבומינאמיה יחד עם רמת 
קשורים לעליה בתמותה אצל מטופלי המודיאליזה, במיוחד אצל אלה הסובלים מאי ספיקת לב, מחלת לב 
איסכמית וסכרת. שכיחות מחלות אלה בקרב מטופלי המודיאליזה גבוהה והיא עולה בצורה מתמדת לאורך 

הזמן (7).
      

אשפוזים של מטופלי דיאליזה
מטופלי דיאליזה מתאפיינים בשיעור אשפוזים גבוה יותר מהאוכלוסייה הכללית. כפי שעולה מדו"ח מבקר 
המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת 2010, משך האשפוז הממוצע במחלקות פנימיות לאוכלוסיה כללית 
בישראל ב-2008 ובמחצית הראשונה של 2009 היה 4.1 ימים (8). מטופל המודיאליזה יתאשפז בממוצע 
פעמיים בשנה ויישאר באשפוז כ-15 יום. מספר ימי אשפוז הגבוה ביותר נמצא אצל חולים הסובלים בנוסף 
(9). משך אשפוז ארוך חושף את  והיפואלבומינמיה  לאי-ספיקת כליות סופנית, גם מסוכרת, מחלות לב 

חולים להדבקה בזיהומים נוזוקומיאליים עם קשר ליניארי בין משך האשפוז לסיכויי הדבקה (10). 

זיהומים אצל מטופלי דיאליזה
מאשר  דיאליזה  מטופלי  אצל  יותר  שכיחים  לאנטיביוטיקה,  עמידים  מחיידקים  ביניהם  שונים,  זיהומים 
באוכלוסיות אחרות. אשפוזים חוזרים, ירידה בתנגודת חיסונית, אנמיה ואירועים חוזרים של קבלת טיפול 
אנטיביוטי, בעיקר ונקומיצין, מהווים סיבת מוות שנייה בשכיחותה אחרי מחלות לב וכלי דם עם כ- 19% 

מכלל סיבות המוות (11).  
האבחון  לעיתים  ולכן  הזיהום  של  מוקדמים  בשלבים  מעטים  קליניים  סימנים  מראים  דיאליזה  מטופלי 
מתאחר. יש לכך השלכות למטופל עצמו - עליה במספר ימי אשפוז ובשיעור תמותה,  ולחברה - עלויות 
מוגברות למערכת הבריאות. מכאן, ההמלצה היא להתחיל טיפול אנטיביוטי אצל מטופלי דיאליזה מוקדם 

יותר מאשר בחולים ללא אורמיה (12,13). 
מחקרים שונים מצביעים על קשר בין סוג הגישה לכלי הדם ובין שיעור הזיהומים אצל מטופלי המודיאליזה, 
חודשי  ל-100  מקרים   0.53-0.25 סביב  נע   AVF/ AVG עם  מטופלים  אצל  בקטראמיה  שיעור  כאשר 

ל-100 חודשי טיפול\ זמני ללא תעלה עם 8.73 מקרים  טיפול/מטופל, לעומת מטופלים עם צנתר מרכזי 
מטופל, ובמטופלים עם צנתר מרכזי קבוע עם תעלה תת-עורית  4.84 מקרים ל-100 חודשי טיפול\מטופל 
(14). בסקר אחר נמצאו תוצאות דומות, עם שיעור בקטראמיה (BSI) של 41.6 מקרים ל-100שנות\מטופל 
 (15)  AVF\AVG אצל חולים עם צנתר מרכזי, ושיעור של 1.5 מקרים ל-100 שנות\מטופל אצל חולים עם
נתונים אלה מדאיגים במיוחד לאור העלייה המתמדת במספר מטופלי המודיאליזה קשישים עם מחלות לב 

וכלי דם נלוות שלא ניתן ליצור להם גישה קבועה לכלי דם אלא צנתר מרכזי קבוע בלבד (14).    
                                                                                                                     

זיהומים נוזוקומיאליים     
החולים  בתי  ברוב  נפוצה  בעיה  הינה  החולים)  בבתי  נרכשים  (צולבים,  הנוזוקומיאליים  הזיהומים  תופעת 
בעולם ונעשים מאמצים רבים כדי להבין ולמנוע אותה. בין 5% עד 10% מהחולים המאושפזים בבתי החולים 
המערביים רוכשים זיהום נוזוקומיאלי. לפי הערכות כ-2 מיליון חולים בארה"ב נחשפים לזיהום כזה כל שנה 

 National Nosocomial Infection Surveillance וכ-90,000 מתים כתוצאה מכך (16). על פי נתוני
(NNIS) כתוצאה משימוש נרחב בתכשירים אנטיביוטיים כ-50% מהזיהומים הנרכשים בבתי חולים ובמיוחד 
הללו  החולים  העברת  עם  הלאה  מופץ  הזיהום  עמידים.  חיידקים  ידי  על  נגרמים  נמרץ,  לטיפול  ביחידות 
למחלקות אשפוז אחרות ובהמשך גם לקהילה (17). טיפול בחולים עם זיהום נוזוקומיאלי יקר וארוך, ודורש 

משאבים כלכליים רבים עקב הצורך בבידודם, טיפול אנטיביוטי יקר והארכת משך האשפוז (16). 
משך האשפוז הממוצע של מטופלי דיאליזה שלא נדבקו בזיהום  נוזוקומיאלי הוא כ- 4 ימים. משך האשפוז 
במטופלים שנדבקו בזיהום באשפוז, הוא כ -  25 ימים (18) (P<0.001). זאת ועוד, לאור מספר האשפוזים, 
הירידה בתנגודת החיסונית, ההזדקקות לדקירות רבות, שימוש בצנתרים מרכזיים לאורך זמן, התערבויות 
כירורגיות תכופות וחשיפה לזיהום ע"י מכשור וידי הצוות המטפל, מטופלי המודיאליזה נמצאים בסיכון יתר 
לזיהומים נוזוקומיאלים (19). כאשר יתאשפז מטופל דיאליזה, הסיכוי שידבק בזיהום נוזוקומיאלי יהיה פי  
MRSA חודרני  יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית (18,20). לדוגמא, שיעור היארעות של  2.9-5  גבוה 
באוכלוסיה  ל-1,000   0.2-0.4 לעומת    , אוכלוסייה   1,000 ל-  מקרים   45.2 הינו  דיאליזה  מטופלי  בקרב 
כללית, כלומר סיכון מוגבר פי 100! (21).  פרט  זה בא לידי ביטוי גם בעלות אנושית וכלכלית גבוהה: בשנת 
דולר  מיליארד  כ-4.5  הברית  בארצות  הבריאות  למערכת  כללי  באופן  עלו  נוזוקומיאליים  זיהומים   1992

והסתיימו במותם של כ-80,000 חולים (22). 

                                                                                                     Klebsiella pneumoniae
שכיח  גורם  מהוה  במעיים,  תקינה  כפלורה  נמצא  אשר   ,Enterobacteriaceae מסוג  שלילי  גרם  מתג 
ובחלל  בפצעים  שתן,  בדרכי  לזיהומים  בעיקר  נוזוקומיאליים),  (זיהומים  חולים  בבתי  הנרכשים  לזיהומים 
הבטן. לעיתים לא נדירות הוא גורם גם לדלקות ריאה. זיהומים מסוג זה מתפתחים במיוחד אצל חולים עם 
  (b-lactam antibiotics) תנגודת חיסונית ירודה (23). זן עמיד של חיידק זה פיתח עמידות לבטה-לקטאמים
שהיו בשימוש נרחב לטיפול בזיהומים מסוג זה ונקרא ESBL Klebsiella pneumoniae . כדי לתת מענה 

 .Carbapenems (24)-לזיהומים הנגרמים על ידי חיידק זה, נעשה שימוש רחב ב
אולם גם לסוג אנטיביוטיקה זה נוצרה במהלך שנות האלפיים עמידות ע"י חיידק ה-

 1999 בשנת  לראשונה  תואר  אשר   Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP)
בארה"ב בצפון קרוליינה. מאז הלך וגדל מספר בתי  חולים שבהם התגלה החיידק ונצפית עליה בשיעור 
  Klebsiella משנת 2007 מתוך כל זיהומי CDC הדבקה בו זה בתוך בתי חולים ברחבי העולם. לפי נתוני

המועברים בבתי חולים בארצות הברית 8% הינם  CRKP, לעומת 1% בשנת 2000 (25). 
גם בישראל קצב הדבקה ב CRKP מאז שהתגלה לראשונה היה מרשים ביותר. במחקר שנערך בין השנים 
2004-2006 גדל מספר הדבקות מ-6 חולים במהלך 2004 ו-2005 גם יחד, ל-45 הדבקות בשנת 2006 (26). 
CRKP עמיד לרוב התכשירים האנטיביוטיים הקיימים היום וגורם לתמותה בשיעור גבוה בחולים מאושפזים 
הלוקים בו. לפי מחקר שנערך במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בתל אביב יפו, נפטרו 44% מהחולים שנדבקו 

במהלך האשפוז, כאשר מתוך אלה שנדבקו ב-carbapenem-susceptible Klebsiella נפטרו 12.5%, 
ומתוך החולים שלא סבלו מזיהום כלשהו נפטרו  במהלך האשפוז 2% בלבד מהחולים (27). על פי פרסום 
אחר, שיעור תמותה בקרב חולים שנדבקו ב- CRKP  היה 72% לעומת 22% אצל חולים ללא  CRKP עם 

רקע דמוגרפי ורפואי דומה (28). 

נמצא   Carbapenem ו-  . מאחר   Carbapenemase אנזים  בייצור  CRKP הוא  ה-  מנגנון העמידות של 
 CRKP התפשטות זיהומים הנגרמים על ידי , ESBL Klebsiella pneumoniae -בשימוש נרחב לטיפול ב
ללא ספק גורמת לדחיית הטיפול המתאים במחלה הזיהומית ועל ידי כך מסכנת את בריאות הציבור (24). 
יחידה שבה מתאשפז החולה יש משמעות גדולה.  CRKP למחלקה או  כאשר מדובר בסיכון להדבקה ב 
במהלך אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ הסיכוי להדבק ב CRKP גבוה יותר מאשר במחלקות אחרות בבית 
קיימת  עדיין  אך התופעה  זה  בחיידק  חולים  של  למנוע הדבקה  רבים  נעשים מאמצים  היום   .(24) חולים 

ומתרחבת.    

  
תופעת עמידות החיידקים לתכשירים אנטיביוטיים

ירידה  יש  וכן  נצפית עליה מתמדת במספר הפתוגנים המפתחים עמידות לאנטיביוטיקה  בשנים אחרונות 
ביכולת לתת טיפול מתאים למטופל על פי רגישות החיידק, בסמוך להדבקה.  במקביל, נמשכת מגמת ירידה 
לשוק 16 תכשירים  והוצאו  פותחו   1983  – בין שנים 1987  אנטיבקטריאליים חדשים.  בפיתוח תכשירים 
מדובר  כאשר  מכאן,   .(29) כאלה  5 תכשירים  רק  היו    2003-2007 שנים  בין  חדשים,  אנטיבקטריאליים 
בזיהום בחיידק עמיד, יש לא פעם  עיכוב בהתאמת טיפול אנטיביוטי, מה שמחמיר באופן משמעותי את 
הפרוגנוזה של חולים אלה, מאריך את משך האשפוז שלהם בהשוואה לחולים עם זיהומים שנגרמו על ידי 

חיידקים רגישים,  ומעלה בצורה דרמטית את הסבל שנגרם לחולה ואת שיעור התמותה (30,31).
יש לזכור, טיפול אנטיביוטי אמור לספק הגנה מפני זיהומים. בשימוש לא נבון הוא עלול לסכן את החולים על 
ידי התפתחות זנים עמידים(32,33).  מטופלי המודיאליזה נמצאים בחזית המגפה של התפשטות החיידקים 

העמידים. לדוגמה, אחד הדיווחים הראשונים על  VRE הגיע מיחידת דיאליזה בלונדון (19). 

שיטות ואוכלוסיית המחקר 
וכלל 270   Case-Cohort (nested case control) ובשיטת  המחקר נערך בשיטת מקרה-ביקורת מקונן 
מטופלי המודיאליזה כרוניים שטופלו בין 01.01.06 ל 30.06.09 ביחידות ההמודיאליזה של הדסה היוו את 
אוכלוסיית המקור. בקבוצת מקרים נכללו כל החולים שנדבקו ב-CRKP ובקבוצת ביקורות נכללו החולים 
שנבחרו בצורה אקראית מתוך החולים שלא נדבקו. המידע על אודות החשיפה בקבוצות המקרים והביקורות 
מטופלי  של  ארכיון  ותיקי  ממוחשבים  תיקים  מעבדה,  בדיקות  כגון  קיימות  רפואיות  רשומות  מתוך  נאסף 
ב-  שהסתים  פרוספקטיבי  מעקב  נעשה  חולים  הישרדות  על  ההדבקה  השלכות  לבדיקת  דיאליזה. 
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תוצאות
גורמי הסיכון שנמצאו קשורים להדבקה בקלבסיאלה עמידה בקרב מטופלי המודיאליזה בניתוח חד-משתני 
היו: א. היעדר ילדים; ב. מין נשי; ג. אי ספיקת לב; ד. היעדר דלף עורקי ורידי כגישה לכלי דם בדיאליזה; ה. 
זיהום קודם  ז. אשפוז קודם; ח.  ו. החלפות צנתר מרכזי חוזרות;  חשיפה לטיפולים אנטיביוטיים חוזרים; 
ב-CSKP (קלבסיאלה רגישה לקרבפנם); ט. זיהום קודם בחיידק  VRE (אנטרוקוק עמיד לונקומיצין); י. ותק 

בדיאליזה פחות מ-90 יום. 
המשתנים הבלתי תלויים שנמצאו מובהקים בניתוח רב משתני (רגרסיה לוגיסטית) הינם: א. מין נשי 

עם        מגן  גורם  מהווה  לילדים  הורות  ב.   ;(P=0.052) גבולית  מובהקות  עם   OR  2.46 (CI: 0.99-6.11)
 OR 0.15   (CI: 0.05-0.41)

קודם  אשפוז  ד.    ;OR 8.32 (CI: 3.22-21.48) בדיאליזה  דם  לכלי  כגישה  ורידי  עורקי  דלף  היעדר  ג. 
OR 7.04; ה. זיהום קודם ב- OR 5.22 (CI: 1.35-20.30) VRE. כמו כן הודגם גם   (CI:1.44-34.51)
הקשר בין ההדבקה לתוצאים חמורים מבחינת הפרוגנוזה לחולה. בקבוצת המקרים נצפתה תמותה גבוהה 
יותר באופן מובהק לעומת קבוצת הביקורת. בתום המחקר רק 15.7% מקבוצת המקרים היו בחיים לעומת 

קבוצת הביקורת, שבה 52.2%  היו בחיים בתום המחקר.

מסקנות
מספר גורמי סיכון דמוגרפיים ורפואיים נמצאו קשורים בהדבקה ע"י CRKP. כמו כן, פרטים שנדבקו נמצאו 
בסיכון גבוה מאוד לתמותה תוך פרק זמן קצר. לא ניתן לקבוע במחקר זה את סיבתיות הקשרים  בין משתני 
רקע להדבקה ב-CRKP ולתמותה. ייתכן שההדבקה משקפת את מצבו הרפואי המורכב של החולה. יכולת 
העברתו  למניעת  מאמצים  בריכוז  לצורך  מובילות  ההדבקה  של  החמורות  והתוצאות  הגבוהה  ההפצה 

באוכלוסיות שונות של בית החולים ומשם לקהילה.
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רציונל
מחקר זה הינו ניסיון לתאר את המצב האפידמיולוגי של היארעות ההדבקה בחיידק קלבסיאלה פנואומוניה 
Carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) בקרב חולי אי ספיקת  עמיד לקרבפנם 
להדבקה  סיכון  גורמי  לזהות   ,2006-2009 בשנים  בישראל  בהמודיאליזה  המטופלים  סופנית  כליות 
ב-CRKP בקרב מטופלי המודיאליזה ולבחון את הקשר בין אירוע הדבקה ונשאות לתמותת החולים. זיהוי 
גורמי הסיכון להדבקה בקרב מטופלי המודיאליזה יסייע בבניית קריטריונים לביצוע סקירה אפידמיולוגית 

ובבניית תוכניות מניעה בהתבסס על הנתונים הקשורים לאוכלוסיה הרלוונטית. 

סקירת ספרות
רקע 

בחולי  ובטיפול  בטכנולוגיה  אדירה  התקדמות  חלה  הדיאליזה  טיפול  קיים  בהן  שנה  שישים  במהלך 
אי-ספיקת כליות סופנית. במקביל נצפה גידול עקבי במספר החולים. בארה"ב מספר החולים גדל פי 3 
בשנים 1988-2004 וב-16% משנת 2004-2000 (1,2). בישראל נצפית מגמה דומה: בסוף שנת 2008 

היו 5,049 מטופלי דיאליזה, גידול של 57% משנת 1999 (3,200) ופי 3.3 מאז שנת 1989 (3).
תת-תזונה שכיחה בקרב מטופלי המודיאליזה כרוניים עם שיעור של 70%-18% מכלל המטופלים (4). 
היפואלבומינאמיה ידועה כגורם משמעותי המנבא תחלואה וזיהומים בכלל וזיהומים נוזוקומיאליים בפרט 
C-reactive protein (CRP) גבוהה בסרום נמצאו  (5,6). בנוסף לכך, היפואלבומינאמיה יחד עם רמת 
קשורים לעליה בתמותה אצל מטופלי המודיאליזה, במיוחד אצל אלה הסובלים מאי ספיקת לב, מחלת לב 
איסכמית וסכרת. שכיחות מחלות אלה בקרב מטופלי המודיאליזה גבוהה והיא עולה בצורה מתמדת לאורך 

הזמן (7).
      

אשפוזים של מטופלי דיאליזה
מטופלי דיאליזה מתאפיינים בשיעור אשפוזים גבוה יותר מהאוכלוסייה הכללית. כפי שעולה מדו"ח מבקר 
המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת 2010, משך האשפוז הממוצע במחלקות פנימיות לאוכלוסיה כללית 
בישראל ב-2008 ובמחצית הראשונה של 2009 היה 4.1 ימים (8). מטופל המודיאליזה יתאשפז בממוצע 
פעמיים בשנה ויישאר באשפוז כ-15 יום. מספר ימי אשפוז הגבוה ביותר נמצא אצל חולים הסובלים בנוסף 
(9). משך אשפוז ארוך חושף את  והיפואלבומינמיה  לאי-ספיקת כליות סופנית, גם מסוכרת, מחלות לב 

חולים להדבקה בזיהומים נוזוקומיאליים עם קשר ליניארי בין משך האשפוז לסיכויי הדבקה (10). 

זיהומים אצל מטופלי דיאליזה
מאשר  דיאליזה  מטופלי  אצל  יותר  שכיחים  לאנטיביוטיקה,  עמידים  מחיידקים  ביניהם  שונים,  זיהומים 
באוכלוסיות אחרות. אשפוזים חוזרים, ירידה בתנגודת חיסונית, אנמיה ואירועים חוזרים של קבלת טיפול 
אנטיביוטי, בעיקר ונקומיצין, מהווים סיבת מוות שנייה בשכיחותה אחרי מחלות לב וכלי דם עם כ- 19% 

מכלל סיבות המוות (11).  
האבחון  לעיתים  ולכן  הזיהום  של  מוקדמים  בשלבים  מעטים  קליניים  סימנים  מראים  דיאליזה  מטופלי 
מתאחר. יש לכך השלכות למטופל עצמו - עליה במספר ימי אשפוז ובשיעור תמותה,  ולחברה - עלויות 
מוגברות למערכת הבריאות. מכאן, ההמלצה היא להתחיל טיפול אנטיביוטי אצל מטופלי דיאליזה מוקדם 

יותר מאשר בחולים ללא אורמיה (12,13). 
מחקרים שונים מצביעים על קשר בין סוג הגישה לכלי הדם ובין שיעור הזיהומים אצל מטופלי המודיאליזה, 
חודשי  ל-100  מקרים   0.53-0.25 סביב  נע   AVF/ AVG עם  מטופלים  אצל  בקטראמיה  שיעור  כאשר 

ל-100 חודשי טיפול\ זמני ללא תעלה עם 8.73 מקרים  טיפול/מטופל, לעומת מטופלים עם צנתר מרכזי 
מטופל, ובמטופלים עם צנתר מרכזי קבוע עם תעלה תת-עורית  4.84 מקרים ל-100 חודשי טיפול\מטופל 
(14). בסקר אחר נמצאו תוצאות דומות, עם שיעור בקטראמיה (BSI) של 41.6 מקרים ל-100שנות\מטופל 
 (15)  AVF\AVG אצל חולים עם צנתר מרכזי, ושיעור של 1.5 מקרים ל-100 שנות\מטופל אצל חולים עם
נתונים אלה מדאיגים במיוחד לאור העלייה המתמדת במספר מטופלי המודיאליזה קשישים עם מחלות לב 

וכלי דם נלוות שלא ניתן ליצור להם גישה קבועה לכלי דם אלא צנתר מרכזי קבוע בלבד (14).    
                                                                                                                     

זיהומים נוזוקומיאליים     
החולים  בתי  ברוב  נפוצה  בעיה  הינה  החולים)  בבתי  נרכשים  (צולבים,  הנוזוקומיאליים  הזיהומים  תופעת 
בעולם ונעשים מאמצים רבים כדי להבין ולמנוע אותה. בין 5% עד 10% מהחולים המאושפזים בבתי החולים 
המערביים רוכשים זיהום נוזוקומיאלי. לפי הערכות כ-2 מיליון חולים בארה"ב נחשפים לזיהום כזה כל שנה 

 National Nosocomial Infection Surveillance וכ-90,000 מתים כתוצאה מכך (16). על פי נתוני
(NNIS) כתוצאה משימוש נרחב בתכשירים אנטיביוטיים כ-50% מהזיהומים הנרכשים בבתי חולים ובמיוחד 
הללו  החולים  העברת  עם  הלאה  מופץ  הזיהום  עמידים.  חיידקים  ידי  על  נגרמים  נמרץ,  לטיפול  ביחידות 
למחלקות אשפוז אחרות ובהמשך גם לקהילה (17). טיפול בחולים עם זיהום נוזוקומיאלי יקר וארוך, ודורש 

משאבים כלכליים רבים עקב הצורך בבידודם, טיפול אנטיביוטי יקר והארכת משך האשפוז (16). 
משך האשפוז הממוצע של מטופלי דיאליזה שלא נדבקו בזיהום  נוזוקומיאלי הוא כ- 4 ימים. משך האשפוז 
במטופלים שנדבקו בזיהום באשפוז, הוא כ -  25 ימים (18) (P<0.001). זאת ועוד, לאור מספר האשפוזים, 
הירידה בתנגודת החיסונית, ההזדקקות לדקירות רבות, שימוש בצנתרים מרכזיים לאורך זמן, התערבויות 
כירורגיות תכופות וחשיפה לזיהום ע"י מכשור וידי הצוות המטפל, מטופלי המודיאליזה נמצאים בסיכון יתר 
לזיהומים נוזוקומיאלים (19). כאשר יתאשפז מטופל דיאליזה, הסיכוי שידבק בזיהום נוזוקומיאלי יהיה פי  
MRSA חודרני  יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית (18,20). לדוגמא, שיעור היארעות של  2.9-5  גבוה 
באוכלוסיה  ל-1,000   0.2-0.4 לעומת    , אוכלוסייה   1,000 ל-  מקרים   45.2 הינו  דיאליזה  מטופלי  בקרב 
כללית, כלומר סיכון מוגבר פי 100! (21).  פרט  זה בא לידי ביטוי גם בעלות אנושית וכלכלית גבוהה: בשנת 
דולר  מיליארד  כ-4.5  הברית  בארצות  הבריאות  למערכת  כללי  באופן  עלו  נוזוקומיאליים  זיהומים   1992

והסתיימו במותם של כ-80,000 חולים (22). 

                                                                                                     Klebsiella pneumoniae
שכיח  גורם  מהוה  במעיים,  תקינה  כפלורה  נמצא  אשר   ,Enterobacteriaceae מסוג  שלילי  גרם  מתג 
ובחלל  בפצעים  שתן,  בדרכי  לזיהומים  בעיקר  נוזוקומיאליים),  (זיהומים  חולים  בבתי  הנרכשים  לזיהומים 
הבטן. לעיתים לא נדירות הוא גורם גם לדלקות ריאה. זיהומים מסוג זה מתפתחים במיוחד אצל חולים עם 
  (b-lactam antibiotics) תנגודת חיסונית ירודה (23). זן עמיד של חיידק זה פיתח עמידות לבטה-לקטאמים
שהיו בשימוש נרחב לטיפול בזיהומים מסוג זה ונקרא ESBL Klebsiella pneumoniae . כדי לתת מענה 

 .Carbapenems (24)-לזיהומים הנגרמים על ידי חיידק זה, נעשה שימוש רחב ב
אולם גם לסוג אנטיביוטיקה זה נוצרה במהלך שנות האלפיים עמידות ע"י חיידק ה-

 1999 בשנת  לראשונה  תואר  אשר   Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP)
בארה"ב בצפון קרוליינה. מאז הלך וגדל מספר בתי  חולים שבהם התגלה החיידק ונצפית עליה בשיעור 
  Klebsiella משנת 2007 מתוך כל זיהומי CDC הדבקה בו זה בתוך בתי חולים ברחבי העולם. לפי נתוני

המועברים בבתי חולים בארצות הברית 8% הינם  CRKP, לעומת 1% בשנת 2000 (25). 
גם בישראל קצב הדבקה ב CRKP מאז שהתגלה לראשונה היה מרשים ביותר. במחקר שנערך בין השנים 
2004-2006 גדל מספר הדבקות מ-6 חולים במהלך 2004 ו-2005 גם יחד, ל-45 הדבקות בשנת 2006 (26). 
CRKP עמיד לרוב התכשירים האנטיביוטיים הקיימים היום וגורם לתמותה בשיעור גבוה בחולים מאושפזים 
הלוקים בו. לפי מחקר שנערך במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בתל אביב יפו, נפטרו 44% מהחולים שנדבקו 

במהלך האשפוז, כאשר מתוך אלה שנדבקו ב-carbapenem-susceptible Klebsiella נפטרו 12.5%, 
ומתוך החולים שלא סבלו מזיהום כלשהו נפטרו  במהלך האשפוז 2% בלבד מהחולים (27). על פי פרסום 
אחר, שיעור תמותה בקרב חולים שנדבקו ב- CRKP  היה 72% לעומת 22% אצל חולים ללא  CRKP עם 

רקע דמוגרפי ורפואי דומה (28). 

נמצא   Carbapenem ו-  . מאחר   Carbapenemase אנזים  בייצור  CRKP הוא  ה-  מנגנון העמידות של 
 CRKP התפשטות זיהומים הנגרמים על ידי , ESBL Klebsiella pneumoniae -בשימוש נרחב לטיפול ב
ללא ספק גורמת לדחיית הטיפול המתאים במחלה הזיהומית ועל ידי כך מסכנת את בריאות הציבור (24). 
יחידה שבה מתאשפז החולה יש משמעות גדולה.  CRKP למחלקה או  כאשר מדובר בסיכון להדבקה ב 
במהלך אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ הסיכוי להדבק ב CRKP גבוה יותר מאשר במחלקות אחרות בבית 
קיימת  עדיין  אך התופעה  זה  בחיידק  חולים  של  למנוע הדבקה  רבים  נעשים מאמצים  היום   .(24) חולים 

ומתרחבת.    

  
תופעת עמידות החיידקים לתכשירים אנטיביוטיים

ירידה  יש  וכן  נצפית עליה מתמדת במספר הפתוגנים המפתחים עמידות לאנטיביוטיקה  בשנים אחרונות 
ביכולת לתת טיפול מתאים למטופל על פי רגישות החיידק, בסמוך להדבקה.  במקביל, נמשכת מגמת ירידה 
לשוק 16 תכשירים  והוצאו  פותחו   1983  – בין שנים 1987  אנטיבקטריאליים חדשים.  בפיתוח תכשירים 
מדובר  כאשר  מכאן,   .(29) כאלה  5 תכשירים  רק  היו    2003-2007 שנים  בין  חדשים,  אנטיבקטריאליים 
בזיהום בחיידק עמיד, יש לא פעם  עיכוב בהתאמת טיפול אנטיביוטי, מה שמחמיר באופן משמעותי את 
הפרוגנוזה של חולים אלה, מאריך את משך האשפוז שלהם בהשוואה לחולים עם זיהומים שנגרמו על ידי 

חיידקים רגישים,  ומעלה בצורה דרמטית את הסבל שנגרם לחולה ואת שיעור התמותה (30,31).
יש לזכור, טיפול אנטיביוטי אמור לספק הגנה מפני זיהומים. בשימוש לא נבון הוא עלול לסכן את החולים על 
ידי התפתחות זנים עמידים(32,33).  מטופלי המודיאליזה נמצאים בחזית המגפה של התפשטות החיידקים 

העמידים. לדוגמה, אחד הדיווחים הראשונים על  VRE הגיע מיחידת דיאליזה בלונדון (19). 

שיטות ואוכלוסיית המחקר 
וכלל 270   Case-Cohort (nested case control) ובשיטת  המחקר נערך בשיטת מקרה-ביקורת מקונן 
מטופלי המודיאליזה כרוניים שטופלו בין 01.01.06 ל 30.06.09 ביחידות ההמודיאליזה של הדסה היוו את 
אוכלוסיית המקור. בקבוצת מקרים נכללו כל החולים שנדבקו ב-CRKP ובקבוצת ביקורות נכללו החולים 
שנבחרו בצורה אקראית מתוך החולים שלא נדבקו. המידע על אודות החשיפה בקבוצות המקרים והביקורות 
מטופלי  של  ארכיון  ותיקי  ממוחשבים  תיקים  מעבדה,  בדיקות  כגון  קיימות  רפואיות  רשומות  מתוך  נאסף 
ב-  שהסתים  פרוספקטיבי  מעקב  נעשה  חולים  הישרדות  על  ההדבקה  השלכות  לבדיקת  דיאליזה. 

                     .10.10.2010

תוצאות
גורמי הסיכון שנמצאו קשורים להדבקה בקלבסיאלה עמידה בקרב מטופלי המודיאליזה בניתוח חד-משתני 
היו: א. היעדר ילדים; ב. מין נשי; ג. אי ספיקת לב; ד. היעדר דלף עורקי ורידי כגישה לכלי דם בדיאליזה; ה. 
זיהום קודם  ז. אשפוז קודם; ח.  ו. החלפות צנתר מרכזי חוזרות;  חשיפה לטיפולים אנטיביוטיים חוזרים; 
ב-CSKP (קלבסיאלה רגישה לקרבפנם); ט. זיהום קודם בחיידק  VRE (אנטרוקוק עמיד לונקומיצין); י. ותק 

בדיאליזה פחות מ-90 יום. 
המשתנים הבלתי תלויים שנמצאו מובהקים בניתוח רב משתני (רגרסיה לוגיסטית) הינם: א. מין נשי 

עם        מגן  גורם  מהווה  לילדים  הורות  ב.   ;(P=0.052) גבולית  מובהקות  עם   OR  2.46 (CI: 0.99-6.11)
 OR 0.15   (CI: 0.05-0.41)

קודם  אשפוז  ד.    ;OR 8.32 (CI: 3.22-21.48) בדיאליזה  דם  לכלי  כגישה  ורידי  עורקי  דלף  היעדר  ג. 
OR 7.04; ה. זיהום קודם ב- OR 5.22 (CI: 1.35-20.30) VRE. כמו כן הודגם גם   (CI:1.44-34.51)
הקשר בין ההדבקה לתוצאים חמורים מבחינת הפרוגנוזה לחולה. בקבוצת המקרים נצפתה תמותה גבוהה 
יותר באופן מובהק לעומת קבוצת הביקורת. בתום המחקר רק 15.7% מקבוצת המקרים היו בחיים לעומת 

קבוצת הביקורת, שבה 52.2%  היו בחיים בתום המחקר.

מסקנות
מספר גורמי סיכון דמוגרפיים ורפואיים נמצאו קשורים בהדבקה ע"י CRKP. כמו כן, פרטים שנדבקו נמצאו 
בסיכון גבוה מאוד לתמותה תוך פרק זמן קצר. לא ניתן לקבוע במחקר זה את סיבתיות הקשרים  בין משתני 
רקע להדבקה ב-CRKP ולתמותה. ייתכן שההדבקה משקפת את מצבו הרפואי המורכב של החולה. יכולת 
העברתו  למניעת  מאמצים  בריכוז  לצורך  מובילות  ההדבקה  של  החמורות  והתוצאות  הגבוהה  ההפצה 

באוכלוסיות שונות של בית החולים ומשם לקהילה.
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רציונל
מחקר זה הינו ניסיון לתאר את המצב האפידמיולוגי של היארעות ההדבקה בחיידק קלבסיאלה פנואומוניה 
Carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) בקרב חולי אי ספיקת  עמיד לקרבפנם 
להדבקה  סיכון  גורמי  לזהות   ,2006-2009 בשנים  בישראל  בהמודיאליזה  המטופלים  סופנית  כליות 
ב-CRKP בקרב מטופלי המודיאליזה ולבחון את הקשר בין אירוע הדבקה ונשאות לתמותת החולים. זיהוי 
גורמי הסיכון להדבקה בקרב מטופלי המודיאליזה יסייע בבניית קריטריונים לביצוע סקירה אפידמיולוגית 

ובבניית תוכניות מניעה בהתבסס על הנתונים הקשורים לאוכלוסיה הרלוונטית. 

סקירת ספרות
רקע 

בחולי  ובטיפול  בטכנולוגיה  אדירה  התקדמות  חלה  הדיאליזה  טיפול  קיים  בהן  שנה  שישים  במהלך 
אי-ספיקת כליות סופנית. במקביל נצפה גידול עקבי במספר החולים. בארה"ב מספר החולים גדל פי 3 
בשנים 1988-2004 וב-16% משנת 2004-2000 (1,2). בישראל נצפית מגמה דומה: בסוף שנת 2008 

היו 5,049 מטופלי דיאליזה, גידול של 57% משנת 1999 (3,200) ופי 3.3 מאז שנת 1989 (3).
תת-תזונה שכיחה בקרב מטופלי המודיאליזה כרוניים עם שיעור של 70%-18% מכלל המטופלים (4). 
היפואלבומינאמיה ידועה כגורם משמעותי המנבא תחלואה וזיהומים בכלל וזיהומים נוזוקומיאליים בפרט 
C-reactive protein (CRP) גבוהה בסרום נמצאו  (5,6). בנוסף לכך, היפואלבומינאמיה יחד עם רמת 
קשורים לעליה בתמותה אצל מטופלי המודיאליזה, במיוחד אצל אלה הסובלים מאי ספיקת לב, מחלת לב 
איסכמית וסכרת. שכיחות מחלות אלה בקרב מטופלי המודיאליזה גבוהה והיא עולה בצורה מתמדת לאורך 

הזמן (7).
      

אשפוזים של מטופלי דיאליזה
מטופלי דיאליזה מתאפיינים בשיעור אשפוזים גבוה יותר מהאוכלוסייה הכללית. כפי שעולה מדו"ח מבקר 
המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת 2010, משך האשפוז הממוצע במחלקות פנימיות לאוכלוסיה כללית 
בישראל ב-2008 ובמחצית הראשונה של 2009 היה 4.1 ימים (8). מטופל המודיאליזה יתאשפז בממוצע 
פעמיים בשנה ויישאר באשפוז כ-15 יום. מספר ימי אשפוז הגבוה ביותר נמצא אצל חולים הסובלים בנוסף 
(9). משך אשפוז ארוך חושף את  והיפואלבומינמיה  לאי-ספיקת כליות סופנית, גם מסוכרת, מחלות לב 

חולים להדבקה בזיהומים נוזוקומיאליים עם קשר ליניארי בין משך האשפוז לסיכויי הדבקה (10). 

זיהומים אצל מטופלי דיאליזה
מאשר  דיאליזה  מטופלי  אצל  יותר  שכיחים  לאנטיביוטיקה,  עמידים  מחיידקים  ביניהם  שונים,  זיהומים 
באוכלוסיות אחרות. אשפוזים חוזרים, ירידה בתנגודת חיסונית, אנמיה ואירועים חוזרים של קבלת טיפול 
אנטיביוטי, בעיקר ונקומיצין, מהווים סיבת מוות שנייה בשכיחותה אחרי מחלות לב וכלי דם עם כ- 19% 

מכלל סיבות המוות (11).  
האבחון  לעיתים  ולכן  הזיהום  של  מוקדמים  בשלבים  מעטים  קליניים  סימנים  מראים  דיאליזה  מטופלי 
מתאחר. יש לכך השלכות למטופל עצמו - עליה במספר ימי אשפוז ובשיעור תמותה,  ולחברה - עלויות 
מוגברות למערכת הבריאות. מכאן, ההמלצה היא להתחיל טיפול אנטיביוטי אצל מטופלי דיאליזה מוקדם 

יותר מאשר בחולים ללא אורמיה (12,13). 
מחקרים שונים מצביעים על קשר בין סוג הגישה לכלי הדם ובין שיעור הזיהומים אצל מטופלי המודיאליזה, 
חודשי  ל-100  מקרים   0.53-0.25 סביב  נע   AVF/ AVG עם  מטופלים  אצל  בקטראמיה  שיעור  כאשר 

ל-100 חודשי טיפול\ זמני ללא תעלה עם 8.73 מקרים  טיפול/מטופל, לעומת מטופלים עם צנתר מרכזי 
מטופל, ובמטופלים עם צנתר מרכזי קבוע עם תעלה תת-עורית  4.84 מקרים ל-100 חודשי טיפול\מטופל 
(14). בסקר אחר נמצאו תוצאות דומות, עם שיעור בקטראמיה (BSI) של 41.6 מקרים ל-100שנות\מטופל 
 (15)  AVF\AVG אצל חולים עם צנתר מרכזי, ושיעור של 1.5 מקרים ל-100 שנות\מטופל אצל חולים עם
נתונים אלה מדאיגים במיוחד לאור העלייה המתמדת במספר מטופלי המודיאליזה קשישים עם מחלות לב 

וכלי דם נלוות שלא ניתן ליצור להם גישה קבועה לכלי דם אלא צנתר מרכזי קבוע בלבד (14).    
                                                                                                                     

זיהומים נוזוקומיאליים     
החולים  בתי  ברוב  נפוצה  בעיה  הינה  החולים)  בבתי  נרכשים  (צולבים,  הנוזוקומיאליים  הזיהומים  תופעת 
בעולם ונעשים מאמצים רבים כדי להבין ולמנוע אותה. בין 5% עד 10% מהחולים המאושפזים בבתי החולים 
המערביים רוכשים זיהום נוזוקומיאלי. לפי הערכות כ-2 מיליון חולים בארה"ב נחשפים לזיהום כזה כל שנה 

 National Nosocomial Infection Surveillance וכ-90,000 מתים כתוצאה מכך (16). על פי נתוני
(NNIS) כתוצאה משימוש נרחב בתכשירים אנטיביוטיים כ-50% מהזיהומים הנרכשים בבתי חולים ובמיוחד 
הללו  החולים  העברת  עם  הלאה  מופץ  הזיהום  עמידים.  חיידקים  ידי  על  נגרמים  נמרץ,  לטיפול  ביחידות 
למחלקות אשפוז אחרות ובהמשך גם לקהילה (17). טיפול בחולים עם זיהום נוזוקומיאלי יקר וארוך, ודורש 

משאבים כלכליים רבים עקב הצורך בבידודם, טיפול אנטיביוטי יקר והארכת משך האשפוז (16). 
משך האשפוז הממוצע של מטופלי דיאליזה שלא נדבקו בזיהום  נוזוקומיאלי הוא כ- 4 ימים. משך האשפוז 
במטופלים שנדבקו בזיהום באשפוז, הוא כ -  25 ימים (18) (P<0.001). זאת ועוד, לאור מספר האשפוזים, 
הירידה בתנגודת החיסונית, ההזדקקות לדקירות רבות, שימוש בצנתרים מרכזיים לאורך זמן, התערבויות 
כירורגיות תכופות וחשיפה לזיהום ע"י מכשור וידי הצוות המטפל, מטופלי המודיאליזה נמצאים בסיכון יתר 
לזיהומים נוזוקומיאלים (19). כאשר יתאשפז מטופל דיאליזה, הסיכוי שידבק בזיהום נוזוקומיאלי יהיה פי  
MRSA חודרני  יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית (18,20). לדוגמא, שיעור היארעות של  2.9-5  גבוה 
באוכלוסיה  ל-1,000   0.2-0.4 לעומת    , אוכלוסייה   1,000 ל-  מקרים   45.2 הינו  דיאליזה  מטופלי  בקרב 
כללית, כלומר סיכון מוגבר פי 100! (21).  פרט  זה בא לידי ביטוי גם בעלות אנושית וכלכלית גבוהה: בשנת 
דולר  מיליארד  כ-4.5  הברית  בארצות  הבריאות  למערכת  כללי  באופן  עלו  נוזוקומיאליים  זיהומים   1992

והסתיימו במותם של כ-80,000 חולים (22). 

                                                                                                     Klebsiella pneumoniae
שכיח  גורם  מהוה  במעיים,  תקינה  כפלורה  נמצא  אשר   ,Enterobacteriaceae מסוג  שלילי  גרם  מתג 
ובחלל  בפצעים  שתן,  בדרכי  לזיהומים  בעיקר  נוזוקומיאליים),  (זיהומים  חולים  בבתי  הנרכשים  לזיהומים 
הבטן. לעיתים לא נדירות הוא גורם גם לדלקות ריאה. זיהומים מסוג זה מתפתחים במיוחד אצל חולים עם 
  (b-lactam antibiotics) תנגודת חיסונית ירודה (23). זן עמיד של חיידק זה פיתח עמידות לבטה-לקטאמים
שהיו בשימוש נרחב לטיפול בזיהומים מסוג זה ונקרא ESBL Klebsiella pneumoniae . כדי לתת מענה 

 .Carbapenems (24)-לזיהומים הנגרמים על ידי חיידק זה, נעשה שימוש רחב ב
אולם גם לסוג אנטיביוטיקה זה נוצרה במהלך שנות האלפיים עמידות ע"י חיידק ה-

 1999 בשנת  לראשונה  תואר  אשר   Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP)
בארה"ב בצפון קרוליינה. מאז הלך וגדל מספר בתי  חולים שבהם התגלה החיידק ונצפית עליה בשיעור 
  Klebsiella משנת 2007 מתוך כל זיהומי CDC הדבקה בו זה בתוך בתי חולים ברחבי העולם. לפי נתוני

המועברים בבתי חולים בארצות הברית 8% הינם  CRKP, לעומת 1% בשנת 2000 (25). 
גם בישראל קצב הדבקה ב CRKP מאז שהתגלה לראשונה היה מרשים ביותר. במחקר שנערך בין השנים 
2004-2006 גדל מספר הדבקות מ-6 חולים במהלך 2004 ו-2005 גם יחד, ל-45 הדבקות בשנת 2006 (26). 
CRKP עמיד לרוב התכשירים האנטיביוטיים הקיימים היום וגורם לתמותה בשיעור גבוה בחולים מאושפזים 
הלוקים בו. לפי מחקר שנערך במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בתל אביב יפו, נפטרו 44% מהחולים שנדבקו 

במהלך האשפוז, כאשר מתוך אלה שנדבקו ב-carbapenem-susceptible Klebsiella נפטרו 12.5%, 
ומתוך החולים שלא סבלו מזיהום כלשהו נפטרו  במהלך האשפוז 2% בלבד מהחולים (27). על פי פרסום 
אחר, שיעור תמותה בקרב חולים שנדבקו ב- CRKP  היה 72% לעומת 22% אצל חולים ללא  CRKP עם 

רקע דמוגרפי ורפואי דומה (28). 

נמצא   Carbapenem ו-  . מאחר   Carbapenemase אנזים  בייצור  CRKP הוא  ה-  מנגנון העמידות של 
 CRKP התפשטות זיהומים הנגרמים על ידי , ESBL Klebsiella pneumoniae -בשימוש נרחב לטיפול ב
ללא ספק גורמת לדחיית הטיפול המתאים במחלה הזיהומית ועל ידי כך מסכנת את בריאות הציבור (24). 
יחידה שבה מתאשפז החולה יש משמעות גדולה.  CRKP למחלקה או  כאשר מדובר בסיכון להדבקה ב 
במהלך אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ הסיכוי להדבק ב CRKP גבוה יותר מאשר במחלקות אחרות בבית 
קיימת  עדיין  אך התופעה  זה  בחיידק  חולים  של  למנוע הדבקה  רבים  נעשים מאמצים  היום   .(24) חולים 

ומתרחבת.    

  
תופעת עמידות החיידקים לתכשירים אנטיביוטיים

ירידה  יש  וכן  נצפית עליה מתמדת במספר הפתוגנים המפתחים עמידות לאנטיביוטיקה  בשנים אחרונות 
ביכולת לתת טיפול מתאים למטופל על פי רגישות החיידק, בסמוך להדבקה.  במקביל, נמשכת מגמת ירידה 
לשוק 16 תכשירים  והוצאו  פותחו   1983  – בין שנים 1987  אנטיבקטריאליים חדשים.  בפיתוח תכשירים 
מדובר  כאשר  מכאן,   .(29) כאלה  5 תכשירים  רק  היו    2003-2007 שנים  בין  חדשים,  אנטיבקטריאליים 
בזיהום בחיידק עמיד, יש לא פעם  עיכוב בהתאמת טיפול אנטיביוטי, מה שמחמיר באופן משמעותי את 
הפרוגנוזה של חולים אלה, מאריך את משך האשפוז שלהם בהשוואה לחולים עם זיהומים שנגרמו על ידי 

חיידקים רגישים,  ומעלה בצורה דרמטית את הסבל שנגרם לחולה ואת שיעור התמותה (30,31).
יש לזכור, טיפול אנטיביוטי אמור לספק הגנה מפני זיהומים. בשימוש לא נבון הוא עלול לסכן את החולים על 
ידי התפתחות זנים עמידים(32,33).  מטופלי המודיאליזה נמצאים בחזית המגפה של התפשטות החיידקים 

העמידים. לדוגמה, אחד הדיווחים הראשונים על  VRE הגיע מיחידת דיאליזה בלונדון (19). 

שיטות ואוכלוסיית המחקר 
וכלל 270   Case-Cohort (nested case control) ובשיטת  המחקר נערך בשיטת מקרה-ביקורת מקונן 
מטופלי המודיאליזה כרוניים שטופלו בין 01.01.06 ל 30.06.09 ביחידות ההמודיאליזה של הדסה היוו את 
אוכלוסיית המקור. בקבוצת מקרים נכללו כל החולים שנדבקו ב-CRKP ובקבוצת ביקורות נכללו החולים 
שנבחרו בצורה אקראית מתוך החולים שלא נדבקו. המידע על אודות החשיפה בקבוצות המקרים והביקורות 
מטופלי  של  ארכיון  ותיקי  ממוחשבים  תיקים  מעבדה,  בדיקות  כגון  קיימות  רפואיות  רשומות  מתוך  נאסף 
ב-  שהסתים  פרוספקטיבי  מעקב  נעשה  חולים  הישרדות  על  ההדבקה  השלכות  לבדיקת  דיאליזה. 

                     .10.10.2010

תוצאות
גורמי הסיכון שנמצאו קשורים להדבקה בקלבסיאלה עמידה בקרב מטופלי המודיאליזה בניתוח חד-משתני 
היו: א. היעדר ילדים; ב. מין נשי; ג. אי ספיקת לב; ד. היעדר דלף עורקי ורידי כגישה לכלי דם בדיאליזה; ה. 
זיהום קודם  ז. אשפוז קודם; ח.  ו. החלפות צנתר מרכזי חוזרות;  חשיפה לטיפולים אנטיביוטיים חוזרים; 
ב-CSKP (קלבסיאלה רגישה לקרבפנם); ט. זיהום קודם בחיידק  VRE (אנטרוקוק עמיד לונקומיצין); י. ותק 

בדיאליזה פחות מ-90 יום. 
המשתנים הבלתי תלויים שנמצאו מובהקים בניתוח רב משתני (רגרסיה לוגיסטית) הינם: א. מין נשי 

עם        מגן  גורם  מהווה  לילדים  הורות  ב.   ;(P=0.052) גבולית  מובהקות  עם   OR  2.46 (CI: 0.99-6.11)
 OR 0.15   (CI: 0.05-0.41)

קודם  אשפוז  ד.    ;OR 8.32 (CI: 3.22-21.48) בדיאליזה  דם  לכלי  כגישה  ורידי  עורקי  דלף  היעדר  ג. 
OR 7.04; ה. זיהום קודם ב- OR 5.22 (CI: 1.35-20.30) VRE. כמו כן הודגם גם   (CI:1.44-34.51)
הקשר בין ההדבקה לתוצאים חמורים מבחינת הפרוגנוזה לחולה. בקבוצת המקרים נצפתה תמותה גבוהה 
יותר באופן מובהק לעומת קבוצת הביקורת. בתום המחקר רק 15.7% מקבוצת המקרים היו בחיים לעומת 

קבוצת הביקורת, שבה 52.2%  היו בחיים בתום המחקר.

מסקנות
מספר גורמי סיכון דמוגרפיים ורפואיים נמצאו קשורים בהדבקה ע"י CRKP. כמו כן, פרטים שנדבקו נמצאו 
בסיכון גבוה מאוד לתמותה תוך פרק זמן קצר. לא ניתן לקבוע במחקר זה את סיבתיות הקשרים  בין משתני 
רקע להדבקה ב-CRKP ולתמותה. ייתכן שההדבקה משקפת את מצבו הרפואי המורכב של החולה. יכולת 
העברתו  למניעת  מאמצים  בריכוז  לצורך  מובילות  ההדבקה  של  החמורות  והתוצאות  הגבוהה  ההפצה 

באוכלוסיות שונות של בית החולים ומשם לקהילה.
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היא זוכה לתמיכת במקום העבודה.

שאלון תפיסת המנהיגות של אחות האחראית - דיווח אישי בן שמונה הצהרות לבחינת תפיסת המנהיגות 
של האחות הראשית כפי שהיא מובנת לאחיות צוות. 

כל השאלונים שהשתמשו נמצאו מהימן ומובהק אמצעות מדד crohnbach אלפא.

תוצאות
לא נמצא קשר בין אלימות למשתנים כגון: גיל, השכלה, ותק, אף שמחקרים רבים מראים שמשתנים אלה 

עומדים ברקע אלימות אופקית.
נמצא קשר בין אלימות אופקית לדחק, לחץ בעבודה. ככל שעולה רמת הדחק בעבודה עולה רמת האלימות.

נמצאה ירידה באלימות אופקית בקרב אחיות שזכו לתמיכה  ולהתייחסות מאחות אחראית. 
נמצא הבדל באלימות אופקית בין אחיות בקהילה לאחיות בבתי חולים:

נמצא  שאלימות אופקית בקהילה נמוכה מהאלימות בבית החולים, אך ההבדל נטול משמעות סטטיסטית.
לא נמצא הבדל בתחושה סובייקטיבית של לחץ במקום העבודה בין הקהילה לבית החולים.

נמצא הבדל משמעותי ברמת התמיכה מהאחות האחראית בין אחיות העובדות בקהילה לאלה העובדות 
בבית החולים, אחיות בקהילה זוכות ליותר תמיכה מהאחות האחראית.

מסקנה
כאשר סביבת העבודה תומכת, האלימות האופקית הולכת ויורדת.

מגבלות מחקר:
מדגם קטן.

אוכלוסיית המחקר הומוגנית (הנחקרים מאותה עיר).

המלצות:
1. לבדוק קשר של  אלימות אופקית בין מחלקות שונות.

היינו  לא  בישראל, שבלעדיה  נפרולוגיה  ואחיות  אחים  עמותת  ראש  יושבת  כהן  לאבלין  רבה  תודה 
מוציאה את עבודת המחקר שלנו לאור. אבלין עברה על המחקר, הפוסטר וההרצאה והעבירה אותם 

לפורמט של כתבה לעיתון. ישר כוח! 

מבוא
תופעת האלימות בבתי החולים כלפי הצוות הסיעודי כבר הועלתה רבות בשיח האקדמי. לעומתה חקר 
כי  מצאו  עכשוויים  מחקרים  בחיתוליו.  נמצא  הסיעודי  הצוות  בתוך  אלימות  כלומר  האופקית,  האלימות 
אלימות במקום העבודה גורמת לאפקטים שליליים בתחום בריאותו של העובד. אפקטים אלו מתורגמים 
 Simons) להשלכות כלכליות עבור הארגון, ולהשלכות חברתיות, פסיכולוגיות ואישיות עבור העובד הנפגע
 ,(Sigurdsson & Gudjonsson , 2001) עבודת צוות הוגדרה כמפתח להצלחת טיפול .(& Mawn 2010
ואחיות הפועלות בסביבה אלימה, מקרינות את ההתנהגות התוקפנית אל הטיפול. על כן, תמיכה ועזרה 
האלימות  שמפעילה  בלחץ  המאופיינות  סיעוד  ביחידות  מאליו.  מובן  דבר  היא  האחיות  בין  לחץ  במצבי 
האופקית, עלו שיעור האחיות שנטשו את תפקידן, בעיות בריאותיות, בעיות לחץ וחרדה, ואלימות בין – 
 Shogren,) רב  כסף  הסיעודי  לארגון  עולות  אלו  תופעות  הלקוי  הטיפול  סכנת  בגין  ועוד,  זאת  אישית. 
2004). מטרת המחקר הנוכחי היא לאתר משתנים סוציו-דמוגרפיים ותרבותיים במקום העבודה, וסגנון 
מנהיגות של האחות האחראית, ולבחון קשר ביניהם ובין קיום אלימות בין האחיות העובדות בקהילה ובבית 

חולים.

סקירת ספרות-אלימות אופקית 
המטרה העיקרית בטיפול בריאותי היא לשרת את הצרכים הפיזיים, הרגשיים והרוחניים של המטופלים 
(Vonfrolio, 2005). מערכות יחסים לקויות בין אחיות במהלך העבודה, עלולות לגרום לטעויות, לתאונות 

 .(Farell, 1997) ולרמת ביצוע נמוכה  בקרב האחיות

הגדרת אלימות אופקית בקרב הצוות הסיעודי:
לפי ( Cox 1991) אלימות היא כל צורת תקשורת שבה האחות מתבטאת בקשיחות או בתוקפנות אישית 
יכולות  שבה  ביותר  המייאשת  היא  פסיכולוגית  אלימות  אבל  אלימות,  של  צורות  מגוון  יש  מקצועית.  או 
 Duddle & Boughton, 2007; Randle, 2003; Woelfle &) השנייה  כלפיי  אחת  אחיות  להשתמש 
mccaffrey, 2007). אלימות פסיכולוגית כוללת התנהגויות כגון הצקה, אלימות מילולית, רכילות, דחיקת 
אדם לשוליים, השפלה פומבית, וכל צורה אחרת של אלימות לא פיזית שגורמת לחוסר נוחות רגשית לאדם 

 .(Ishmael, 1999) אחר או לעמית לעבודה
   

סוגי אלימות בצוות הסיעודי
הספרות מציעה ארבעה סוגי  אלימות בין אחיות במקום העבודה:

אלימות פסיכולוגית או פיזית: אלימות אופקית שבה ניצול מערכות יחסים חזקות בקרב אנשי צוות מביא 
לאלימות בין קבוצה אחת לשנייה, לדוגמא בין וותיקים לחדשים. בתחום הסיעוד קיימת מסורת עתיקת יומין 

 .(Farell, 2001) של מבנה היררכי כוחני, שבו הצעירים והפחות מנוסים הם קורבנות פוטנציאליים
אלימות סמויה: אלימות סמויה היא זאת שבה הקורבן מאוים או מאולץ לשמור על שתיקה לגבי אלימות 
המופנית כלפיו. לרוב היא נובעת מקנאה מקצועית והיא כוללת התנהגויות כגון ביקורת שלילית, הפיכת 

עמית לשעיר לעזאזל ובגידה באמונו.

אלימות גלויה: אלימות גלויה כרוכה בהשפלה פומבית ומסתמכת על גורמים התורמים להתנהגות הלא 
.(Khalil, 2009) רצויה

בעבודתו  ליימן  היינץ  השוודי  החוקר  תיאר  בעבודה,  באנגלית)   Bullying) "הצקה"  המונח  את  הצקה: 
הראשונה מ – 1984 כטרור פסיכולוגי ,והגדיר את ההצקה כתקשורת עוינת ולא אתית אשר מתרחשת 

בתדירויות שונות, לפחות פעם בשבוע במשך חצי שנה לפחות.
 

שאלות המחקר: 
בקהילה  העובדות  אחיות  בקרב  האופקית  האלימות  רמת  על  ישפיעו  סוציו-דמוגרפיים  גורמים  האם   .1

ובמחלקות אישפוז? 
2. האם קיים הבדל ברמת האלימות בין האחיות קהילה לאחיות אשפוז?

3. האם תמיכת האחות האחראית במקום העבודה מקטינה את רמת האלימות?

מטרת המחקר:
אחות  תמיכת  בעבודה,  לחץ  ותק,  השכלה,  דת,  מוצא,  ארץ  מין,  גיל,  בין המשתנים:  הקשר  את  לחקור 

אחראית, עבודה בביה"ח, עבודה בקהילה, ובין אלימות אופקית בקרב האחיות.

השערות המחקר: 
1. קיים קשר שלילי בין שנות הוותק לגילוי סממני קורבן לאלימות אופקית, ככל שהוותק קטן יותר, כך

    גבוהה יותר האלימות כלפי העובד. 
2. קיים קשר בין מין ובין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית. שיעורי אלימות אופקית כלפי אחיות ממין

    נקבה גבוהים יותר משיעורי אלימות המופנית אל גברים.
3. קיים קשר שלילי בין רמת השכלה ובין היות קורבן לאלימות אופקית. ככל שההשכלה גבוהה יותר, כך

    האחות מגלה פחות סממני קורבן לאלימות כלפיה.
4. קיים קשר שלילי בין עוצמת התמיכה של האחות אחראית ובין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית. ככל

    שעוצמת התמיכה גבוהה יותר, כך גילוי סממני קורבן – קטן.
5. קיים הבדל ברמת האלימות האופקית בין אחיות קהילה ובין אחיות במחלקות אשפוז. שיעור האלימות

    בקרב אחיות בקהילה נמוך יותר מאשר בקרב אחיות אשפוז.
6. קיים קשר חיובי בין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית ובין תחושה סובייקטיבית של לחץ בעבודה. ככל

    שאחות מעידה על רמת לחץ גבוהה יותר, כך היא נוטה יותר לחוש קורבן לאלימות אופקית.

אוכלוסיית המחקר:
35 אחים ואחיות העובדים/ות בבית החולים.

34 אחים ואחיות העובדים/ות בקהילה.

כלי המחקר

שילוב שאלונים:
שאלון דמוגרפי שכלל גורמים סוציו-דמוגרפיים כגון מין, גיל, מצב משפחתי, וכו'

שאלון לחץ בעבודה- דו"ח אישי שבו שלוש הצהרות הבוחנת את הלחץ בעבודה.
שאלון - Negative Acts Questionnaire - דיווח אישי בן עשרים וארבע הצהרות הבוחנות את מספר 

הפעמים שעובד נחשף להתנהגות אלימה מעמיתים בעבודה.
שאלון תמיכה בעבודה - דיווח אישי, סובייקטיבי, בן שש הצהרות, בודק עד כמה העובד מרגיש שהוא או 

2. לבדוק  קשר של אלימות אופקית בין בתי חולים ממרכזים שונים בארץ .
3. לבדוק קשר של אלימות אופקית באותן מחלקות בבתי חולים שונים.

4. לבדוק את ההשפעה של אלימות אופקית על תפקוד האחיות בעבודה.

מחקרים רבים מדברים על חשיבות בניית תוכניות הדרכה נכונות לצוות המדריך והמודרך למניעת אלימות 
אופקית. זיהוי גורמים המשפעים על אלימות בין אחיות עשוי לעזור למציאת פתרונות ולבניית תוכניות טיפול 

ומניעה. 

מקורות
.Anderson, C., & Parish, M. (2003). Report of workplace violence by Hispanic nurses.  Journal of Trans Cultural Nursing, 14(3), 237–243 •

.Askew, S., & Carnell, E. (1998). Transforming learning: Individual and global  change. London: Cassell •
Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row •

.Bjorkqvist, K., Osterman, K., & Hjelt-Back, M.(1994). Aggression among university  employees. Aggressive Behavior, 20, 173-184 •
 Bratt, M.M., Broome, M., Kelber, S., Lostocco, L.(2000). Influence of stress and nursing leadership on job satisfaction of pediatric intensive •

.care unit nurses.  Am J Crit Care. 9(5):307-317
.Cox, H. (1991). Verbal abuse nationwide: oppressed group behavior. Part 1. Nursing  Management, 22(2), 32-35 •

.Duddle, M., & Boughton, M. (2007). Interpersonal relations in nursing. Journal of  Advanced Nursing, 59(1), 29–37 •
.Duffy, E. (1995). Horizontal violence: A conundrum for nursing. Collegian Journal of the royal college of nursing Australia, 2(2), 5-17 •

 .Dunn, H. 2003. Horizontal violence among nurses in the operating room. AORN Journal 78(6): 977-988 •
Einarsen and Skogstad.(1996). Epidemiological findings in public and private organizations. Eur J Work Organ Psychol 5: 185-201 •

 Failla, K.R. & Stichler, J.F. (2008).  Manager and staff perceptions of the manager’s leadership style. The Journal of Nursing Administration, •
.38 (11), 480-487

Farrel G.A(1997). Aggression in clinical settings: nurses' views. Journal of Advanced Nursing,  25, 501-508 •
.Farrell G. (2001) From tall poppies to squashed weeds: why don’t nurses pull together more. Journal of Advanced Nursing 35, 26–33 •

 Griffin, M. (2004). Teaching cognitive rehearsal as a shield for lateral violence: An intervention for newly licensed nurses. The Journal of  •
   .Continuing Education in Nursing, 35(6), 1-7

Hamlin, L. (2000). Horizontal violence in the operating room. British journal of perioperative nursing. 10 (I), 34-42 •
.Hastie, C. (1995). Midwives eat their young, don’t they? Birth Issues, 4, 5–9 •

Hastie, C. (2002). Horizontal violence in the workplace. Retrieved December 3, 2007, from http://www.acegraphics.com.au/articles/hast-  •
ie02.html

 Hoel, H., Faragher, B., & Cooper, C. L. (2004). Bullying is detrimental to health, but all bullying behaviors are not necessarily equally damaging. •
.British Journal  of Guidance and Counseling, 32, 367- 387

Hutchinson, M., Vickers, M., Jackson, D., & Wilkes, L. (2006). Workplace bullying in nursing: Towards a more critical organizational perspec- •
.tive. Nursing Inquiry, 13(2), 118–126

.Ishmael, A. (1999). Harassment, bullying and violence at work: A practical guide to combating employee abuse. London: Industrial Society •
Khalil, D. (2009). Levels of violence among nurses in cape town public hospitals. Nursing Forum Volume 44, No. 3, 207-217 •

.Leap, N. (1997). Making sense of horizontal violence in midwifery. British Journal of Nursing, 5, 689 •
.Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5, 119-126 •

 May, D. D., & Brubbs, L. M. (2002). The extent, nature, and precipitating factors of nurse assault among three groups of registered nurses in •
.a regional medical  center. Journal of Emergency Nursing, 28(1), 11–17, 94–100

 McKenna, B. G., Smith, N. A., Poole, S. J., & Coverdale, J. H. (2003).Horizontal  violence: Experiences of registered nurses in their first year •
of practice. Journal of   Advanced Nursing, 42(1), 90–96

Nazarko, L (2001) Bullying and Harassment, Nursing Management, Vol. 8(1), April, pgs 14-15 •
.Okri, B. (1997). A way of being free. London: Phoenix •

 .Randle, J. (2003). Bullying in the nursing profession. Journal of Advanced Nursing  43(4): 395-401 •
.Rowell, P. (2005). Being a “target” at work: Or William Tel andhow the apple felt.  Journal of nursing administration, 35 (9), 377 •

 .Shogren, E.(2004) Be aggressive toward violence. American Journal of Nursing, 104(5): 112 •
 Sigurdsson, J. F., & Gudjonsson, G. H. (2001). False confessions: The relative importance of psychological, criminological and substance •

.abuse variables. Psychology, Crime & Law, 7, 275-289
 Simons, S.(2008). Workplace bullying experienced by Massachusetts registered nurses and relationship to intention to leave the organization. •

.Advances in Nursing Science, 31(2), E48-E59
 Simons, S.R,  Mawn, B. (2010). Bullying in the Workplace--A Qualitative Study of Newly Licenseb d Registered Nurses AAOHN Journal.  Vol. •

58, no. 7,  305-311
 Sofield L, Salmond SW. Workplace violence. A focus on verbal abuse and intent toleave the organization. Orthop Nurs. 2003 Jul-Aug;•

.22(4):274-83
 Spinelli RJ. The applicability of Bass’s model of transformational, transactional, and laissez-faire leadership in the hospital administrative•

.environment. Hosp Top Res Perspect Health Care. 2006;85(2):11-18
 Thomas, S. P. (2003). Professional development. 'Horizontal hostility': Nurses  against themselves: How to resolve this threat to retention.•

.American Journal of  Nursing, 103(10), 87- 88, 101
.Vonfrolio, L. G. (2005). Get real: End horizontal violence. RN, 68 (2), 60 •

.Wilke, W.S. (1996). Fibromyagalia: more than a label. Clevland clinic journal of  medicine. 63(2): 87-9 •
.Woelfle, C. Y., & McCaffrey, R. (2007). Nurse on nurse. Nursing Forum, 42(3),  123–132 •



h t t p : / / w w w . n e p h r o n u r s e . c o . i l /

12

היא זוכה לתמיכת במקום העבודה.
שאלון תפיסת המנהיגות של אחות האחראית - דיווח אישי בן שמונה הצהרות לבחינת תפיסת המנהיגות 

של האחות הראשית כפי שהיא מובנת לאחיות צוות. 
כל השאלונים שהשתמשו נמצאו מהימן ומובהק אמצעות מדד crohnbach אלפא.

תוצאות
לא נמצא קשר בין אלימות למשתנים כגון: גיל, השכלה, ותק, אף שמחקרים רבים מראים שמשתנים אלה 

עומדים ברקע אלימות אופקית.
נמצא קשר בין אלימות אופקית לדחק, לחץ בעבודה. ככל שעולה רמת הדחק בעבודה עולה רמת האלימות.

נמצאה ירידה באלימות אופקית בקרב אחיות שזכו לתמיכה  ולהתייחסות מאחות אחראית. 
נמצא הבדל באלימות אופקית בין אחיות בקהילה לאחיות בבתי חולים:

נמצא  שאלימות אופקית בקהילה נמוכה מהאלימות בבית החולים, אך ההבדל נטול משמעות סטטיסטית.
לא נמצא הבדל בתחושה סובייקטיבית של לחץ במקום העבודה בין הקהילה לבית החולים.

נמצא הבדל משמעותי ברמת התמיכה מהאחות האחראית בין אחיות העובדות בקהילה לאלה העובדות 
בבית החולים, אחיות בקהילה זוכות ליותר תמיכה מהאחות האחראית.

מסקנה
כאשר סביבת העבודה תומכת, האלימות האופקית הולכת ויורדת.

מגבלות מחקר:
מדגם קטן.

אוכלוסיית המחקר הומוגנית (הנחקרים מאותה עיר).

המלצות:
1. לבדוק קשר של  אלימות אופקית בין מחלקות שונות.

היינו  לא  בישראל, שבלעדיה  נפרולוגיה  ואחיות  אחים  עמותת  ראש  יושבת  כהן  לאבלין  רבה  תודה 
מוציאה את עבודת המחקר שלנו לאור. אבלין עברה על המחקר, הפוסטר וההרצאה והעבירה אותם 

לפורמט של כתבה לעיתון. ישר כוח! 

מבוא
תופעת האלימות בבתי החולים כלפי הצוות הסיעודי כבר הועלתה רבות בשיח האקדמי. לעומתה חקר 
כי  מצאו  עכשוויים  מחקרים  בחיתוליו.  נמצא  הסיעודי  הצוות  בתוך  אלימות  כלומר  האופקית,  האלימות 
אלימות במקום העבודה גורמת לאפקטים שליליים בתחום בריאותו של העובד. אפקטים אלו מתורגמים 
 Simons) להשלכות כלכליות עבור הארגון, ולהשלכות חברתיות, פסיכולוגיות ואישיות עבור העובד הנפגע
 ,(Sigurdsson & Gudjonsson , 2001) עבודת צוות הוגדרה כמפתח להצלחת טיפול .(& Mawn 2010
ואחיות הפועלות בסביבה אלימה, מקרינות את ההתנהגות התוקפנית אל הטיפול. על כן, תמיכה ועזרה 
האלימות  שמפעילה  בלחץ  המאופיינות  סיעוד  ביחידות  מאליו.  מובן  דבר  היא  האחיות  בין  לחץ  במצבי 
האופקית, עלו שיעור האחיות שנטשו את תפקידן, בעיות בריאותיות, בעיות לחץ וחרדה, ואלימות בין – 
 Shogren,) רב  כסף  הסיעודי  לארגון  עולות  אלו  תופעות  הלקוי  הטיפול  סכנת  בגין  ועוד,  זאת  אישית. 
2004). מטרת המחקר הנוכחי היא לאתר משתנים סוציו-דמוגרפיים ותרבותיים במקום העבודה, וסגנון 
מנהיגות של האחות האחראית, ולבחון קשר ביניהם ובין קיום אלימות בין האחיות העובדות בקהילה ובבית 

חולים.

סקירת ספרות-אלימות אופקית 
המטרה העיקרית בטיפול בריאותי היא לשרת את הצרכים הפיזיים, הרגשיים והרוחניים של המטופלים 
(Vonfrolio, 2005). מערכות יחסים לקויות בין אחיות במהלך העבודה, עלולות לגרום לטעויות, לתאונות 

 .(Farell, 1997) ולרמת ביצוע נמוכה  בקרב האחיות

הגדרת אלימות אופקית בקרב הצוות הסיעודי:
לפי ( Cox 1991) אלימות היא כל צורת תקשורת שבה האחות מתבטאת בקשיחות או בתוקפנות אישית 
יכולות  שבה  ביותר  המייאשת  היא  פסיכולוגית  אלימות  אבל  אלימות,  של  צורות  מגוון  יש  מקצועית.  או 
 Duddle & Boughton, 2007; Randle, 2003; Woelfle &) השנייה  כלפיי  אחת  אחיות  להשתמש 
mccaffrey, 2007). אלימות פסיכולוגית כוללת התנהגויות כגון הצקה, אלימות מילולית, רכילות, דחיקת 
אדם לשוליים, השפלה פומבית, וכל צורה אחרת של אלימות לא פיזית שגורמת לחוסר נוחות רגשית לאדם 

 .(Ishmael, 1999) אחר או לעמית לעבודה
   

סוגי אלימות בצוות הסיעודי
הספרות מציעה ארבעה סוגי  אלימות בין אחיות במקום העבודה:

אלימות פסיכולוגית או פיזית: אלימות אופקית שבה ניצול מערכות יחסים חזקות בקרב אנשי צוות מביא 
לאלימות בין קבוצה אחת לשנייה, לדוגמא בין וותיקים לחדשים. בתחום הסיעוד קיימת מסורת עתיקת יומין 

 .(Farell, 2001) של מבנה היררכי כוחני, שבו הצעירים והפחות מנוסים הם קורבנות פוטנציאליים
אלימות סמויה: אלימות סמויה היא זאת שבה הקורבן מאוים או מאולץ לשמור על שתיקה לגבי אלימות 
המופנית כלפיו. לרוב היא נובעת מקנאה מקצועית והיא כוללת התנהגויות כגון ביקורת שלילית, הפיכת 

עמית לשעיר לעזאזל ובגידה באמונו.

אלימות גלויה: אלימות גלויה כרוכה בהשפלה פומבית ומסתמכת על גורמים התורמים להתנהגות הלא 
.(Khalil, 2009) רצויה

בעבודתו  ליימן  היינץ  השוודי  החוקר  תיאר  בעבודה,  באנגלית)   Bullying) "הצקה"  המונח  את  הצקה: 
הראשונה מ – 1984 כטרור פסיכולוגי ,והגדיר את ההצקה כתקשורת עוינת ולא אתית אשר מתרחשת 

בתדירויות שונות, לפחות פעם בשבוע במשך חצי שנה לפחות.
 

שאלות המחקר: 
בקהילה  העובדות  אחיות  בקרב  האופקית  האלימות  רמת  על  ישפיעו  סוציו-דמוגרפיים  גורמים  האם   .1

ובמחלקות אישפוז? 
2. האם קיים הבדל ברמת האלימות בין האחיות קהילה לאחיות אשפוז?

3. האם תמיכת האחות האחראית במקום העבודה מקטינה את רמת האלימות?

מטרת המחקר:
אחות  תמיכת  בעבודה,  לחץ  ותק,  השכלה,  דת,  מוצא,  ארץ  מין,  גיל,  בין המשתנים:  הקשר  את  לחקור 

אחראית, עבודה בביה"ח, עבודה בקהילה, ובין אלימות אופקית בקרב האחיות.

השערות המחקר: 
1. קיים קשר שלילי בין שנות הוותק לגילוי סממני קורבן לאלימות אופקית, ככל שהוותק קטן יותר, כך

    גבוהה יותר האלימות כלפי העובד. 
2. קיים קשר בין מין ובין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית. שיעורי אלימות אופקית כלפי אחיות ממין

    נקבה גבוהים יותר משיעורי אלימות המופנית אל גברים.
3. קיים קשר שלילי בין רמת השכלה ובין היות קורבן לאלימות אופקית. ככל שההשכלה גבוהה יותר, כך

    האחות מגלה פחות סממני קורבן לאלימות כלפיה.
4. קיים קשר שלילי בין עוצמת התמיכה של האחות אחראית ובין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית. ככל

    שעוצמת התמיכה גבוהה יותר, כך גילוי סממני קורבן – קטן.
5. קיים הבדל ברמת האלימות האופקית בין אחיות קהילה ובין אחיות במחלקות אשפוז. שיעור האלימות

    בקרב אחיות בקהילה נמוך יותר מאשר בקרב אחיות אשפוז.
6. קיים קשר חיובי בין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית ובין תחושה סובייקטיבית של לחץ בעבודה. ככל

    שאחות מעידה על רמת לחץ גבוהה יותר, כך היא נוטה יותר לחוש קורבן לאלימות אופקית.

אוכלוסיית המחקר:
35 אחים ואחיות העובדים/ות בבית החולים.

34 אחים ואחיות העובדים/ות בקהילה.

כלי המחקר

שילוב שאלונים:
שאלון דמוגרפי שכלל גורמים סוציו-דמוגרפיים כגון מין, גיל, מצב משפחתי, וכו'

שאלון לחץ בעבודה- דו"ח אישי שבו שלוש הצהרות הבוחנת את הלחץ בעבודה.
שאלון - Negative Acts Questionnaire - דיווח אישי בן עשרים וארבע הצהרות הבוחנות את מספר 

הפעמים שעובד נחשף להתנהגות אלימה מעמיתים בעבודה.
שאלון תמיכה בעבודה - דיווח אישי, סובייקטיבי, בן שש הצהרות, בודק עד כמה העובד מרגיש שהוא או 

2. לבדוק  קשר של אלימות אופקית בין בתי חולים ממרכזים שונים בארץ .
3. לבדוק קשר של אלימות אופקית באותן מחלקות בבתי חולים שונים.

4. לבדוק את ההשפעה של אלימות אופקית על תפקוד האחיות בעבודה.

מחקרים רבים מדברים על חשיבות בניית תוכניות הדרכה נכונות לצוות המדריך והמודרך למניעת אלימות 
אופקית. זיהוי גורמים המשפעים על אלימות בין אחיות עשוי לעזור למציאת פתרונות ולבניית תוכניות טיפול 

ומניעה. 
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היא זוכה לתמיכת במקום העבודה.
שאלון תפיסת המנהיגות של אחות האחראית - דיווח אישי בן שמונה הצהרות לבחינת תפיסת המנהיגות 

של האחות הראשית כפי שהיא מובנת לאחיות צוות. 
כל השאלונים שהשתמשו נמצאו מהימן ומובהק אמצעות מדד crohnbach אלפא.

תוצאות
לא נמצא קשר בין אלימות למשתנים כגון: גיל, השכלה, ותק, אף שמחקרים רבים מראים שמשתנים אלה 

עומדים ברקע אלימות אופקית.
נמצא קשר בין אלימות אופקית לדחק, לחץ בעבודה. ככל שעולה רמת הדחק בעבודה עולה רמת האלימות.

נמצאה ירידה באלימות אופקית בקרב אחיות שזכו לתמיכה  ולהתייחסות מאחות אחראית. 
נמצא הבדל באלימות אופקית בין אחיות בקהילה לאחיות בבתי חולים:

נמצא  שאלימות אופקית בקהילה נמוכה מהאלימות בבית החולים, אך ההבדל נטול משמעות סטטיסטית.
לא נמצא הבדל בתחושה סובייקטיבית של לחץ במקום העבודה בין הקהילה לבית החולים.

נמצא הבדל משמעותי ברמת התמיכה מהאחות האחראית בין אחיות העובדות בקהילה לאלה העובדות 
בבית החולים, אחיות בקהילה זוכות ליותר תמיכה מהאחות האחראית.

מסקנה
כאשר סביבת העבודה תומכת, האלימות האופקית הולכת ויורדת.

מגבלות מחקר:
מדגם קטן.

אוכלוסיית המחקר הומוגנית (הנחקרים מאותה עיר).

המלצות:
1. לבדוק קשר של  אלימות אופקית בין מחלקות שונות.

היינו  לא  בישראל, שבלעדיה  נפרולוגיה  ואחיות  אחים  עמותת  ראש  יושבת  כהן  לאבלין  רבה  תודה 
מוציאה את עבודת המחקר שלנו לאור. אבלין עברה על המחקר, הפוסטר וההרצאה והעבירה אותם 

לפורמט של כתבה לעיתון. ישר כוח! 

מבוא
תופעת האלימות בבתי החולים כלפי הצוות הסיעודי כבר הועלתה רבות בשיח האקדמי. לעומתה חקר 
כי  מצאו  עכשוויים  מחקרים  בחיתוליו.  נמצא  הסיעודי  הצוות  בתוך  אלימות  כלומר  האופקית,  האלימות 
אלימות במקום העבודה גורמת לאפקטים שליליים בתחום בריאותו של העובד. אפקטים אלו מתורגמים 
 Simons) להשלכות כלכליות עבור הארגון, ולהשלכות חברתיות, פסיכולוגיות ואישיות עבור העובד הנפגע
 ,(Sigurdsson & Gudjonsson , 2001) עבודת צוות הוגדרה כמפתח להצלחת טיפול .(& Mawn 2010
ואחיות הפועלות בסביבה אלימה, מקרינות את ההתנהגות התוקפנית אל הטיפול. על כן, תמיכה ועזרה 
האלימות  שמפעילה  בלחץ  המאופיינות  סיעוד  ביחידות  מאליו.  מובן  דבר  היא  האחיות  בין  לחץ  במצבי 
האופקית, עלו שיעור האחיות שנטשו את תפקידן, בעיות בריאותיות, בעיות לחץ וחרדה, ואלימות בין – 
 Shogren,) רב  כסף  הסיעודי  לארגון  עולות  אלו  תופעות  הלקוי  הטיפול  סכנת  בגין  ועוד,  זאת  אישית. 
2004). מטרת המחקר הנוכחי היא לאתר משתנים סוציו-דמוגרפיים ותרבותיים במקום העבודה, וסגנון 
מנהיגות של האחות האחראית, ולבחון קשר ביניהם ובין קיום אלימות בין האחיות העובדות בקהילה ובבית 

חולים.

סקירת ספרות-אלימות אופקית 
המטרה העיקרית בטיפול בריאותי היא לשרת את הצרכים הפיזיים, הרגשיים והרוחניים של המטופלים 
(Vonfrolio, 2005). מערכות יחסים לקויות בין אחיות במהלך העבודה, עלולות לגרום לטעויות, לתאונות 

 .(Farell, 1997) ולרמת ביצוע נמוכה  בקרב האחיות

הגדרת אלימות אופקית בקרב הצוות הסיעודי:
לפי ( Cox 1991) אלימות היא כל צורת תקשורת שבה האחות מתבטאת בקשיחות או בתוקפנות אישית 
יכולות  שבה  ביותר  המייאשת  היא  פסיכולוגית  אלימות  אבל  אלימות,  של  צורות  מגוון  יש  מקצועית.  או 
 Duddle & Boughton, 2007; Randle, 2003; Woelfle &) השנייה  כלפיי  אחת  אחיות  להשתמש 
mccaffrey, 2007). אלימות פסיכולוגית כוללת התנהגויות כגון הצקה, אלימות מילולית, רכילות, דחיקת 
אדם לשוליים, השפלה פומבית, וכל צורה אחרת של אלימות לא פיזית שגורמת לחוסר נוחות רגשית לאדם 

 .(Ishmael, 1999) אחר או לעמית לעבודה
   

סוגי אלימות בצוות הסיעודי
הספרות מציעה ארבעה סוגי  אלימות בין אחיות במקום העבודה:

אלימות פסיכולוגית או פיזית: אלימות אופקית שבה ניצול מערכות יחסים חזקות בקרב אנשי צוות מביא 
לאלימות בין קבוצה אחת לשנייה, לדוגמא בין וותיקים לחדשים. בתחום הסיעוד קיימת מסורת עתיקת יומין 

 .(Farell, 2001) של מבנה היררכי כוחני, שבו הצעירים והפחות מנוסים הם קורבנות פוטנציאליים
אלימות סמויה: אלימות סמויה היא זאת שבה הקורבן מאוים או מאולץ לשמור על שתיקה לגבי אלימות 
המופנית כלפיו. לרוב היא נובעת מקנאה מקצועית והיא כוללת התנהגויות כגון ביקורת שלילית, הפיכת 

עמית לשעיר לעזאזל ובגידה באמונו.

אלימות גלויה: אלימות גלויה כרוכה בהשפלה פומבית ומסתמכת על גורמים התורמים להתנהגות הלא 
.(Khalil, 2009) רצויה

בעבודתו  ליימן  היינץ  השוודי  החוקר  תיאר  בעבודה,  באנגלית)   Bullying) "הצקה"  המונח  את  הצקה: 
הראשונה מ – 1984 כטרור פסיכולוגי ,והגדיר את ההצקה כתקשורת עוינת ולא אתית אשר מתרחשת 

בתדירויות שונות, לפחות פעם בשבוע במשך חצי שנה לפחות.
 

שאלות המחקר: 
בקהילה  העובדות  אחיות  בקרב  האופקית  האלימות  רמת  על  ישפיעו  סוציו-דמוגרפיים  גורמים  האם   .1

ובמחלקות אישפוז? 
2. האם קיים הבדל ברמת האלימות בין האחיות קהילה לאחיות אשפוז?

3. האם תמיכת האחות האחראית במקום העבודה מקטינה את רמת האלימות?

מטרת המחקר:
אחות  תמיכת  בעבודה,  לחץ  ותק,  השכלה,  דת,  מוצא,  ארץ  מין,  גיל,  בין המשתנים:  הקשר  את  לחקור 

אחראית, עבודה בביה"ח, עבודה בקהילה, ובין אלימות אופקית בקרב האחיות.

השערות המחקר: 
1. קיים קשר שלילי בין שנות הוותק לגילוי סממני קורבן לאלימות אופקית, ככל שהוותק קטן יותר, כך

    גבוהה יותר האלימות כלפי העובד. 
2. קיים קשר בין מין ובין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית. שיעורי אלימות אופקית כלפי אחיות ממין

    נקבה גבוהים יותר משיעורי אלימות המופנית אל גברים.
3. קיים קשר שלילי בין רמת השכלה ובין היות קורבן לאלימות אופקית. ככל שההשכלה גבוהה יותר, כך

    האחות מגלה פחות סממני קורבן לאלימות כלפיה.
4. קיים קשר שלילי בין עוצמת התמיכה של האחות אחראית ובין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית. ככל

    שעוצמת התמיכה גבוהה יותר, כך גילוי סממני קורבן – קטן.
5. קיים הבדל ברמת האלימות האופקית בין אחיות קהילה ובין אחיות במחלקות אשפוז. שיעור האלימות

    בקרב אחיות בקהילה נמוך יותר מאשר בקרב אחיות אשפוז.
6. קיים קשר חיובי בין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית ובין תחושה סובייקטיבית של לחץ בעבודה. ככל

    שאחות מעידה על רמת לחץ גבוהה יותר, כך היא נוטה יותר לחוש קורבן לאלימות אופקית.

אוכלוסיית המחקר:
35 אחים ואחיות העובדים/ות בבית החולים.

34 אחים ואחיות העובדים/ות בקהילה.

כלי המחקר

שילוב שאלונים:
שאלון דמוגרפי שכלל גורמים סוציו-דמוגרפיים כגון מין, גיל, מצב משפחתי, וכו'

שאלון לחץ בעבודה- דו"ח אישי שבו שלוש הצהרות הבוחנת את הלחץ בעבודה.
שאלון - Negative Acts Questionnaire - דיווח אישי בן עשרים וארבע הצהרות הבוחנות את מספר 

הפעמים שעובד נחשף להתנהגות אלימה מעמיתים בעבודה.
שאלון תמיכה בעבודה - דיווח אישי, סובייקטיבי, בן שש הצהרות, בודק עד כמה העובד מרגיש שהוא או 

2. לבדוק  קשר של אלימות אופקית בין בתי חולים ממרכזים שונים בארץ .
3. לבדוק קשר של אלימות אופקית באותן מחלקות בבתי חולים שונים.

4. לבדוק את ההשפעה של אלימות אופקית על תפקוד האחיות בעבודה.

מחקרים רבים מדברים על חשיבות בניית תוכניות הדרכה נכונות לצוות המדריך והמודרך למניעת אלימות 
אופקית. זיהוי גורמים המשפעים על אלימות בין אחיות עשוי לעזור למציאת פתרונות ולבניית תוכניות טיפול 

ומניעה. 
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35

35
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4.32

3.13

3.25

1.45
1.41

1.97

1.64

.41

.81

.80

.42

.32

.96

.75

.738
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SIG=.549
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SIG=.649
p<05
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p<05

Hospital
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Violence
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Hospital

Hospital

Hospital

תמיכה

VIOLENCE

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
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היא זוכה לתמיכת במקום העבודה.
שאלון תפיסת המנהיגות של אחות האחראית - דיווח אישי בן שמונה הצהרות לבחינת תפיסת המנהיגות 

של האחות הראשית כפי שהיא מובנת לאחיות צוות. 
כל השאלונים שהשתמשו נמצאו מהימן ומובהק אמצעות מדד crohnbach אלפא.

תוצאות
לא נמצא קשר בין אלימות למשתנים כגון: גיל, השכלה, ותק, אף שמחקרים רבים מראים שמשתנים אלה 

עומדים ברקע אלימות אופקית.
נמצא קשר בין אלימות אופקית לדחק, לחץ בעבודה. ככל שעולה רמת הדחק בעבודה עולה רמת האלימות.

נמצאה ירידה באלימות אופקית בקרב אחיות שזכו לתמיכה  ולהתייחסות מאחות אחראית. 
נמצא הבדל באלימות אופקית בין אחיות בקהילה לאחיות בבתי חולים:

נמצא  שאלימות אופקית בקהילה נמוכה מהאלימות בבית החולים, אך ההבדל נטול משמעות סטטיסטית.
לא נמצא הבדל בתחושה סובייקטיבית של לחץ במקום העבודה בין הקהילה לבית החולים.

נמצא הבדל משמעותי ברמת התמיכה מהאחות האחראית בין אחיות העובדות בקהילה לאלה העובדות 
בבית החולים, אחיות בקהילה זוכות ליותר תמיכה מהאחות האחראית.

מסקנה
כאשר סביבת העבודה תומכת, האלימות האופקית הולכת ויורדת.

מגבלות מחקר:
מדגם קטן.

אוכלוסיית המחקר הומוגנית (הנחקרים מאותה עיר).

המלצות:
1. לבדוק קשר של  אלימות אופקית בין מחלקות שונות.

היינו  לא  בישראל, שבלעדיה  נפרולוגיה  ואחיות  אחים  עמותת  ראש  יושבת  כהן  לאבלין  רבה  תודה 
מוציאה את עבודת המחקר שלנו לאור. אבלין עברה על המחקר, הפוסטר וההרצאה והעבירה אותם 

לפורמט של כתבה לעיתון. ישר כוח! 

מבוא
תופעת האלימות בבתי החולים כלפי הצוות הסיעודי כבר הועלתה רבות בשיח האקדמי. לעומתה חקר 
כי  מצאו  עכשוויים  מחקרים  בחיתוליו.  נמצא  הסיעודי  הצוות  בתוך  אלימות  כלומר  האופקית,  האלימות 
אלימות במקום העבודה גורמת לאפקטים שליליים בתחום בריאותו של העובד. אפקטים אלו מתורגמים 
 Simons) להשלכות כלכליות עבור הארגון, ולהשלכות חברתיות, פסיכולוגיות ואישיות עבור העובד הנפגע
 ,(Sigurdsson & Gudjonsson , 2001) עבודת צוות הוגדרה כמפתח להצלחת טיפול .(& Mawn 2010
ואחיות הפועלות בסביבה אלימה, מקרינות את ההתנהגות התוקפנית אל הטיפול. על כן, תמיכה ועזרה 
האלימות  שמפעילה  בלחץ  המאופיינות  סיעוד  ביחידות  מאליו.  מובן  דבר  היא  האחיות  בין  לחץ  במצבי 
האופקית, עלו שיעור האחיות שנטשו את תפקידן, בעיות בריאותיות, בעיות לחץ וחרדה, ואלימות בין – 
 Shogren,) רב  כסף  הסיעודי  לארגון  עולות  אלו  תופעות  הלקוי  הטיפול  סכנת  בגין  ועוד,  זאת  אישית. 
2004). מטרת המחקר הנוכחי היא לאתר משתנים סוציו-דמוגרפיים ותרבותיים במקום העבודה, וסגנון 
מנהיגות של האחות האחראית, ולבחון קשר ביניהם ובין קיום אלימות בין האחיות העובדות בקהילה ובבית 

חולים.

סקירת ספרות-אלימות אופקית 
המטרה העיקרית בטיפול בריאותי היא לשרת את הצרכים הפיזיים, הרגשיים והרוחניים של המטופלים 
(Vonfrolio, 2005). מערכות יחסים לקויות בין אחיות במהלך העבודה, עלולות לגרום לטעויות, לתאונות 

 .(Farell, 1997) ולרמת ביצוע נמוכה  בקרב האחיות

הגדרת אלימות אופקית בקרב הצוות הסיעודי:
לפי ( Cox 1991) אלימות היא כל צורת תקשורת שבה האחות מתבטאת בקשיחות או בתוקפנות אישית 
יכולות  שבה  ביותר  המייאשת  היא  פסיכולוגית  אלימות  אבל  אלימות,  של  צורות  מגוון  יש  מקצועית.  או 
 Duddle & Boughton, 2007; Randle, 2003; Woelfle &) השנייה  כלפיי  אחת  אחיות  להשתמש 
mccaffrey, 2007). אלימות פסיכולוגית כוללת התנהגויות כגון הצקה, אלימות מילולית, רכילות, דחיקת 
אדם לשוליים, השפלה פומבית, וכל צורה אחרת של אלימות לא פיזית שגורמת לחוסר נוחות רגשית לאדם 

 .(Ishmael, 1999) אחר או לעמית לעבודה
   

סוגי אלימות בצוות הסיעודי
הספרות מציעה ארבעה סוגי  אלימות בין אחיות במקום העבודה:

אלימות פסיכולוגית או פיזית: אלימות אופקית שבה ניצול מערכות יחסים חזקות בקרב אנשי צוות מביא 
לאלימות בין קבוצה אחת לשנייה, לדוגמא בין וותיקים לחדשים. בתחום הסיעוד קיימת מסורת עתיקת יומין 

 .(Farell, 2001) של מבנה היררכי כוחני, שבו הצעירים והפחות מנוסים הם קורבנות פוטנציאליים
אלימות סמויה: אלימות סמויה היא זאת שבה הקורבן מאוים או מאולץ לשמור על שתיקה לגבי אלימות 
המופנית כלפיו. לרוב היא נובעת מקנאה מקצועית והיא כוללת התנהגויות כגון ביקורת שלילית, הפיכת 

עמית לשעיר לעזאזל ובגידה באמונו.

אלימות גלויה: אלימות גלויה כרוכה בהשפלה פומבית ומסתמכת על גורמים התורמים להתנהגות הלא 
.(Khalil, 2009) רצויה

בעבודתו  ליימן  היינץ  השוודי  החוקר  תיאר  בעבודה,  באנגלית)   Bullying) "הצקה"  המונח  את  הצקה: 
הראשונה מ – 1984 כטרור פסיכולוגי ,והגדיר את ההצקה כתקשורת עוינת ולא אתית אשר מתרחשת 

בתדירויות שונות, לפחות פעם בשבוע במשך חצי שנה לפחות.
 

שאלות המחקר: 
בקהילה  העובדות  אחיות  בקרב  האופקית  האלימות  רמת  על  ישפיעו  סוציו-דמוגרפיים  גורמים  האם   .1

ובמחלקות אישפוז? 
2. האם קיים הבדל ברמת האלימות בין האחיות קהילה לאחיות אשפוז?

3. האם תמיכת האחות האחראית במקום העבודה מקטינה את רמת האלימות?

מטרת המחקר:
אחות  תמיכת  בעבודה,  לחץ  ותק,  השכלה,  דת,  מוצא,  ארץ  מין,  גיל,  בין המשתנים:  הקשר  את  לחקור 

אחראית, עבודה בביה"ח, עבודה בקהילה, ובין אלימות אופקית בקרב האחיות.

השערות המחקר: 
1. קיים קשר שלילי בין שנות הוותק לגילוי סממני קורבן לאלימות אופקית, ככל שהוותק קטן יותר, כך

    גבוהה יותר האלימות כלפי העובד. 
2. קיים קשר בין מין ובין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית. שיעורי אלימות אופקית כלפי אחיות ממין

    נקבה גבוהים יותר משיעורי אלימות המופנית אל גברים.
3. קיים קשר שלילי בין רמת השכלה ובין היות קורבן לאלימות אופקית. ככל שההשכלה גבוהה יותר, כך

    האחות מגלה פחות סממני קורבן לאלימות כלפיה.
4. קיים קשר שלילי בין עוצמת התמיכה של האחות אחראית ובין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית. ככל

    שעוצמת התמיכה גבוהה יותר, כך גילוי סממני קורבן – קטן.
5. קיים הבדל ברמת האלימות האופקית בין אחיות קהילה ובין אחיות במחלקות אשפוז. שיעור האלימות

    בקרב אחיות בקהילה נמוך יותר מאשר בקרב אחיות אשפוז.
6. קיים קשר חיובי בין גילוי סממני קורבן לאלימות אופקית ובין תחושה סובייקטיבית של לחץ בעבודה. ככל

    שאחות מעידה על רמת לחץ גבוהה יותר, כך היא נוטה יותר לחוש קורבן לאלימות אופקית.

אוכלוסיית המחקר:
35 אחים ואחיות העובדים/ות בבית החולים.

34 אחים ואחיות העובדים/ות בקהילה.

כלי המחקר

שילוב שאלונים:
שאלון דמוגרפי שכלל גורמים סוציו-דמוגרפיים כגון מין, גיל, מצב משפחתי, וכו'

שאלון לחץ בעבודה- דו"ח אישי שבו שלוש הצהרות הבוחנת את הלחץ בעבודה.
שאלון - Negative Acts Questionnaire - דיווח אישי בן עשרים וארבע הצהרות הבוחנות את מספר 

הפעמים שעובד נחשף להתנהגות אלימה מעמיתים בעבודה.
שאלון תמיכה בעבודה - דיווח אישי, סובייקטיבי, בן שש הצהרות, בודק עד כמה העובד מרגיש שהוא או 

2. לבדוק  קשר של אלימות אופקית בין בתי חולים ממרכזים שונים בארץ .
3. לבדוק קשר של אלימות אופקית באותן מחלקות בבתי חולים שונים.

4. לבדוק את ההשפעה של אלימות אופקית על תפקוד האחיות בעבודה.

מחקרים רבים מדברים על חשיבות בניית תוכניות הדרכה נכונות לצוות המדריך והמודרך למניעת אלימות 
אופקית. זיהוי גורמים המשפעים על אלימות בין אחיות עשוי לעזור למציאת פתרונות ולבניית תוכניות טיפול 

ומניעה. 
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דיאלוג בין רפואה לדת
עמדות ותפיסות בתרומת איברים

עמדת ההלכה הנוצריתבדתות השונות בישראל
על פי הברית החדשה יש להתייחס למת בכבוד, אך עבור נוצרים רבים תרומת איברים לטובת המשך ושיפור 
איכות החיים הינה חוויה של אהבה ואצילות נפש כדברי ישו: "רפאו את החולים, טהרו את המצורעים, הקימו 

את המתים" (מתי, 10,8).   
הכנסייה התייחסה לנושא תרומת איברים והבהירה את עמדתה. האב מקראדיץ' קשישיאן מתייחס לנושא 
בגישה חיובית ומעודדת ואומר: "תוכל במתן טיפת דם להציל חיים, תוכל בתרומת  כליה להחזיר את התקווה 
והבריאות לחיים, תעניק קרנית ותהפוך את החושך המתמיד לאור  והאל יאיר את דרכך, תעניק לב והלב 
The First Nation-) "שלך ימשיך לפעום אצל מי שמחכה לו המוות, תעניק ריאה ותוכל לנשום בשלווה ונוחות

.(al Congress On Organ & Tissue Procurement, Vatican 1 Février  2012
במקום אחר אמר ישו:  "אין אהבה יותר גדולה מזו שאדם ייתן מעצמו לאוהביו" (יוחנן 15,13). כאשר אדם 
תורם מעצמו במהלך חייו או לאחר מותו הוא נותן מעצמו לאחרים, זהו אחד המעשים הנעלים שאדם מאמין 

(I,2002..Finkelstein) יכול לעשות ומעיד על  נכונות  האדם לתת מעצמו

עמדת ההלכה בעדה הדרוזית
מהמעט שנכתב על הדת הדרוזית אנו יודעים שיש בעולם מספר מסוים של נשמות  המתגלגלות מגוף לגוף. 
נשמת האדם היא נצחית ואילו הגוף מתכלה, כשהנשמה עוזבת אותו, הגוף חסר ערך. הדת הדרוזית אינה 
רואה במוות מוחי מוות סופי, אדם נחשב חי כל עוד לבו פועם. עם זאת, כפי שצוטט מהקוראן ע"י השיח אמין 
טריף המנוח, ראש העדה הדרוזית לשעבר: "כל אומה, אם יבוא סופה, לא ניתן לדחות או להקדים את שעת 

ة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن. األعراف34"﴾  המוות שלה (" َوِلُكلِّ ُأمٍَّ
(Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-karim). מכאן, לפי מנהיגי העדה  הדרוזית  שמורה לפרט החירות האישית 

לפעול על פי ראות עיניו בנושא תרומת אברים.   

שיטות המחקר 
מאפייני המדגם:

במחקר השתתפו 187 משתתפים מהמגזר הערבי  והיהודי בגילאים 19 עד 75 (ממוצע  35.57 שנה, סטיית 
התקן  11.68). מגדר: % 55 גברים% 45 נשים. דת: % 33 יהודים, % 25 מוסלמים, % 26 דרוזים, 
16% נוצרים. מצב משפחתי:% 55 נשואים, 44% רווקים, אלמנים % 1. השכלה: 55% אקדמאית, 32% 
תיכונית  12 שנות לימוד,  13% עד 10 שנות לימוד.  מספר ילדים: ל-  % 40 אין ילדים, 37% 3 – 4 
ילדים  ,ל- % 13 יש  2-0 ילדים. ל- 10%   5+ ילדים. מצב סוציו אקונומי : 38% מעמד כלכלי גבוה,42% 

מעמד כלכלי בינוני, 20% מעמד כלכלי נמוך. 
חתימה על כרטיס אדי: 11% חתמו,% 89 לא חתמו.

כלי המחקר:
השאלון בדק את ההבדל בעמדות, את התפיסה והנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי מגדר, 
קבוצת  בין  ההבדל  נבדק  בנוסף,  אקונומי.   - סוציו  ומצב  השכלה,  לדת,  קרבה  משפחתי,  מצב  עדה, 

המשתתפים שחתומים על כרטיס אדי ובין אלה שאינם חתומים עליו.
תשובות  של  המשוקלל  הממוצע  חישוב  ידי  על  נבנה  איברים"  לתרומת  לגבי  ועמדות  "תפיסה  המשתנה 
המשתתפים. ככל שהציון גבוה יותר, המשתתף בעל עמדה חיובית יותר ובעל מוכנות גבוהה יותר לתרום 

איברים.

השערת המחקר
קיים הבדל בעמדות ובנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי המאפיינים האישיים, הדתיים והתרבותיים.
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מבוא 
מספר המטופלים הסובלים ממחלות כרוניות סופניות עולה במשך השנים בעקבות חידושים בתחום הטיפול  
ניסיונות קדחתניים לפתח איברים חלופיים לאיברים האורגניים שתפקודם  נעשו  הרפואי. לאורך השנים 
כשל, אולם ללא הצלחה. מכשיר הדיאליזה היה אולי הטיפול  היחיד שהצליח להאריך באופן משמעותי את 

 .(Danovich, 2006) חייהם של חולי אי-ספיקת כליות

היסטוריה של השתלות
וכבר בימי הביניים נעשו  השתלת האיברים להצלת חיי אדם מעניינת את האנושות משחר ההיסטוריה, 
אותה  עשה  בכלב,  הייתה  הראשונה  המוצלחת  הכליה  השתלת  רקמות.  של  פשוטה  להדבקה  ניסיונות 
באוסטריה  Emerich Ullmann ב- 1902. הכליה ייצרה מעט שתן והכלב חי כמה ימים. השתלות נוספות 

.(Hoffart 2009) 1912 – 1902 בבע"ח נעשו בשנים
והרפואה  איברים,  השתלות  בתחום  והעשייה  המחקר  מאד  התפתחו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 
המודרנית הביאה עמה חידושים מרעישים בתחום. במחצית השנייה של המאה ה-20 התפתחה טכנולוגיה 
רפואית של השתלת איברים, שבמהלכה מוחלפים איברים, חלקי איברים או רקמות שהגיעו לאי-ספיקה 

סופנית באיברים, חלקי איברים או רקמות תקינים. 
בשנת 1947 החלו לבצע בבית החולים בריגהאם בבוסטון  השתלות מוצלחות. השתלת הכליה המוצלחת 

הראשונה מאדם לאדם  נעשתה שם בשנת 1954. ההשתלה הייתה מאח תאום זהה לאחיו החולה
(Hoffart, 2009). בארץ נעשו השתלות הכליה הראשונות במרכז הרפואי רמב"ם ובבי"ח בילינסון, בשנת 

1964 בהפרש של יומיים.
יש כמה סוגי השתלות איברים: " autograft" מתייחסת למצב שבו מטופל עובר השתלת רקמה מחלק אחד 
  -  "allograft" ;השתלת איבר או רקמה מבעל חיים לאדם  - "xenograft" ;בגופו לחלק אחר שזקוק לה

.(Danovich, 2002; 2006 ,ילניק) השתלת איבר או רקמה מאדם אחד לאדם אחר
דחיית  נוגדות   – חיסון  מדכאות  תרופות  של  פיתוחן  הכירורגיות,  הטכניקות  בתחום  שחלה  ההתקדמות 
איברים –  והתפתחות מערך הטיפול בזיהומים,  אפשרו להשיג שיפור משמעותי באיכות החיים ולהאריך 
את חייהם של חולים הסובלים מאי-ספיקת כליות כרונית, מאי ספיקת כבד סופנית, ממחלת לב חשוכת 

מרפא או ממחלת ריאות קשה (שטיינברג, 2006). 
של  במספרן  העלייה  משיעור  גבוה  העולם  מדינות  בכל  להשתלה  הממתינים  במספר  העלייה  שיעור 
ההשתלות המתבצעות בפועל. המצב הולך ומחמיר, היות שמספר החולים הנזקקים להשתלה הולך וגדל 
ואילו במספרן של התרומות לא חלה עלייה משמעותית וחולים רבים נפטרים בטרם הגיעה תרומה (ילניק, 

 .(Hoffart; 2009  and Horton ;2005, Sachedina,2005) ,(2002,2006
נכון לינואר 2012 המתינו בישראל כ- 729 בני אדם להשתלת כליה, 135 להשתלת כבד, 96 להשתלת לב, 
המתינו  חולים   1041 סה"כ  כליה.  לבלב-  להשתלת   10 לב-ריאה,  להשתלת   1 ריאות,  להשתלת   70
להשתלת איברים. לפי הערכה, כמאה מתוכם צפויים למצוא את מותם בהמתנה. מנתוני המרכז להשתלות 
עולה כי מידי שנה נוספים לרשימה 30%, 10% נפטרים בעודם ממתינים להשתלה ו-20% לערך זוכים 

לתרומה המיוחלת (מרכז הארצי להשתלות, 2012). 
איברים להשתלה נלקחים מן המת ומן החי. הדבר מעורר שאלות מוסריות ודתיות רבות. אל מול שאלות 

אלו יש לבחון כיצד ניתן להגביר את הנכונות לתרום איברים (גורמן, 2008).

מחקר זה בחן באמצעות שאלונים אישיים את העמדות, התפיסה, ההתנהגות והנכונות לתרומת 
איברים במגזר היהודי והערבי (מוסלמים, נוצרים ודרוזים).

בעבר התאפשרה בארץ תרומת כליה מן החי אך ורק בין בני משפחה. בשנת 2000 נקבע כי כל אחד רשאי 
לתרום את איבריו כל זמן שמדובר בתרומה מטעמים אלטרואיסטים. כיום, ניסוח זה מנוצל לרעה לצורך סחר 

באיברים (נאה, 2003).
נושא מכירת האיברים הועלה פעמים רבות כאחד הפתרונות למחסור אל מול הצורך הגובר, אך עד כה 
נדחה. בשנת 2008 חוקק חוק השתלות איברים הקובע כללי התנהגות להשתלת איברים מהחי, מהמת, 
איסור תווך ומכירת איברים בארץ ועוד. כיום, החוק בישראל אינו מאפשר נטילת תרומה ללא כתב הסכמה 
משנת  ותקנותיו  התשי"ג-1953,  והפתולוגיה,  האנטומיה  חוק  על  מבוסס  החוק  המשפחה.  מאת  חתום 

התשמ"א- 1981 (שטיינברג, 2008).

הגורמים המשפיעים על ההיענות לתרומת איברים
חרף המודעות הציבורית ההולכת וגוברת בעניין האיברים להשתלה, גדול עדיין הפער בין מספר התורמים 

הפוטנציאליים ובין מספרם של התורמים בפועל. 
במרכזים רפואיים בישראל, ובמרכזים רפואיים גדולים באירופה ובארה"ב, מונו אחים/יות שישמשו בתפקיד 
"מתאמי השתלות". תפקידם הוא לאתר את התורמים הפוטנציאליים ולפנות אל המשפחות בבקשה לתרומת 
כי  עולה   ,(Batten, 1990) ביניהם  רבים,  ממחקרים   . (Thomas,1996;Tamburi,2009) יקיריהן  איברי 
זכו  יקיריהן שמתו, הסבירו את החלטתן כאלטרואיסטיות רק כאשר  משפחות שניאותו לתרום את איברי 

לתמיכה בתהליך התרומה.
דתיות) של המקורבים למת.  (ברובן  ומצפוניות  רגשיות  דילמות  מן המת, מציבה בעיקר  סוגיית התרומה 
ולהשפיע  להתערב  ומהיכולת  (חינוך)  מקדימים  והסברה  ממודעות  מאוד  מושפעת  כזאת  לתרומה  נכונות 
בעיתוי שאין רגיש ממנו על קרובי  המת, כאשר  המשפחה שרויה בהלם ומתקשה לקלוט את המשמעות של 

 .(Parisi and katz,2006; kerridge, et all ,2002),(2007,2008, שטיינברג) מוות מוחי בלתי הפיך
לנושא התרומה.  ואהדה  מודעות  להגברת  גורם משפיע  להיות  עשויה  תורם  כרטיס  על  מוקדמת  חתימה 
וערכים  אמונות  ועל  מוקדם  ידע  על  מבוססת  מידית  תמורה  ללא  צדדית  חד  לנתינה  מוכנות  כלומר 

 .(Bulow, at all, 2008, Robins,1996 ;1983 ,Prottas ;1998 ,Titnass) אלטרואיסטים
בארץ  פועלת  עמותת "אדי", השייכת למרכז הארצי להשתלות. העמותה הוקמה ע"י משפחת בן דרור לזכר 
בנם שנפטר בעת שהמתין להשתלת כליה.  העמותה מתפעלת מאגר ממוחשב של כל אזרחי ישראל אשר 
חתמו על רצונם לתרום את אבריהם לאחר מותם. כל אזרח בן 17 ומעלה רשאי לחתום על כרטיס "אדי". 
לרצון משפחת  נוסף מתייחס  סעיף  מותו.  לאחר  לתרום  מעוניין  הוא  החותם מסמן את האיברים שאותם 

החותם לאחר פטירתו, ואחר לחוות דעת של איש דת של החותם (המרכז הלאומי להשתלות, 2009).
קרוב ל- 70,000 מהחותמים על כרטיס "אדי" מעוניינים  בהסכמת משפחתם לתרומת איברים. ההסתדרות 
הרפואית תומכת בהרחבת ההיתר לקבלת תרומות מן החי לקרובים מדרגה שנייה ושלישית ואף לקרובים 

נפשית, שהם לאו דווקא קרובים גנטית (המרכז הלאומי להשתלות, 2012).
יוזמה נוספת בעניין תרומת איברים היא עמותת "הוד" שמטרתה לספק ליהודים מכל העולם דעות הלכתיות 

.(Hods, 2009) שונות לגבי תרומת איברים
והדתית  החברתית  במודעות  תלוי  והוא  למדינה  ממדינה  משתנה  איברים  לתרומת  ההסכמה  שיעור 

(שטיינברג, 2007).
נדמה כי קיים פער בין עמדות הציבור הישראלי בתחום תרומות האיברים ובין התנהגותו בפועל. שיעור גבוה 
של הציבור מעיד על עצמו שיהיה מוכן לחתום על כרטיס התורם. אך בפועל, רק 5% לערך נושאים עימם את 
הכרטיס. רוב הציבור מסכים עם הטענה כי מוצדק להוציא אברי אדם שמת מוות מוחי ולהשתילם בגופם של 
בני אדם אחרים כדי להציל את חייהם. בפועל, רק כ- 50% ממשפחות הנפטרים נעתרות לבקשה לתרומה. 
רבות מן המשפחות תולות את סירובן לתרומה במניעים דתיים, אף שהן אינן דתיות. זאת, בניגוד לעמדתם 

של רוב הרבנים הפוסקים כיום, המתירים השתלות איברים מטעמי פיקוח נפש, כלומר, להצלת חייהם של 
בני אדם (שטיינברג, 2007).

המאמינים  אחוזים   14% לעומת  איברים  תרומת  מתירה  אינה  שהיהדות  מאמינים   53% היהודי  במגזר 
מידת  ללא ספק  איברים.  כי הדת מתירה תרומת  חושבים  הציבור הדתי 20%  לציין שבקרב  יש  ההיפך. 
הדתית  הגישה/ההלכה  איברים.  לתרומת  לנכונותה  ברור  באופן  קשורה  בחברה  הדתית  ההשפעה 
קרבה משפחתית  גם  כמו  זו,  נכונות  על  חיובי  באופן  להשפיע  עשויה  איברים  בתרומת  המחייבת/תומכת 

שהינה גורם משמעותי היכול להשפיע על מידת הנכונות או הרצון לתרום איברים (שטיינברג, 2007).
במגזר הערבי קיימת בעיתיות לגבי נושא תרומת אברים המתבטאת בחוסר חשיפה לנושא, ברגישות יתר 
(שטיינברג,  בכללותו  לנושא  שלילית  ובהתייחסות  בשלמותו  אדם  לקבור  שיש  באמונה  איברים,  לתרומת 

 .(2007

עמדת ההלכה היהודית
הצלת נפשות – האם יש חשש לשפיכות דמים?

החיים ביהדות מקודשים ומהווים ערך עליון על פי האמונה שאדם נברא בצלם אלוהים והובא לעולם זה על 
מנת לקיים את מצוותיו. היהדות מדגישה את אחריותו האישית של כל אדם לשמירה על חייו ועל חיי זולתו. 
בתלמוד במסכת סנהדרין, פרק ד', דף ה', כתוב: "כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם 
מלא, כל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא". מפאת גודל חשיבות הצלת חיי אדם 
קבעו חז"ל שכמעט כל האיסורים שבתורה, כולל שבת ויום הכיפורים, נידחים מפני פיקוח נפש והעובר על 
איסורי התורה לשם הצלת נפשות מקיים מצווה, גם אם יתברר שטעה בהערכת הסכנה (שטיינברג, 2006). 

לכלל הלכתי בסיסי זה יש כמה מגבלות, שתיים מהן נוגעות לענייננו: 
1. אסור להביא למותו של אדם או אפילו לקרב את מותו של אדם, כדי להציל אדם אחר, אפילו אם יהיה זה 
לשנים רבות. אין אדם רשאי לסכן את עצמו או לגרום לעצמו נכות משמעותית, אפילו כדי להציל את חיי זולתו  

שכן כתוב בגמרא  במסכת בבא מציעא ס"ב, א - "חייך קודמים לחיי חברך". 
2. הדילמה ההלכתית גדלה כאשר הצורך בתרומת איברים  נועד לשיפור איכות החיים, כמו במצבי  השתלת 

כליה או קרנית, שכן אז מתעוררות שאלות נוספות הנוגעות לנתיחת המת (שטיינברג, 2006). 

קביעת המוות מבחינה הלכתית
הדילמה ההלכתית העיקרית  נוגעת לקביעת רגע המוות, שכן על פי החוק במדינת ישראל, איברים יכולים 
להילקח אך ורק במצב המכונה "מוות מוחי" – מצב שבו המוח כולו חדל לתפקד באופן סופי ובלתי הפיך, 
בעוד שאיברים אחרים בגוף, ובהם הלב, מתפקדים עדיין בצורה תקינה. לאור זאת רבנים נחלקו ביניהם אם 
רגע המוות מוגדר לפי הרס בלתי הפיך של כל תאי  המוח או לפי הפסקה בלתי הפיכה של פעילות הלב- 
מוות לבבי. רוב הפסיקות ההלכתיות כיום קובעות כי מוות מוחי על פי הגדרות ומבחנים המקובלים ברפואה 
מצווה.  היא  זו  כי תרומה  קובעות  הן  כן,  על  יתר  איברים.  ולאפשר תרומת  רגע המוות  לקביעת  מספקים 

(שטיינברג, 2006)
דילמה הלכתית אחרת מתייחסת למכלול האיסורים הקשורים לניתוח המת, איסור הנאה מן המת, דחיית 
ביצוע מצוות קבורה, איסור הלנת המת ועוד. אך דילמה זו איננה רלוונטית כאשר מדובר במצב של פיקוח 

נפש והצלת נפשות (שטיינברג, 2006).
אם מות התורם מקובל הלכתית, אין בעיה להתיר נטילת איברים להשתלה כאשר: 1. החולה הזקוק לשתל 

מצוי בסכנת חיים; 2. התורם הסכים בחייו שיילקחו ממנו איברים להשתלה לאחר מותו; 
3. בני משפחתו מסכימים לכך (שטיינברג, 2006). 

תחיית המתים וטומאת מת
תחיית  הפחד שמא  הוא  המת,  מן  איברים  לתרומת  המתנגדים  היהודים  בקרב  הרווחים  החששות,  אחד 
המתים תהא ללא החלקים שנלקחו מהגוף. חשש זה חסר כל ביסוס הלכתי רעיוני, שכן תחיית המתים תחול 

על כל המתים בכל הדורות, והאמונה היא שאלוהים, שהוא כל יכול, ישלים את החסר (שטיינברג, 2006).
סוגיה נוספת היא טומאת המת, יהודי אמור להיות "טהור" ולהימנע ממצבים העלולים לטמא אותו. בעניין 
פוסקים אשר  בו הושתל.  אינו מטמא את האדם אשר  איבר המת  נשאלת השאלה האם  איברים  תרומת 
התייחסו לנושא קבעו כי אין האיבר מטמא את  המושתל מכיוון שבגופו האיבר פועל ולמעשה "קם לתחייה" 

(שטיינברג, 2006).

תרומת איברים מן החי
פוסקים קבעו עקרונות מנחים בנוגע להשתלת איברים מתורם חי. התרומה מתאפשרת כאשר אין בתהליך 
סיכון חמור לחיי התורם, וחייו יימשכו כרגיל תחת השגחה רפואית. כמו כן יש לוודא שההשתלה היא הטיפול 
המיטבי לחולה, וסיכויי הצלחתה גבוהים. אם מתקיימים התנאים הללו, מצווה התורם החי לתרום חלקים 

מגופו להצלת הזולת. 
כיום מדובר  בשל התנאים הללו מצטמצמת מאוד רשימת הרקמות והאיברים שאפשר לקחת מתורם חי. 

בדם, במח-עצם, בכליה, באונות כבד ובאונות ריאה. 
מי שנמצא מתאים לתרום דם או מח-עצם, חלה עליו חובה ואף מצווה  לתרום רקמות אלו. אין חובה לתרום 
כליה אך התרומה נחשבת כמעשה חסידות. הנימוק לכך הוא שאומנם יש בפעולה זו משום הצלת נפשות, 

אך מאידך יש בה גם סיכון מסוים. 
בהלכה אין איסור לקבל גמול כספי או אחר בעבור ההסכמה לתרום איברים מן החי. 

יהודים רבים מאמינים שעיסוק רב במוות ודיבורים עליו עלולים לקרב אותו. מכאן עולה השאלה האם חתימה 
אינם  הפוסקים  רוב  המיתה?  מועד  וקירוב  הרע"  "עין  גורמת  אינה  בחיים  האדם  בעוד  תורם  כרטיס  על 

מאמינים בכך (שטיינברג ,2008).
ביהדות, אין כל מניעה הלכתית לשימוש בכל בעל-חיים, לרבות חזיר, לצורך הצלת חיים או שיפור איכות 
החיים כל עוד הסיכוי להצלחה גדול מהסיכון. האיסור ההלכתי הקשור לחזיר או לקוף מתייחס לאכילתם 

בלבד (שטיינברג, 2006).

עמדת ההלכה באסלאם
אנשי דת מוסלמים דנו בנושא ההשתלות על בסיס הכתוב בקוראן וקבעו "פאתווה," פסק הלכה,  בהתאם 

.( Rady, et al, 2009 & Ilyas, Alam & Ahmad,2009)  לכך
דרך  בכל  אותה  להגשים  להשתדל  המאמין  ועל  באסלאם,  הנעלות  המטרות  אחת  היא  אדם  חיי  הצלת 
אפשרית הקיימת במסגרת החוק האסלאמי (El- Shahat, 1999 & Shachedina, 2005). ניתן לראות 
מפסוקי הקוראן את החשיבות העילאית של שמירת  חיי אדם והצלתם- ככתוב בקוראן: "כה אמר ה': ציוויתי 
על כל בני ישראל כי כל מי שהרג או שחט על פני אדמה כאילו הרג את כל האנושות, וכל מי שהחיה נפש, 
כאילו הציל את האנושות כולה" ( قال تعالى : " ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي 
Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-ka- 32: اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النََّاس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النََّاس َجِميًعا ") ( المائدة

.(rim
באסלאם נתפס המוות כמעבר בין הקיום בעולם הזה לקיום בעולם הבא, ומותר ואף רצוי להרהר במוות 

(Shiekh, 1998). לגופת המת יש התייחסות קדושה באסלאם וחייבים לקבור אותו במהירות האפשרית.
המוסלמים מאמינים שגופת המת יכולה לחוש כאב, אמונה זו נובעת מדברי הנביא מוחמד בסורה: "לשבור 
עצם של אדם מת, כמוהו כלשבור עצם של אדם חי." על כן המוסלמים נזהרים מלעשות בגופת המת מעשים 

.(Shiekh ,1998)  העלולים לגרום לכאב
ברמה העקרונית על פי כל הנלמד על קדושת גופת המת והיחס אליה, אין לנתח גופות לאחר המוות. עם זאת 

וכן כדי  פוסקים רבים התירו נתיחה לאחר המוות למען מטרות נעלות כמו תרומת איברים, לימוד רפואה 
.(Shiekh, 1998) לקבוע סיבת מוות במקרים מיוחדים

היתר תרומת איברים על פי פתוות נבחרות מהעולם המוסלמי 
ד"ר שייח מוחמד טאנטאווי, המופתי הראשי של מצרים, התייחס לנושא תרומת איברים בשנת 1988. הוא 
פסק שלדעת רוב חכמי האסלאם, תרומת איברים מתורם חי מותרת, כל עוד היא מוסדרת על פי חוקי הדת 
והמשפט. הוא גם פסק שמותר להשתיל איברים מגופת תורם מת על מנת להציל חיים. טאנטאווי התייחס 
גם לשאלת הגדרת המוות. הוא ציין שהמוות הינו תהליך פרידת הנפש מהגוף, אך רגע זה נקבע על ידי 
 El- Shahat,)  רופאים ולא על ידי חכמי דת. הוא מדגיש שלדעתו זהו המצב הרצוי וכך הוא צריך להישאר
1999). כמה שנים מאוחר יותר, ב-1994, פורסמה באוניברסיטת "אל-אזהר" בקהיר פתווה נוספת המתירה 
תרומת איברים מהמת. פסיקה זו מדגישה שיש להתייחס לרצון התורם כפי שהביע אותו לפני מותו. באותה 
פתווה נקבע גם שמותר לאדם חי לתרום איבר מגופו כל עוד אין בכך סכנה לחייו וכל עוד התרומה נעשית על 

.( El- Shahat, 1999) פי חוקי הדת והמשפט
אחד  קארדאווי,  יוסוף  ד"ר  ידי  על  פורסמה  איברים  לתרומת  שמתייחסת   ,1998 משנת  נוספת  פתווה 
המופתים המוכרים והמוקבלים ביותר בעולם המוסלמי. לדבריו, מותר להשתיל איבר מאדם שמת מוות לבבי 
או מוות מוחי. התייחסות ישירה לנושא מהווה פריצת דרך ביחס לנושא תרומת איברים על פי הדת. ד"ר 
גם שיש לקבל את הסכמת משפחת המת לתרומה איבריו. הוא הוסיף שאין בעיה דתית  קארדאווי פסק 

 (El- Shahat, 1999) מבחינת האסלאם לתרום או לקבל איבר מאדם שאינו מוסלמי
מועצת חכמים בכירים בסעודיה אישרה בפתווה מס' 99 לשנת 1402 להגירה, את העברתו של איבר או חלק 
ממנו מאדם חי או מת, מוסלמי, יהודי או נוצרי, לאדם אחר במידת הצורך בתנאי שאין סיכון לחיי התורם 
והנתרם. ( مفتى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 99 لسنة 1402هـ ، الذي أجاز نقل عضو أو جزء من 

إنسان حي , أو ميت , مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه﴾
. (El- Shahat, 1999)

עקרונות מנחים לגבי תרומת איברים באסלאם 
 .( El- Shahat, 1999) .באסלאם נקבעו עקרונות כלליים להסדרת תהליך התרומה מתורם חי ומתורם ממת
הזקוק  לחולה  לפחות  שנייה  מדרגה  משפחתית  קרבה  בעל  יהיה  הפוטנציאלי  התורם  מהחי,  בהשתלה 
לאיבר. התורם יכול להיות גם בן או בת הזוג, אח ביולוגי או מאומץ של החולה. על התורם להיות במצב 
בריאותי טוב מבחינה פיזית ונפשית. יש לדאוג שכמה שפחות נזק יגרם לתורם בכל תהליך הוצאת האיבר 
וגם בהמשך חייו  לאחר התרומה. אסור שהתורם יפעל כתוצאה מלחצים חברתיים, משפחתיים או כספיים. 
האיבר  הוצאת  לאחר  זאת  ועם  בתהליך,  שלב  בכל  לתרום  לרצונו  בנוגע  דעתו  את  לשנות  יכול  התורם 
והשתלתו התורם אינו רשאי לבקש אותו בחזרה. חשוב מאד למסור מראש את כל המידע הרלוונטי לגבי 
התהליך שהתורם צפוי לעבור, לרבות הסיכונים והסיבוכים האפשריים. לבסוף, יש לקבל הסכמה כתובה 

. (El- Shahat, 1999) מהתורם המאשר את נכונותו לתרומה
צוות  צורך בתיעוד של כל תהליך קביעת המוות, בפרט מוות מוחי. חל איסור מוחלט על  יש  בתורם מת 
להוצאת  כתובה ממשפחת המת  לקבל הסכמה  המוות. חשוב  בקביעת  מעורב  להיות  במערך ההשתלות 
איברים לתרומה מגופתו. אם  המת הביע סירוב לתרומת איבריו בעודו בחיים, אין לקחת את איבריו לתרומה. 

 .(El- Shahat, 1999) אין לסחור באיברים
חשוב לזכור שעדיין ישנם חילוקי דעות רבים בנוגע לנושא תרומת איברים בדת. יש המאמינים באיסור גרימת 
נזק לגוף שהוא פיקדון קדוש מאת אללה ושוללים את ההיתר להשתיל איברים מתורם חי. דעות אחרות 
גורסות שעבירה על חוקים הנוגעים לכבוד המת, דחיית קבורתו וביזוי הגופה שוללים את ההיתר להשתיל 

 .  (El- Shahat, 1999)איברים מן המת

בנוסף:
• נמצא כי מבוגרים דתיים, מבוגרים חילוניים וצעירים דתיים הם בעלי העמדה החיובית החזקה ביותר בנושא 
לתרומת  בנוגע  ביותר  החלשה  העמדה  בעלי  הינם  דתיים  שאינם  צעירים  זאת,  לעומת  איברים.  תרומת 

. (f(2,96)=2.97,p<0.005) .איברים
• העמדה והנכונות לתרומת איברים של קבוצת המשתתפים החתומים על כרטיס" אדי" חיובית יותר מהעמדה 
והנכונות של אלה שאינם חתומים. שיעור הנשים שחתמו על כרטיס "אדי"  גבוה משמעותית  משיעור הגברים  

.(t=-6.28,p<0.001)

דיון
במחקר בדקנו באמצעות שאלון אנונימי את עמדות ונכונות המגזרים היהודי והערבי על כל עדותיו (מוסלמים, 
לתרומת  השונות  הדתות  של  העמדות  את  ולהבין  להכיר  במטרה  זאת  איברים,  לתרום  ודרוזים)  נוצרים 
איברים, ולצאת בתוכנית פעולה שתביא לשינוי מהותי במודעות ובנכונות הציבור לתרום אברים בחיים ולאחר 

המוות.
והנכונות  העמדות  בין  מובהק  קשר  קיים  כי  ונמצא  המחקר  השערות  אוששו  שהתקבלו,  התוצאות  לאור 

לתרומת איברים ובין מאפיינים אישיים ותרבותיים שונים.
מחקרים נוספים בעבר הראו תוצאות דומות. מחקר שנערך בישראל  בשנת 2004  בדק את הסיבות להסכמה 
ולהימנעות לתרומת איברים בין יהודים וערבים נוצרים ומוסלמים. אוכלוסיית המחקר כללה 373 משפחות של 
תורמים פוטנציאלים מ- 22 בתי חולים ברחבי הארץ. תוצאות המחקר הראו כי 78.4% מהנשאלים הסכימו 
או  נמצאה אמונה  כל הדתות  איברים. בקרב  נמנעו מתרומת  איברים מטעמי אלטרואיזם.  58%  לתרומת 
הנחה שהדבר  נוגד את חוקי דתם. גם במחקר זה ניתן לראות את ההשפעה הגדולה של האמונה הדתית על 

.(Ashkenazi et al. 2004) .הנכונות לתרום איברים
מחקר אחר נערך בפקיסטן, מדינה מתפתחת בעלת רוב מוסלמי. באוניברסיטת ”Aga- Khan“  נבדקו הידע, 
ידע  כי  והמנהגים בנוגע להשתלת איברים. המחקר כלל 440 משתתפים. תוצאות המחקר הראו  העמדות 
כי  כן, המחקר מצא  כמו  סוציו-אקונומי.  ולמצב  לרמת השכלה  מובהק  באופן  איברים קשור  בנושא תרומת 
הנבדקים אשר האמינו שאין היתר דתי לתרום איברים היו בעלי מוטיבציה נמוכה יותר לתרום איברים יחסית 
תפיסת  על  התרבות  של  וההשפעה  החשיבות  את  כאן  לראות  ניתן  זאת.  מתירה  שדתם  שהאמינו  לאלו 
הבריאות וקידומה בקרב אוכלוסייה זו. מסקנת המחקר הייתה שהרחבת הידע  על תרומת איברים ועמדת 

.(Saleem et al. 2009) הדת ומנהיגים דתיים לעניין זה יכולה להביא לעלייה בהיענות לתרומה
 

סיכום  
השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית מצילת חיים. הביקוש לאיברים להשתלה עולה עם התקדמות מדע 
תוחלת  לעלית  וגדל במקביל  איברים, מחסור שהולך  קיים מחסור משמעותי בתרומות  עדיין  אך  הרפואה, 

החיים . 
השאלות האתיות העולות בנוגע למקור האיברים להשתלה דומות בכל מערכת תרבותית ודתית. 

מסקירת הספרות ניתן לראות כי בשלוש הדתות יהדות, אסלאם ונצרות קיימת תמיכה בתרומת איברים לשם 
מוחי,  מוות  על  מחליט  הרפואי  והצוות  במידה  המוח.  של  ולא  הלב  של  היא  המוות  הגדרת  חיים.  הצלחת 
בהתאם לחוק, רוב אנשי הדת (פרט לדרוזים) יאשרו נטילת איברים לתרומה.  הדרוזים מתנגדים לתרומת 
איברים מאחר שהם מאמינים בגלגול נשמות. עם זאת,  דרוזי שמעוניין בכל זאת לתרום איבר לבן משפחה, 

יכול לעשות זאת מרצונו למרות התנגדות הדת. 
גם  (אלטרואיזם) כמו  לזולת  והרצון לעזור  בין המניעים להסכמה לתרום איברים מצויים הנדיבות  כי  נצפה 
נשיאת  (למשל, באמצעות  איברים  רצונו לתרום  בחייו את  חיים. במקרים שבהם הביע המת  להציל  הרצון 

כרטיס תורם), הכוח המניע את המשפחה הוא הרצון למלא אחר בקשתו. 
במסגרת המאמצים לקדם את חשיבות הנושא בארץ, ישנה התייחסות למנהגי התרבויות השונות כפי שניתן 

לראות מהפרטים על כרטיס "אדי". 
בדיאליזה.  סופנית המטופלים  כליות  אי-ספיקת  חולי  למצוקת  עדים  ילדים,  לנפרולוגיה  היחידה  כצוות  אנו, 
במקביל, אנחנו רואים את היתרונות בהשתלת הכליה והחיים בהמשך עם הכליה המושתלת. מושתלי הכליה, 
ואילו מטופלי  ויכולים לתרום לחברה במשך שנים רבות,  לאחר החלמתם, חוזרים למעגל העבודה במשק 
יכולתנו  זו אנו חושבים ומרגישים שעלינו לעשות כמיטב  100%. מתוך ראיה   - הדיאליזה נחשבים נכים ב 

להעלות את המודעות ליתרונות השתלת איברים ולחשיבות תרומת האיברים לחולים בפרט ולחברה ככלל.
רגשיים  קוגניטיביים,  ברבדים  להתמקד  המיועדת  בתכנית  צורך  יש  הציבור,  מודעות  את  להעלות  כדי 
ראוי  כן  כמו  וסיפור אישי של מושתל.  צפייה בסרט  והתנהגותיים הכוללים הרצאה של מתאמת השתלות, 
המבקשים  לתלמידים  ולסייע  לעודד  ובאוניברסיטאות,  הספר  בבתי  הלימודים  בתכניות  הנושא  את  לשלב 
אדי  כרטיס  על  חתימה  לעודד  הנוער,  תנועות  במסגרת  ולפעול  בקהילה  להתנדב  בנושא,  עבודות  לכתוב 
מנהיגים  בקרב  הסברתית  לפעול  יש  כן  כמו  בתקשורת.   קמפיין  ובאמצעות  קהילתיים,  החתמה  באירועי 

ומוסדות דתיים. 
הצוות הסיעודי חייב לקבל הכשרה בנושא הגישה לתורמים פוטנציאליים. עליו להיות בקשר  צמוד ורציף עם 
מטופלים ובני משפחה העומדים בפני החלטות סוף חיים קשות, ועם מטופלים רבים הזקוקים להשתלה. ברגע 
הקריטי, ההחלטות הן קשות ביותר. לעיתים יתכן כי רגשות הכאב ואי השלמה עם המציאות המרה אינם 
לסימני  להיענות  על הצוותים המומחים בתחום  לכן  בני המשפחה.  כל  מאפשרים לקבל את הסכמתם של 

המצוקה של המשפחות ברמה הרגשית, הקוגניטיבית והמעשית ולמצוא את הדרך לליבם.
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עמדת ההלכה הנוצרית
על פי הברית החדשה יש להתייחס למת בכבוד, אך עבור נוצרים רבים תרומת איברים לטובת המשך ושיפור 
איכות החיים הינה חוויה של אהבה ואצילות נפש כדברי ישו: "רפאו את החולים, טהרו את המצורעים, הקימו 

את המתים" (מתי, 10,8).   
הכנסייה התייחסה לנושא תרומת איברים והבהירה את עמדתה. האב מקראדיץ' קשישיאן מתייחס לנושא 
בגישה חיובית ומעודדת ואומר: "תוכל במתן טיפת דם להציל חיים, תוכל בתרומת  כליה להחזיר את התקווה 
והבריאות לחיים, תעניק קרנית ותהפוך את החושך המתמיד לאור  והאל יאיר את דרכך, תעניק לב והלב 
The First Nation-) "שלך ימשיך לפעום אצל מי שמחכה לו המוות, תעניק ריאה ותוכל לנשום בשלווה ונוחות

.(al Congress On Organ & Tissue Procurement, Vatican 1 Février  2012
במקום אחר אמר ישו:  "אין אהבה יותר גדולה מזו שאדם ייתן מעצמו לאוהביו" (יוחנן 15,13). כאשר אדם 
תורם מעצמו במהלך חייו או לאחר מותו הוא נותן מעצמו לאחרים, זהו אחד המעשים הנעלים שאדם מאמין 

(I,2002..Finkelstein) יכול לעשות ומעיד על  נכונות  האדם לתת מעצמו

עמדת ההלכה בעדה הדרוזית
מהמעט שנכתב על הדת הדרוזית אנו יודעים שיש בעולם מספר מסוים של נשמות  המתגלגלות מגוף לגוף. 
נשמת האדם היא נצחית ואילו הגוף מתכלה, כשהנשמה עוזבת אותו, הגוף חסר ערך. הדת הדרוזית אינה 
רואה במוות מוחי מוות סופי, אדם נחשב חי כל עוד לבו פועם. עם זאת, כפי שצוטט מהקוראן ע"י השיח אמין 
טריף המנוח, ראש העדה הדרוזית לשעבר: "כל אומה, אם יבוא סופה, לא ניתן לדחות או להקדים את שעת 

ة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن. األعراف34"﴾  המוות שלה (" َوِلُكلِّ ُأمٍَّ
(Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-karim). מכאן, לפי מנהיגי העדה  הדרוזית  שמורה לפרט החירות האישית 

לפעול על פי ראות עיניו בנושא תרומת אברים.   

שיטות המחקר 
מאפייני המדגם:

במחקר השתתפו 187 משתתפים מהמגזר הערבי  והיהודי בגילאים 19 עד 75 (ממוצע  35.57 שנה, סטיית 
התקן  11.68). מגדר: % 55 גברים% 45 נשים. דת: % 33 יהודים, % 25 מוסלמים, % 26 דרוזים, 
16% נוצרים. מצב משפחתי:% 55 נשואים, 44% רווקים, אלמנים % 1. השכלה: 55% אקדמאית, 32% 
תיכונית  12 שנות לימוד,  13% עד 10 שנות לימוד.  מספר ילדים: ל-  % 40 אין ילדים, 37% 3 – 4 
ילדים  ,ל- % 13 יש  2-0 ילדים. ל- 10%   5+ ילדים. מצב סוציו אקונומי : 38% מעמד כלכלי גבוה,42% 

מעמד כלכלי בינוני, 20% מעמד כלכלי נמוך. 
חתימה על כרטיס אדי: 11% חתמו,% 89 לא חתמו.

כלי המחקר:
השאלון בדק את ההבדל בעמדות, את התפיסה והנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי מגדר, 
קבוצת  בין  ההבדל  נבדק  בנוסף,  אקונומי.   - סוציו  ומצב  השכלה,  לדת,  קרבה  משפחתי,  מצב  עדה, 

המשתתפים שחתומים על כרטיס אדי ובין אלה שאינם חתומים עליו.
תשובות  של  המשוקלל  הממוצע  חישוב  ידי  על  נבנה  איברים"  לתרומת  לגבי  ועמדות  "תפיסה  המשתנה 
המשתתפים. ככל שהציון גבוה יותר, המשתתף בעל עמדה חיובית יותר ובעל מוכנות גבוהה יותר לתרום 

איברים.

השערת המחקר
קיים הבדל בעמדות ובנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי המאפיינים האישיים, הדתיים והתרבותיים.
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מבוא 
מספר המטופלים הסובלים ממחלות כרוניות סופניות עולה במשך השנים בעקבות חידושים בתחום הטיפול  
ניסיונות קדחתניים לפתח איברים חלופיים לאיברים האורגניים שתפקודם  נעשו  הרפואי. לאורך השנים 
כשל, אולם ללא הצלחה. מכשיר הדיאליזה היה אולי הטיפול  היחיד שהצליח להאריך באופן משמעותי את 

 .(Danovich, 2006) חייהם של חולי אי-ספיקת כליות

היסטוריה של השתלות
וכבר בימי הביניים נעשו  השתלת האיברים להצלת חיי אדם מעניינת את האנושות משחר ההיסטוריה, 
אותה  עשה  בכלב,  הייתה  הראשונה  המוצלחת  הכליה  השתלת  רקמות.  של  פשוטה  להדבקה  ניסיונות 
באוסטריה  Emerich Ullmann ב- 1902. הכליה ייצרה מעט שתן והכלב חי כמה ימים. השתלות נוספות 

.(Hoffart 2009) 1912 – 1902 בבע"ח נעשו בשנים
והרפואה  איברים,  השתלות  בתחום  והעשייה  המחקר  מאד  התפתחו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 
המודרנית הביאה עמה חידושים מרעישים בתחום. במחצית השנייה של המאה ה-20 התפתחה טכנולוגיה 
רפואית של השתלת איברים, שבמהלכה מוחלפים איברים, חלקי איברים או רקמות שהגיעו לאי-ספיקה 

סופנית באיברים, חלקי איברים או רקמות תקינים. 
בשנת 1947 החלו לבצע בבית החולים בריגהאם בבוסטון  השתלות מוצלחות. השתלת הכליה המוצלחת 

הראשונה מאדם לאדם  נעשתה שם בשנת 1954. ההשתלה הייתה מאח תאום זהה לאחיו החולה
(Hoffart, 2009). בארץ נעשו השתלות הכליה הראשונות במרכז הרפואי רמב"ם ובבי"ח בילינסון, בשנת 

1964 בהפרש של יומיים.
יש כמה סוגי השתלות איברים: " autograft" מתייחסת למצב שבו מטופל עובר השתלת רקמה מחלק אחד 
  -  "allograft" ;השתלת איבר או רקמה מבעל חיים לאדם  - "xenograft" ;בגופו לחלק אחר שזקוק לה

.(Danovich, 2002; 2006 ,ילניק) השתלת איבר או רקמה מאדם אחד לאדם אחר
דחיית  נוגדות   – חיסון  מדכאות  תרופות  של  פיתוחן  הכירורגיות,  הטכניקות  בתחום  שחלה  ההתקדמות 
איברים –  והתפתחות מערך הטיפול בזיהומים,  אפשרו להשיג שיפור משמעותי באיכות החיים ולהאריך 
את חייהם של חולים הסובלים מאי-ספיקת כליות כרונית, מאי ספיקת כבד סופנית, ממחלת לב חשוכת 

מרפא או ממחלת ריאות קשה (שטיינברג, 2006). 
של  במספרן  העלייה  משיעור  גבוה  העולם  מדינות  בכל  להשתלה  הממתינים  במספר  העלייה  שיעור 
ההשתלות המתבצעות בפועל. המצב הולך ומחמיר, היות שמספר החולים הנזקקים להשתלה הולך וגדל 
ואילו במספרן של התרומות לא חלה עלייה משמעותית וחולים רבים נפטרים בטרם הגיעה תרומה (ילניק, 

 .(Hoffart; 2009  and Horton ;2005, Sachedina,2005) ,(2002,2006
נכון לינואר 2012 המתינו בישראל כ- 729 בני אדם להשתלת כליה, 135 להשתלת כבד, 96 להשתלת לב, 
המתינו  חולים   1041 סה"כ  כליה.  לבלב-  להשתלת   10 לב-ריאה,  להשתלת   1 ריאות,  להשתלת   70
להשתלת איברים. לפי הערכה, כמאה מתוכם צפויים למצוא את מותם בהמתנה. מנתוני המרכז להשתלות 
עולה כי מידי שנה נוספים לרשימה 30%, 10% נפטרים בעודם ממתינים להשתלה ו-20% לערך זוכים 

לתרומה המיוחלת (מרכז הארצי להשתלות, 2012). 
איברים להשתלה נלקחים מן המת ומן החי. הדבר מעורר שאלות מוסריות ודתיות רבות. אל מול שאלות 

אלו יש לבחון כיצד ניתן להגביר את הנכונות לתרום איברים (גורמן, 2008).

מחקר זה בחן באמצעות שאלונים אישיים את העמדות, התפיסה, ההתנהגות והנכונות לתרומת 
איברים במגזר היהודי והערבי (מוסלמים, נוצרים ודרוזים).

בעבר התאפשרה בארץ תרומת כליה מן החי אך ורק בין בני משפחה. בשנת 2000 נקבע כי כל אחד רשאי 
לתרום את איבריו כל זמן שמדובר בתרומה מטעמים אלטרואיסטים. כיום, ניסוח זה מנוצל לרעה לצורך סחר 

באיברים (נאה, 2003).
נושא מכירת האיברים הועלה פעמים רבות כאחד הפתרונות למחסור אל מול הצורך הגובר, אך עד כה 
נדחה. בשנת 2008 חוקק חוק השתלות איברים הקובע כללי התנהגות להשתלת איברים מהחי, מהמת, 
איסור תווך ומכירת איברים בארץ ועוד. כיום, החוק בישראל אינו מאפשר נטילת תרומה ללא כתב הסכמה 
משנת  ותקנותיו  התשי"ג-1953,  והפתולוגיה,  האנטומיה  חוק  על  מבוסס  החוק  המשפחה.  מאת  חתום 

התשמ"א- 1981 (שטיינברג, 2008).

הגורמים המשפיעים על ההיענות לתרומת איברים
חרף המודעות הציבורית ההולכת וגוברת בעניין האיברים להשתלה, גדול עדיין הפער בין מספר התורמים 

הפוטנציאליים ובין מספרם של התורמים בפועל. 
במרכזים רפואיים בישראל, ובמרכזים רפואיים גדולים באירופה ובארה"ב, מונו אחים/יות שישמשו בתפקיד 
"מתאמי השתלות". תפקידם הוא לאתר את התורמים הפוטנציאליים ולפנות אל המשפחות בבקשה לתרומת 
כי  עולה   ,(Batten, 1990) ביניהם  רבים,  ממחקרים   . (Thomas,1996;Tamburi,2009) יקיריהן  איברי 
זכו  יקיריהן שמתו, הסבירו את החלטתן כאלטרואיסטיות רק כאשר  משפחות שניאותו לתרום את איברי 

לתמיכה בתהליך התרומה.
דתיות) של המקורבים למת.  (ברובן  ומצפוניות  רגשיות  דילמות  מן המת, מציבה בעיקר  סוגיית התרומה 
ולהשפיע  להתערב  ומהיכולת  (חינוך)  מקדימים  והסברה  ממודעות  מאוד  מושפעת  כזאת  לתרומה  נכונות 
בעיתוי שאין רגיש ממנו על קרובי  המת, כאשר  המשפחה שרויה בהלם ומתקשה לקלוט את המשמעות של 

 .(Parisi and katz,2006; kerridge, et all ,2002),(2007,2008, שטיינברג) מוות מוחי בלתי הפיך
לנושא התרומה.  ואהדה  מודעות  להגברת  גורם משפיע  להיות  עשויה  תורם  כרטיס  על  מוקדמת  חתימה 
וערכים  אמונות  ועל  מוקדם  ידע  על  מבוססת  מידית  תמורה  ללא  צדדית  חד  לנתינה  מוכנות  כלומר 

 .(Bulow, at all, 2008, Robins,1996 ;1983 ,Prottas ;1998 ,Titnass) אלטרואיסטים
בארץ  פועלת  עמותת "אדי", השייכת למרכז הארצי להשתלות. העמותה הוקמה ע"י משפחת בן דרור לזכר 
בנם שנפטר בעת שהמתין להשתלת כליה.  העמותה מתפעלת מאגר ממוחשב של כל אזרחי ישראל אשר 
חתמו על רצונם לתרום את אבריהם לאחר מותם. כל אזרח בן 17 ומעלה רשאי לחתום על כרטיס "אדי". 
לרצון משפחת  נוסף מתייחס  סעיף  מותו.  לאחר  לתרום  מעוניין  הוא  החותם מסמן את האיברים שאותם 

החותם לאחר פטירתו, ואחר לחוות דעת של איש דת של החותם (המרכז הלאומי להשתלות, 2009).
קרוב ל- 70,000 מהחותמים על כרטיס "אדי" מעוניינים  בהסכמת משפחתם לתרומת איברים. ההסתדרות 
הרפואית תומכת בהרחבת ההיתר לקבלת תרומות מן החי לקרובים מדרגה שנייה ושלישית ואף לקרובים 

נפשית, שהם לאו דווקא קרובים גנטית (המרכז הלאומי להשתלות, 2012).
יוזמה נוספת בעניין תרומת איברים היא עמותת "הוד" שמטרתה לספק ליהודים מכל העולם דעות הלכתיות 

.(Hods, 2009) שונות לגבי תרומת איברים
והדתית  החברתית  במודעות  תלוי  והוא  למדינה  ממדינה  משתנה  איברים  לתרומת  ההסכמה  שיעור 

(שטיינברג, 2007).
נדמה כי קיים פער בין עמדות הציבור הישראלי בתחום תרומות האיברים ובין התנהגותו בפועל. שיעור גבוה 
של הציבור מעיד על עצמו שיהיה מוכן לחתום על כרטיס התורם. אך בפועל, רק 5% לערך נושאים עימם את 
הכרטיס. רוב הציבור מסכים עם הטענה כי מוצדק להוציא אברי אדם שמת מוות מוחי ולהשתילם בגופם של 
בני אדם אחרים כדי להציל את חייהם. בפועל, רק כ- 50% ממשפחות הנפטרים נעתרות לבקשה לתרומה. 
רבות מן המשפחות תולות את סירובן לתרומה במניעים דתיים, אף שהן אינן דתיות. זאת, בניגוד לעמדתם 

של רוב הרבנים הפוסקים כיום, המתירים השתלות איברים מטעמי פיקוח נפש, כלומר, להצלת חייהם של 
בני אדם (שטיינברג, 2007).

המאמינים  אחוזים   14% לעומת  איברים  תרומת  מתירה  אינה  שהיהדות  מאמינים   53% היהודי  במגזר 
מידת  ללא ספק  איברים.  כי הדת מתירה תרומת  חושבים  הציבור הדתי 20%  לציין שבקרב  יש  ההיפך. 
הדתית  הגישה/ההלכה  איברים.  לתרומת  לנכונותה  ברור  באופן  קשורה  בחברה  הדתית  ההשפעה 
קרבה משפחתית  גם  כמו  זו,  נכונות  על  חיובי  באופן  להשפיע  עשויה  איברים  בתרומת  המחייבת/תומכת 

שהינה גורם משמעותי היכול להשפיע על מידת הנכונות או הרצון לתרום איברים (שטיינברג, 2007).
במגזר הערבי קיימת בעיתיות לגבי נושא תרומת אברים המתבטאת בחוסר חשיפה לנושא, ברגישות יתר 
(שטיינברג,  בכללותו  לנושא  שלילית  ובהתייחסות  בשלמותו  אדם  לקבור  שיש  באמונה  איברים,  לתרומת 

 .(2007

עמדת ההלכה היהודית
הצלת נפשות – האם יש חשש לשפיכות דמים?

החיים ביהדות מקודשים ומהווים ערך עליון על פי האמונה שאדם נברא בצלם אלוהים והובא לעולם זה על 
מנת לקיים את מצוותיו. היהדות מדגישה את אחריותו האישית של כל אדם לשמירה על חייו ועל חיי זולתו. 
בתלמוד במסכת סנהדרין, פרק ד', דף ה', כתוב: "כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם 
מלא, כל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא". מפאת גודל חשיבות הצלת חיי אדם 
קבעו חז"ל שכמעט כל האיסורים שבתורה, כולל שבת ויום הכיפורים, נידחים מפני פיקוח נפש והעובר על 
איסורי התורה לשם הצלת נפשות מקיים מצווה, גם אם יתברר שטעה בהערכת הסכנה (שטיינברג, 2006). 

לכלל הלכתי בסיסי זה יש כמה מגבלות, שתיים מהן נוגעות לענייננו: 
1. אסור להביא למותו של אדם או אפילו לקרב את מותו של אדם, כדי להציל אדם אחר, אפילו אם יהיה זה 
לשנים רבות. אין אדם רשאי לסכן את עצמו או לגרום לעצמו נכות משמעותית, אפילו כדי להציל את חיי זולתו  

שכן כתוב בגמרא  במסכת בבא מציעא ס"ב, א - "חייך קודמים לחיי חברך". 
2. הדילמה ההלכתית גדלה כאשר הצורך בתרומת איברים  נועד לשיפור איכות החיים, כמו במצבי  השתלת 

כליה או קרנית, שכן אז מתעוררות שאלות נוספות הנוגעות לנתיחת המת (שטיינברג, 2006). 

קביעת המוות מבחינה הלכתית
הדילמה ההלכתית העיקרית  נוגעת לקביעת רגע המוות, שכן על פי החוק במדינת ישראל, איברים יכולים 
להילקח אך ורק במצב המכונה "מוות מוחי" – מצב שבו המוח כולו חדל לתפקד באופן סופי ובלתי הפיך, 
בעוד שאיברים אחרים בגוף, ובהם הלב, מתפקדים עדיין בצורה תקינה. לאור זאת רבנים נחלקו ביניהם אם 
רגע המוות מוגדר לפי הרס בלתי הפיך של כל תאי  המוח או לפי הפסקה בלתי הפיכה של פעילות הלב- 
מוות לבבי. רוב הפסיקות ההלכתיות כיום קובעות כי מוות מוחי על פי הגדרות ומבחנים המקובלים ברפואה 
מצווה.  היא  זו  כי תרומה  קובעות  הן  כן,  על  יתר  איברים.  ולאפשר תרומת  רגע המוות  לקביעת  מספקים 

(שטיינברג, 2006)
דילמה הלכתית אחרת מתייחסת למכלול האיסורים הקשורים לניתוח המת, איסור הנאה מן המת, דחיית 
ביצוע מצוות קבורה, איסור הלנת המת ועוד. אך דילמה זו איננה רלוונטית כאשר מדובר במצב של פיקוח 

נפש והצלת נפשות (שטיינברג, 2006).
אם מות התורם מקובל הלכתית, אין בעיה להתיר נטילת איברים להשתלה כאשר: 1. החולה הזקוק לשתל 

מצוי בסכנת חיים; 2. התורם הסכים בחייו שיילקחו ממנו איברים להשתלה לאחר מותו; 
3. בני משפחתו מסכימים לכך (שטיינברג, 2006). 

תחיית המתים וטומאת מת
תחיית  הפחד שמא  הוא  המת,  מן  איברים  לתרומת  המתנגדים  היהודים  בקרב  הרווחים  החששות,  אחד 
המתים תהא ללא החלקים שנלקחו מהגוף. חשש זה חסר כל ביסוס הלכתי רעיוני, שכן תחיית המתים תחול 

על כל המתים בכל הדורות, והאמונה היא שאלוהים, שהוא כל יכול, ישלים את החסר (שטיינברג, 2006).
סוגיה נוספת היא טומאת המת, יהודי אמור להיות "טהור" ולהימנע ממצבים העלולים לטמא אותו. בעניין 
פוסקים אשר  בו הושתל.  אינו מטמא את האדם אשר  איבר המת  נשאלת השאלה האם  איברים  תרומת 
התייחסו לנושא קבעו כי אין האיבר מטמא את  המושתל מכיוון שבגופו האיבר פועל ולמעשה "קם לתחייה" 

(שטיינברג, 2006).

תרומת איברים מן החי
פוסקים קבעו עקרונות מנחים בנוגע להשתלת איברים מתורם חי. התרומה מתאפשרת כאשר אין בתהליך 
סיכון חמור לחיי התורם, וחייו יימשכו כרגיל תחת השגחה רפואית. כמו כן יש לוודא שההשתלה היא הטיפול 
המיטבי לחולה, וסיכויי הצלחתה גבוהים. אם מתקיימים התנאים הללו, מצווה התורם החי לתרום חלקים 

מגופו להצלת הזולת. 
כיום מדובר  בשל התנאים הללו מצטמצמת מאוד רשימת הרקמות והאיברים שאפשר לקחת מתורם חי. 

בדם, במח-עצם, בכליה, באונות כבד ובאונות ריאה. 
מי שנמצא מתאים לתרום דם או מח-עצם, חלה עליו חובה ואף מצווה  לתרום רקמות אלו. אין חובה לתרום 
כליה אך התרומה נחשבת כמעשה חסידות. הנימוק לכך הוא שאומנם יש בפעולה זו משום הצלת נפשות, 

אך מאידך יש בה גם סיכון מסוים. 
בהלכה אין איסור לקבל גמול כספי או אחר בעבור ההסכמה לתרום איברים מן החי. 

יהודים רבים מאמינים שעיסוק רב במוות ודיבורים עליו עלולים לקרב אותו. מכאן עולה השאלה האם חתימה 
אינם  הפוסקים  רוב  המיתה?  מועד  וקירוב  הרע"  "עין  גורמת  אינה  בחיים  האדם  בעוד  תורם  כרטיס  על 

מאמינים בכך (שטיינברג ,2008).
ביהדות, אין כל מניעה הלכתית לשימוש בכל בעל-חיים, לרבות חזיר, לצורך הצלת חיים או שיפור איכות 
החיים כל עוד הסיכוי להצלחה גדול מהסיכון. האיסור ההלכתי הקשור לחזיר או לקוף מתייחס לאכילתם 

בלבד (שטיינברג, 2006).

עמדת ההלכה באסלאם
אנשי דת מוסלמים דנו בנושא ההשתלות על בסיס הכתוב בקוראן וקבעו "פאתווה," פסק הלכה,  בהתאם 

.( Rady, et al, 2009 & Ilyas, Alam & Ahmad,2009)  לכך
דרך  בכל  אותה  להגשים  להשתדל  המאמין  ועל  באסלאם,  הנעלות  המטרות  אחת  היא  אדם  חיי  הצלת 
אפשרית הקיימת במסגרת החוק האסלאמי (El- Shahat, 1999 & Shachedina, 2005). ניתן לראות 
מפסוקי הקוראן את החשיבות העילאית של שמירת  חיי אדם והצלתם- ככתוב בקוראן: "כה אמר ה': ציוויתי 
על כל בני ישראל כי כל מי שהרג או שחט על פני אדמה כאילו הרג את כל האנושות, וכל מי שהחיה נפש, 
כאילו הציל את האנושות כולה" ( قال تعالى : " ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي 
Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-ka- 32: اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النََّاس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النََّاس َجِميًعا ") ( المائدة

.(rim
באסלאם נתפס המוות כמעבר בין הקיום בעולם הזה לקיום בעולם הבא, ומותר ואף רצוי להרהר במוות 

(Shiekh, 1998). לגופת המת יש התייחסות קדושה באסלאם וחייבים לקבור אותו במהירות האפשרית.
המוסלמים מאמינים שגופת המת יכולה לחוש כאב, אמונה זו נובעת מדברי הנביא מוחמד בסורה: "לשבור 
עצם של אדם מת, כמוהו כלשבור עצם של אדם חי." על כן המוסלמים נזהרים מלעשות בגופת המת מעשים 

.(Shiekh ,1998)  העלולים לגרום לכאב
ברמה העקרונית על פי כל הנלמד על קדושת גופת המת והיחס אליה, אין לנתח גופות לאחר המוות. עם זאת 

וכן כדי  פוסקים רבים התירו נתיחה לאחר המוות למען מטרות נעלות כמו תרומת איברים, לימוד רפואה 
.(Shiekh, 1998) לקבוע סיבת מוות במקרים מיוחדים

היתר תרומת איברים על פי פתוות נבחרות מהעולם המוסלמי 
ד"ר שייח מוחמד טאנטאווי, המופתי הראשי של מצרים, התייחס לנושא תרומת איברים בשנת 1988. הוא 
פסק שלדעת רוב חכמי האסלאם, תרומת איברים מתורם חי מותרת, כל עוד היא מוסדרת על פי חוקי הדת 
והמשפט. הוא גם פסק שמותר להשתיל איברים מגופת תורם מת על מנת להציל חיים. טאנטאווי התייחס 
גם לשאלת הגדרת המוות. הוא ציין שהמוות הינו תהליך פרידת הנפש מהגוף, אך רגע זה נקבע על ידי 
 El- Shahat,)  רופאים ולא על ידי חכמי דת. הוא מדגיש שלדעתו זהו המצב הרצוי וכך הוא צריך להישאר
1999). כמה שנים מאוחר יותר, ב-1994, פורסמה באוניברסיטת "אל-אזהר" בקהיר פתווה נוספת המתירה 
תרומת איברים מהמת. פסיקה זו מדגישה שיש להתייחס לרצון התורם כפי שהביע אותו לפני מותו. באותה 
פתווה נקבע גם שמותר לאדם חי לתרום איבר מגופו כל עוד אין בכך סכנה לחייו וכל עוד התרומה נעשית על 

.( El- Shahat, 1999) פי חוקי הדת והמשפט
אחד  קארדאווי,  יוסוף  ד"ר  ידי  על  פורסמה  איברים  לתרומת  שמתייחסת   ,1998 משנת  נוספת  פתווה 
המופתים המוכרים והמוקבלים ביותר בעולם המוסלמי. לדבריו, מותר להשתיל איבר מאדם שמת מוות לבבי 
או מוות מוחי. התייחסות ישירה לנושא מהווה פריצת דרך ביחס לנושא תרומת איברים על פי הדת. ד"ר 
גם שיש לקבל את הסכמת משפחת המת לתרומה איבריו. הוא הוסיף שאין בעיה דתית  קארדאווי פסק 

 (El- Shahat, 1999) מבחינת האסלאם לתרום או לקבל איבר מאדם שאינו מוסלמי
מועצת חכמים בכירים בסעודיה אישרה בפתווה מס' 99 לשנת 1402 להגירה, את העברתו של איבר או חלק 
ממנו מאדם חי או מת, מוסלמי, יהודי או נוצרי, לאדם אחר במידת הצורך בתנאי שאין סיכון לחיי התורם 
והנתרם. ( مفتى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 99 لسنة 1402هـ ، الذي أجاز نقل عضو أو جزء من 

إنسان حي , أو ميت , مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه﴾
. (El- Shahat, 1999)

עקרונות מנחים לגבי תרומת איברים באסלאם 
 .( El- Shahat, 1999) .באסלאם נקבעו עקרונות כלליים להסדרת תהליך התרומה מתורם חי ומתורם ממת
הזקוק  לחולה  לפחות  שנייה  מדרגה  משפחתית  קרבה  בעל  יהיה  הפוטנציאלי  התורם  מהחי,  בהשתלה 
לאיבר. התורם יכול להיות גם בן או בת הזוג, אח ביולוגי או מאומץ של החולה. על התורם להיות במצב 
בריאותי טוב מבחינה פיזית ונפשית. יש לדאוג שכמה שפחות נזק יגרם לתורם בכל תהליך הוצאת האיבר 
וגם בהמשך חייו  לאחר התרומה. אסור שהתורם יפעל כתוצאה מלחצים חברתיים, משפחתיים או כספיים. 
האיבר  הוצאת  לאחר  זאת  ועם  בתהליך,  שלב  בכל  לתרום  לרצונו  בנוגע  דעתו  את  לשנות  יכול  התורם 
והשתלתו התורם אינו רשאי לבקש אותו בחזרה. חשוב מאד למסור מראש את כל המידע הרלוונטי לגבי 
התהליך שהתורם צפוי לעבור, לרבות הסיכונים והסיבוכים האפשריים. לבסוף, יש לקבל הסכמה כתובה 

. (El- Shahat, 1999) מהתורם המאשר את נכונותו לתרומה
צוות  צורך בתיעוד של כל תהליך קביעת המוות, בפרט מוות מוחי. חל איסור מוחלט על  יש  בתורם מת 
להוצאת  כתובה ממשפחת המת  לקבל הסכמה  המוות. חשוב  בקביעת  מעורב  להיות  במערך ההשתלות 
איברים לתרומה מגופתו. אם  המת הביע סירוב לתרומת איבריו בעודו בחיים, אין לקחת את איבריו לתרומה. 

 .(El- Shahat, 1999) אין לסחור באיברים
חשוב לזכור שעדיין ישנם חילוקי דעות רבים בנוגע לנושא תרומת איברים בדת. יש המאמינים באיסור גרימת 
נזק לגוף שהוא פיקדון קדוש מאת אללה ושוללים את ההיתר להשתיל איברים מתורם חי. דעות אחרות 
גורסות שעבירה על חוקים הנוגעים לכבוד המת, דחיית קבורתו וביזוי הגופה שוללים את ההיתר להשתיל 

 .  (El- Shahat, 1999)איברים מן המת

בנוסף:
• נמצא כי מבוגרים דתיים, מבוגרים חילוניים וצעירים דתיים הם בעלי העמדה החיובית החזקה ביותר בנושא 
לתרומת  בנוגע  ביותר  החלשה  העמדה  בעלי  הינם  דתיים  שאינם  צעירים  זאת,  לעומת  איברים.  תרומת 

. (f(2,96)=2.97,p<0.005) .איברים
• העמדה והנכונות לתרומת איברים של קבוצת המשתתפים החתומים על כרטיס" אדי" חיובית יותר מהעמדה 
והנכונות של אלה שאינם חתומים. שיעור הנשים שחתמו על כרטיס "אדי"  גבוה משמעותית  משיעור הגברים  

.(t=-6.28,p<0.001)

דיון
במחקר בדקנו באמצעות שאלון אנונימי את עמדות ונכונות המגזרים היהודי והערבי על כל עדותיו (מוסלמים, 
לתרומת  השונות  הדתות  של  העמדות  את  ולהבין  להכיר  במטרה  זאת  איברים,  לתרום  ודרוזים)  נוצרים 
איברים, ולצאת בתוכנית פעולה שתביא לשינוי מהותי במודעות ובנכונות הציבור לתרום אברים בחיים ולאחר 

המוות.
והנכונות  העמדות  בין  מובהק  קשר  קיים  כי  ונמצא  המחקר  השערות  אוששו  שהתקבלו,  התוצאות  לאור 

לתרומת איברים ובין מאפיינים אישיים ותרבותיים שונים.
מחקרים נוספים בעבר הראו תוצאות דומות. מחקר שנערך בישראל  בשנת 2004  בדק את הסיבות להסכמה 
ולהימנעות לתרומת איברים בין יהודים וערבים נוצרים ומוסלמים. אוכלוסיית המחקר כללה 373 משפחות של 
תורמים פוטנציאלים מ- 22 בתי חולים ברחבי הארץ. תוצאות המחקר הראו כי 78.4% מהנשאלים הסכימו 
או  נמצאה אמונה  כל הדתות  איברים. בקרב  נמנעו מתרומת  איברים מטעמי אלטרואיזם.  58%  לתרומת 
הנחה שהדבר  נוגד את חוקי דתם. גם במחקר זה ניתן לראות את ההשפעה הגדולה של האמונה הדתית על 

.(Ashkenazi et al. 2004) .הנכונות לתרום איברים
מחקר אחר נערך בפקיסטן, מדינה מתפתחת בעלת רוב מוסלמי. באוניברסיטת ”Aga- Khan“  נבדקו הידע, 
ידע  כי  והמנהגים בנוגע להשתלת איברים. המחקר כלל 440 משתתפים. תוצאות המחקר הראו  העמדות 
כי  כן, המחקר מצא  כמו  סוציו-אקונומי.  ולמצב  לרמת השכלה  מובהק  באופן  איברים קשור  בנושא תרומת 
הנבדקים אשר האמינו שאין היתר דתי לתרום איברים היו בעלי מוטיבציה נמוכה יותר לתרום איברים יחסית 
תפיסת  על  התרבות  של  וההשפעה  החשיבות  את  כאן  לראות  ניתן  זאת.  מתירה  שדתם  שהאמינו  לאלו 
הבריאות וקידומה בקרב אוכלוסייה זו. מסקנת המחקר הייתה שהרחבת הידע  על תרומת איברים ועמדת 

.(Saleem et al. 2009) הדת ומנהיגים דתיים לעניין זה יכולה להביא לעלייה בהיענות לתרומה
 

סיכום  
השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית מצילת חיים. הביקוש לאיברים להשתלה עולה עם התקדמות מדע 
תוחלת  לעלית  וגדל במקביל  איברים, מחסור שהולך  קיים מחסור משמעותי בתרומות  עדיין  אך  הרפואה, 

החיים . 
השאלות האתיות העולות בנוגע למקור האיברים להשתלה דומות בכל מערכת תרבותית ודתית. 

מסקירת הספרות ניתן לראות כי בשלוש הדתות יהדות, אסלאם ונצרות קיימת תמיכה בתרומת איברים לשם 
מוחי,  מוות  על  מחליט  הרפואי  והצוות  במידה  המוח.  של  ולא  הלב  של  היא  המוות  הגדרת  חיים.  הצלחת 
בהתאם לחוק, רוב אנשי הדת (פרט לדרוזים) יאשרו נטילת איברים לתרומה.  הדרוזים מתנגדים לתרומת 
איברים מאחר שהם מאמינים בגלגול נשמות. עם זאת,  דרוזי שמעוניין בכל זאת לתרום איבר לבן משפחה, 

יכול לעשות זאת מרצונו למרות התנגדות הדת. 
גם  (אלטרואיזם) כמו  לזולת  והרצון לעזור  בין המניעים להסכמה לתרום איברים מצויים הנדיבות  כי  נצפה 
נשיאת  (למשל, באמצעות  איברים  רצונו לתרום  בחייו את  חיים. במקרים שבהם הביע המת  להציל  הרצון 

כרטיס תורם), הכוח המניע את המשפחה הוא הרצון למלא אחר בקשתו. 
במסגרת המאמצים לקדם את חשיבות הנושא בארץ, ישנה התייחסות למנהגי התרבויות השונות כפי שניתן 

לראות מהפרטים על כרטיס "אדי". 
בדיאליזה.  סופנית המטופלים  כליות  אי-ספיקת  חולי  למצוקת  עדים  ילדים,  לנפרולוגיה  היחידה  כצוות  אנו, 
במקביל, אנחנו רואים את היתרונות בהשתלת הכליה והחיים בהמשך עם הכליה המושתלת. מושתלי הכליה, 
ואילו מטופלי  ויכולים לתרום לחברה במשך שנים רבות,  לאחר החלמתם, חוזרים למעגל העבודה במשק 
יכולתנו  זו אנו חושבים ומרגישים שעלינו לעשות כמיטב  100%. מתוך ראיה   - הדיאליזה נחשבים נכים ב 

להעלות את המודעות ליתרונות השתלת איברים ולחשיבות תרומת האיברים לחולים בפרט ולחברה ככלל.
רגשיים  קוגניטיביים,  ברבדים  להתמקד  המיועדת  בתכנית  צורך  יש  הציבור,  מודעות  את  להעלות  כדי 
ראוי  כן  כמו  וסיפור אישי של מושתל.  צפייה בסרט  והתנהגותיים הכוללים הרצאה של מתאמת השתלות, 
המבקשים  לתלמידים  ולסייע  לעודד  ובאוניברסיטאות,  הספר  בבתי  הלימודים  בתכניות  הנושא  את  לשלב 
אדי  כרטיס  על  חתימה  לעודד  הנוער,  תנועות  במסגרת  ולפעול  בקהילה  להתנדב  בנושא,  עבודות  לכתוב 
מנהיגים  בקרב  הסברתית  לפעול  יש  כן  כמו  בתקשורת.   קמפיין  ובאמצעות  קהילתיים,  החתמה  באירועי 

ומוסדות דתיים. 
הצוות הסיעודי חייב לקבל הכשרה בנושא הגישה לתורמים פוטנציאליים. עליו להיות בקשר  צמוד ורציף עם 
מטופלים ובני משפחה העומדים בפני החלטות סוף חיים קשות, ועם מטופלים רבים הזקוקים להשתלה. ברגע 
הקריטי, ההחלטות הן קשות ביותר. לעיתים יתכן כי רגשות הכאב ואי השלמה עם המציאות המרה אינם 
לסימני  להיענות  על הצוותים המומחים בתחום  לכן  בני המשפחה.  כל  מאפשרים לקבל את הסכמתם של 

המצוקה של המשפחות ברמה הרגשית, הקוגניטיבית והמעשית ולמצוא את הדרך לליבם.

ביבליוגרפיה:
גורמן, ג (2008) מערך ההשתלות בישראל 2007 – מציאות וחזון. הרפואה, 147, 5, 417-421. 

http://www.health.gov.il- חוק השתלת איברים התשס"ח. (2008). נצפה בתאריך ,20.12.09 מתוך המרכז הלאומי להשתלות. (2012).  נצפה בתאריך 28.12.12, מתוך
/transplant

ילניק, ש'.( 2006) . של מי האיברים האלה לעזאזל. רפואה ומשפט , 58-60.
ילניק, ש', (2002). תרומת איברים בתמורה. ת"א: פרלשטיין- גינוסר בע"מ.

נאה,ב', (18.06.2003). שוק האיברים. ידיעות אחרונות.
הלכתית (כרך ג' עמ' -42 184).  ירושלים, מכון שלינזגר. סנהדרין, פרק ד', דף ה'שטיינברג, א. (2006,2007) השתלת איברים. מתוך: האינצקלופדיה הרפואית  

שטיינברג, א. חוק השתלת איברים התשס"ח-(2008); חוק החולה הנוטה למות, אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך ב' בערך "הסכמה מדעת" (עמ.38-1,
Al-Qur’an al-karim : bi-al-rasm al-‘Uthmani. Wa-bi-hamishihi tafsir al-Jalalayn lil-Imamayn Al-jalilayn Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahal-
 li [wa-]Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibnAbi Bakr al-Suyuti. Mudhayyalan bi-Kitab Lubab al-nuqul fi asbab al-nuzul / lil-Suyuti, ed.Muhammad Karim

.ibn Sa‘id Rajih. Bayrut, Lubnan: Dar al-Qalam, [1983?]. UNC Davis folio BP100 1983b
 Batten, H.L, (1990). The social construction of altruism in organs donation.InJ.Shanteau& R.J. Harris (Eds). Organ donation and transplantation:

.Psychological and behavioral factors. Pp. 83-96. Washington DC: American Psychology Association.20
 Beyond Biblical Literalism and Inerrancy: Conservative Protestants and the Hermeneutic Interpretation of Scripture], John Bartkowski, Sociology

.of Religion, 57, 1996
 Bulow, H., Sprung. C., Rienhart, K., Prayag, S., Du, B., Armanganidis, A., Abroug, F., & Levy, M. (2008). The world's major religions' points of view

.on end of life decisions in intensive       care unit. Intensive Care Medicine,34, 423-430
 .Danovich, G., (2006). Handbook of Kidney Transplatation, USA, Little, Brown and Company 

.Davidson, M.N., &Deney, P. (2008).Attitudal barriers to organ donation among black Americans.Tranplantation Proceedings, (23), 2531-2532 
.El- Shahat. Y. (1999). Islamic viewpoint of organ transplantation. Transplantation proceedings,31, 3271- 3274

 Finkelstein, Israel; Silberman, Neil Asher (August 2002). "Review: "The Bible Unearthed": A Rejoinder". Bulletin of the American Schools of
 .Oriental Research 327: 63–73

 Goldsand, G., Rosenberg, Z., & Gordan, M.(2001). Bioethics for clinicians: 22. Jewish bioethics. Canadian  Medical Association Journal, 164, 2,
.219-222

.Hoffart, N. (2009). The development of kidney transplant nursing. Nephrology Nursing Journal, 36, 2, 127-138
 Hoffart, N. (2009). Nephrology nursing 1915-1970: A historical study of the       integration of technology and care.   Nephrology Nursing Journal,
 36, 2, 181-191. Horton, R.RL., & Horton, P.J. (2005).Knowledge regarding organs donationIdentifying and overcoming barriers to organ

.donation.Social Science & Medicine, 31.791-800
             .Hod society. (2009). Hod's mission, retrieved December 20th, 2012, from: http://www.hods.org/English/about/mission.as

Ilyas, M., Alam, M., &Ahmad, H. (2009). The Islamic perspective of organ donation in Pakistan. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplan-
.taion, 20, 1, 154-156

 Ibn al-‘Arabi, 1165-1240. Tafsir al-Qur’an al-karim. Ibn al-‘Arabi: Bayrut : Dar al-Andalus, 1978. Divinity --- 297.1227 I13, T124, 1978. Attributed
.to the great Andalusian Sufi, though probably by his commentator Kashani

 Kerridge, E., Saul, P., Lowe, M., McPhee, J. & Williams, D. (2002). Death, dying and donation: Organ  transplantation an the diagnosis of death.
.Journal of Medical Ethics, 28, 89-94

.Parisi, N., & Katz, I. (2006).Attitudes towards posthumous organ donation and commitment to donate.Health Psychology, 5, pp. 565-580
.Prottas, L. (1983). Encouraging altruism: Public attitudes and the marketing of organ donation.  Milbank Memorial Fund Quarterly, 61(2), pp. 278

.Sachedina, A. (2005). End of life: The Islamic view. The Lancet, 366, 774- 779
Rady, M., Verhijde, J., & Ali, M. (2009). Islam and end of life practices in organ donation for transplantation: New questions and serious sociocultru-

al consequences. HEC Forum, 21, 2
 Saleem, T., Ishaque, S., Habib, N., Saadia, S., Jawed, H., Ali Khan, A., Ahman, M., Iftikhar, M.,  Mughal, H., & Jehan, I. (2009). Knowledge,

.attitudes and practices survey on organ donation among a selected adult population of Pakistan. BioMed Centeal Medical Ethics, 10, 5
.Tamburi. (2009). The role of critical care nurses in the organ donation breakthrough collaborative, Critical    Care Nurse, 26,2 20-22

.Thomas, H.M. (1996). New Ways of Making Babies: The Case of Egg donation. Reproductive Technologies and the family, 2(3), pp. 51-63
.Titnass, R. (1998). The gift relation: From human blood to social policy. New York: Vintage Books



עמדת ההלכה הנוצרית
על פי הברית החדשה יש להתייחס למת בכבוד, אך עבור נוצרים רבים תרומת איברים לטובת המשך ושיפור 
איכות החיים הינה חוויה של אהבה ואצילות נפש כדברי ישו: "רפאו את החולים, טהרו את המצורעים, הקימו 

את המתים" (מתי, 10,8).   
הכנסייה התייחסה לנושא תרומת איברים והבהירה את עמדתה. האב מקראדיץ' קשישיאן מתייחס לנושא 
בגישה חיובית ומעודדת ואומר: "תוכל במתן טיפת דם להציל חיים, תוכל בתרומת  כליה להחזיר את התקווה 
והבריאות לחיים, תעניק קרנית ותהפוך את החושך המתמיד לאור  והאל יאיר את דרכך, תעניק לב והלב 
The First Nation-) "שלך ימשיך לפעום אצל מי שמחכה לו המוות, תעניק ריאה ותוכל לנשום בשלווה ונוחות

.(al Congress On Organ & Tissue Procurement, Vatican 1 Février  2012
במקום אחר אמר ישו:  "אין אהבה יותר גדולה מזו שאדם ייתן מעצמו לאוהביו" (יוחנן 15,13). כאשר אדם 
תורם מעצמו במהלך חייו או לאחר מותו הוא נותן מעצמו לאחרים, זהו אחד המעשים הנעלים שאדם מאמין 

(I,2002..Finkelstein) יכול לעשות ומעיד על  נכונות  האדם לתת מעצמו

עמדת ההלכה בעדה הדרוזית
מהמעט שנכתב על הדת הדרוזית אנו יודעים שיש בעולם מספר מסוים של נשמות  המתגלגלות מגוף לגוף. 
נשמת האדם היא נצחית ואילו הגוף מתכלה, כשהנשמה עוזבת אותו, הגוף חסר ערך. הדת הדרוזית אינה 
רואה במוות מוחי מוות סופי, אדם נחשב חי כל עוד לבו פועם. עם זאת, כפי שצוטט מהקוראן ע"י השיח אמין 
טריף המנוח, ראש העדה הדרוזית לשעבר: "כל אומה, אם יבוא סופה, לא ניתן לדחות או להקדים את שעת 

ة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن. األعراف34"﴾  המוות שלה (" َوِلُكلِّ ُأمٍَّ
(Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-karim). מכאן, לפי מנהיגי העדה  הדרוזית  שמורה לפרט החירות האישית 

לפעול על פי ראות עיניו בנושא תרומת אברים.   

שיטות המחקר 
מאפייני המדגם:

במחקר השתתפו 187 משתתפים מהמגזר הערבי  והיהודי בגילאים 19 עד 75 (ממוצע  35.57 שנה, סטיית 
התקן  11.68). מגדר: % 55 גברים% 45 נשים. דת: % 33 יהודים, % 25 מוסלמים, % 26 דרוזים, 
16% נוצרים. מצב משפחתי:% 55 נשואים, 44% רווקים, אלמנים % 1. השכלה: 55% אקדמאית, 32% 
תיכונית  12 שנות לימוד,  13% עד 10 שנות לימוד.  מספר ילדים: ל-  % 40 אין ילדים, 37% 3 – 4 
ילדים  ,ל- % 13 יש  2-0 ילדים. ל- 10%   5+ ילדים. מצב סוציו אקונומי : 38% מעמד כלכלי גבוה,42% 

מעמד כלכלי בינוני, 20% מעמד כלכלי נמוך. 
חתימה על כרטיס אדי: 11% חתמו,% 89 לא חתמו.

כלי המחקר:
השאלון בדק את ההבדל בעמדות, את התפיסה והנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי מגדר, 
קבוצת  בין  ההבדל  נבדק  בנוסף,  אקונומי.   - סוציו  ומצב  השכלה,  לדת,  קרבה  משפחתי,  מצב  עדה, 

המשתתפים שחתומים על כרטיס אדי ובין אלה שאינם חתומים עליו.
תשובות  של  המשוקלל  הממוצע  חישוב  ידי  על  נבנה  איברים"  לתרומת  לגבי  ועמדות  "תפיסה  המשתנה 
המשתתפים. ככל שהציון גבוה יותר, המשתתף בעל עמדה חיובית יותר ובעל מוכנות גבוהה יותר לתרום 

איברים.

השערת המחקר
קיים הבדל בעמדות ובנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי המאפיינים האישיים, הדתיים והתרבותיים.
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מבוא 
מספר המטופלים הסובלים ממחלות כרוניות סופניות עולה במשך השנים בעקבות חידושים בתחום הטיפול  
ניסיונות קדחתניים לפתח איברים חלופיים לאיברים האורגניים שתפקודם  נעשו  הרפואי. לאורך השנים 
כשל, אולם ללא הצלחה. מכשיר הדיאליזה היה אולי הטיפול  היחיד שהצליח להאריך באופן משמעותי את 

 .(Danovich, 2006) חייהם של חולי אי-ספיקת כליות

היסטוריה של השתלות
וכבר בימי הביניים נעשו  השתלת האיברים להצלת חיי אדם מעניינת את האנושות משחר ההיסטוריה, 
אותה  עשה  בכלב,  הייתה  הראשונה  המוצלחת  הכליה  השתלת  רקמות.  של  פשוטה  להדבקה  ניסיונות 
באוסטריה  Emerich Ullmann ב- 1902. הכליה ייצרה מעט שתן והכלב חי כמה ימים. השתלות נוספות 

.(Hoffart 2009) 1912 – 1902 בבע"ח נעשו בשנים
והרפואה  איברים,  השתלות  בתחום  והעשייה  המחקר  מאד  התפתחו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 
המודרנית הביאה עמה חידושים מרעישים בתחום. במחצית השנייה של המאה ה-20 התפתחה טכנולוגיה 
רפואית של השתלת איברים, שבמהלכה מוחלפים איברים, חלקי איברים או רקמות שהגיעו לאי-ספיקה 

סופנית באיברים, חלקי איברים או רקמות תקינים. 
בשנת 1947 החלו לבצע בבית החולים בריגהאם בבוסטון  השתלות מוצלחות. השתלת הכליה המוצלחת 

הראשונה מאדם לאדם  נעשתה שם בשנת 1954. ההשתלה הייתה מאח תאום זהה לאחיו החולה
(Hoffart, 2009). בארץ נעשו השתלות הכליה הראשונות במרכז הרפואי רמב"ם ובבי"ח בילינסון, בשנת 

1964 בהפרש של יומיים.
יש כמה סוגי השתלות איברים: " autograft" מתייחסת למצב שבו מטופל עובר השתלת רקמה מחלק אחד 
  -  "allograft" ;השתלת איבר או רקמה מבעל חיים לאדם  - "xenograft" ;בגופו לחלק אחר שזקוק לה

.(Danovich, 2002; 2006 ,ילניק) השתלת איבר או רקמה מאדם אחד לאדם אחר
דחיית  נוגדות   – חיסון  מדכאות  תרופות  של  פיתוחן  הכירורגיות,  הטכניקות  בתחום  שחלה  ההתקדמות 
איברים –  והתפתחות מערך הטיפול בזיהומים,  אפשרו להשיג שיפור משמעותי באיכות החיים ולהאריך 
את חייהם של חולים הסובלים מאי-ספיקת כליות כרונית, מאי ספיקת כבד סופנית, ממחלת לב חשוכת 

מרפא או ממחלת ריאות קשה (שטיינברג, 2006). 
של  במספרן  העלייה  משיעור  גבוה  העולם  מדינות  בכל  להשתלה  הממתינים  במספר  העלייה  שיעור 
ההשתלות המתבצעות בפועל. המצב הולך ומחמיר, היות שמספר החולים הנזקקים להשתלה הולך וגדל 
ואילו במספרן של התרומות לא חלה עלייה משמעותית וחולים רבים נפטרים בטרם הגיעה תרומה (ילניק, 

 .(Hoffart; 2009  and Horton ;2005, Sachedina,2005) ,(2002,2006
נכון לינואר 2012 המתינו בישראל כ- 729 בני אדם להשתלת כליה, 135 להשתלת כבד, 96 להשתלת לב, 
המתינו  חולים   1041 סה"כ  כליה.  לבלב-  להשתלת   10 לב-ריאה,  להשתלת   1 ריאות,  להשתלת   70
להשתלת איברים. לפי הערכה, כמאה מתוכם צפויים למצוא את מותם בהמתנה. מנתוני המרכז להשתלות 
עולה כי מידי שנה נוספים לרשימה 30%, 10% נפטרים בעודם ממתינים להשתלה ו-20% לערך זוכים 

לתרומה המיוחלת (מרכז הארצי להשתלות, 2012). 
איברים להשתלה נלקחים מן המת ומן החי. הדבר מעורר שאלות מוסריות ודתיות רבות. אל מול שאלות 

אלו יש לבחון כיצד ניתן להגביר את הנכונות לתרום איברים (גורמן, 2008).

מחקר זה בחן באמצעות שאלונים אישיים את העמדות, התפיסה, ההתנהגות והנכונות לתרומת 
איברים במגזר היהודי והערבי (מוסלמים, נוצרים ודרוזים).

בעבר התאפשרה בארץ תרומת כליה מן החי אך ורק בין בני משפחה. בשנת 2000 נקבע כי כל אחד רשאי 
לתרום את איבריו כל זמן שמדובר בתרומה מטעמים אלטרואיסטים. כיום, ניסוח זה מנוצל לרעה לצורך סחר 

באיברים (נאה, 2003).
נושא מכירת האיברים הועלה פעמים רבות כאחד הפתרונות למחסור אל מול הצורך הגובר, אך עד כה 
נדחה. בשנת 2008 חוקק חוק השתלות איברים הקובע כללי התנהגות להשתלת איברים מהחי, מהמת, 
איסור תווך ומכירת איברים בארץ ועוד. כיום, החוק בישראל אינו מאפשר נטילת תרומה ללא כתב הסכמה 
משנת  ותקנותיו  התשי"ג-1953,  והפתולוגיה,  האנטומיה  חוק  על  מבוסס  החוק  המשפחה.  מאת  חתום 

התשמ"א- 1981 (שטיינברג, 2008).

הגורמים המשפיעים על ההיענות לתרומת איברים
חרף המודעות הציבורית ההולכת וגוברת בעניין האיברים להשתלה, גדול עדיין הפער בין מספר התורמים 

הפוטנציאליים ובין מספרם של התורמים בפועל. 
במרכזים רפואיים בישראל, ובמרכזים רפואיים גדולים באירופה ובארה"ב, מונו אחים/יות שישמשו בתפקיד 
"מתאמי השתלות". תפקידם הוא לאתר את התורמים הפוטנציאליים ולפנות אל המשפחות בבקשה לתרומת 
כי  עולה   ,(Batten, 1990) ביניהם  רבים,  ממחקרים   . (Thomas,1996;Tamburi,2009) יקיריהן  איברי 
זכו  יקיריהן שמתו, הסבירו את החלטתן כאלטרואיסטיות רק כאשר  משפחות שניאותו לתרום את איברי 

לתמיכה בתהליך התרומה.
דתיות) של המקורבים למת.  (ברובן  ומצפוניות  רגשיות  דילמות  מן המת, מציבה בעיקר  סוגיית התרומה 
ולהשפיע  להתערב  ומהיכולת  (חינוך)  מקדימים  והסברה  ממודעות  מאוד  מושפעת  כזאת  לתרומה  נכונות 
בעיתוי שאין רגיש ממנו על קרובי  המת, כאשר  המשפחה שרויה בהלם ומתקשה לקלוט את המשמעות של 

 .(Parisi and katz,2006; kerridge, et all ,2002),(2007,2008, שטיינברג) מוות מוחי בלתי הפיך
לנושא התרומה.  ואהדה  מודעות  להגברת  גורם משפיע  להיות  עשויה  תורם  כרטיס  על  מוקדמת  חתימה 
וערכים  אמונות  ועל  מוקדם  ידע  על  מבוססת  מידית  תמורה  ללא  צדדית  חד  לנתינה  מוכנות  כלומר 

 .(Bulow, at all, 2008, Robins,1996 ;1983 ,Prottas ;1998 ,Titnass) אלטרואיסטים
בארץ  פועלת  עמותת "אדי", השייכת למרכז הארצי להשתלות. העמותה הוקמה ע"י משפחת בן דרור לזכר 
בנם שנפטר בעת שהמתין להשתלת כליה.  העמותה מתפעלת מאגר ממוחשב של כל אזרחי ישראל אשר 
חתמו על רצונם לתרום את אבריהם לאחר מותם. כל אזרח בן 17 ומעלה רשאי לחתום על כרטיס "אדי". 
לרצון משפחת  נוסף מתייחס  סעיף  מותו.  לאחר  לתרום  מעוניין  הוא  החותם מסמן את האיברים שאותם 

החותם לאחר פטירתו, ואחר לחוות דעת של איש דת של החותם (המרכז הלאומי להשתלות, 2009).
קרוב ל- 70,000 מהחותמים על כרטיס "אדי" מעוניינים  בהסכמת משפחתם לתרומת איברים. ההסתדרות 
הרפואית תומכת בהרחבת ההיתר לקבלת תרומות מן החי לקרובים מדרגה שנייה ושלישית ואף לקרובים 

נפשית, שהם לאו דווקא קרובים גנטית (המרכז הלאומי להשתלות, 2012).
יוזמה נוספת בעניין תרומת איברים היא עמותת "הוד" שמטרתה לספק ליהודים מכל העולם דעות הלכתיות 

.(Hods, 2009) שונות לגבי תרומת איברים
והדתית  החברתית  במודעות  תלוי  והוא  למדינה  ממדינה  משתנה  איברים  לתרומת  ההסכמה  שיעור 

(שטיינברג, 2007).
נדמה כי קיים פער בין עמדות הציבור הישראלי בתחום תרומות האיברים ובין התנהגותו בפועל. שיעור גבוה 
של הציבור מעיד על עצמו שיהיה מוכן לחתום על כרטיס התורם. אך בפועל, רק 5% לערך נושאים עימם את 
הכרטיס. רוב הציבור מסכים עם הטענה כי מוצדק להוציא אברי אדם שמת מוות מוחי ולהשתילם בגופם של 
בני אדם אחרים כדי להציל את חייהם. בפועל, רק כ- 50% ממשפחות הנפטרים נעתרות לבקשה לתרומה. 
רבות מן המשפחות תולות את סירובן לתרומה במניעים דתיים, אף שהן אינן דתיות. זאת, בניגוד לעמדתם 

של רוב הרבנים הפוסקים כיום, המתירים השתלות איברים מטעמי פיקוח נפש, כלומר, להצלת חייהם של 
בני אדם (שטיינברג, 2007).

המאמינים  אחוזים   14% לעומת  איברים  תרומת  מתירה  אינה  שהיהדות  מאמינים   53% היהודי  במגזר 
מידת  ללא ספק  איברים.  כי הדת מתירה תרומת  חושבים  הציבור הדתי 20%  לציין שבקרב  יש  ההיפך. 
הדתית  הגישה/ההלכה  איברים.  לתרומת  לנכונותה  ברור  באופן  קשורה  בחברה  הדתית  ההשפעה 
קרבה משפחתית  גם  כמו  זו,  נכונות  על  חיובי  באופן  להשפיע  עשויה  איברים  בתרומת  המחייבת/תומכת 

שהינה גורם משמעותי היכול להשפיע על מידת הנכונות או הרצון לתרום איברים (שטיינברג, 2007).
במגזר הערבי קיימת בעיתיות לגבי נושא תרומת אברים המתבטאת בחוסר חשיפה לנושא, ברגישות יתר 
(שטיינברג,  בכללותו  לנושא  שלילית  ובהתייחסות  בשלמותו  אדם  לקבור  שיש  באמונה  איברים,  לתרומת 

 .(2007

עמדת ההלכה היהודית
הצלת נפשות – האם יש חשש לשפיכות דמים?

החיים ביהדות מקודשים ומהווים ערך עליון על פי האמונה שאדם נברא בצלם אלוהים והובא לעולם זה על 
מנת לקיים את מצוותיו. היהדות מדגישה את אחריותו האישית של כל אדם לשמירה על חייו ועל חיי זולתו. 
בתלמוד במסכת סנהדרין, פרק ד', דף ה', כתוב: "כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם 
מלא, כל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא". מפאת גודל חשיבות הצלת חיי אדם 
קבעו חז"ל שכמעט כל האיסורים שבתורה, כולל שבת ויום הכיפורים, נידחים מפני פיקוח נפש והעובר על 
איסורי התורה לשם הצלת נפשות מקיים מצווה, גם אם יתברר שטעה בהערכת הסכנה (שטיינברג, 2006). 

לכלל הלכתי בסיסי זה יש כמה מגבלות, שתיים מהן נוגעות לענייננו: 
1. אסור להביא למותו של אדם או אפילו לקרב את מותו של אדם, כדי להציל אדם אחר, אפילו אם יהיה זה 
לשנים רבות. אין אדם רשאי לסכן את עצמו או לגרום לעצמו נכות משמעותית, אפילו כדי להציל את חיי זולתו  

שכן כתוב בגמרא  במסכת בבא מציעא ס"ב, א - "חייך קודמים לחיי חברך". 
2. הדילמה ההלכתית גדלה כאשר הצורך בתרומת איברים  נועד לשיפור איכות החיים, כמו במצבי  השתלת 

כליה או קרנית, שכן אז מתעוררות שאלות נוספות הנוגעות לנתיחת המת (שטיינברג, 2006). 

קביעת המוות מבחינה הלכתית
הדילמה ההלכתית העיקרית  נוגעת לקביעת רגע המוות, שכן על פי החוק במדינת ישראל, איברים יכולים 
להילקח אך ורק במצב המכונה "מוות מוחי" – מצב שבו המוח כולו חדל לתפקד באופן סופי ובלתי הפיך, 
בעוד שאיברים אחרים בגוף, ובהם הלב, מתפקדים עדיין בצורה תקינה. לאור זאת רבנים נחלקו ביניהם אם 
רגע המוות מוגדר לפי הרס בלתי הפיך של כל תאי  המוח או לפי הפסקה בלתי הפיכה של פעילות הלב- 
מוות לבבי. רוב הפסיקות ההלכתיות כיום קובעות כי מוות מוחי על פי הגדרות ומבחנים המקובלים ברפואה 
מצווה.  היא  זו  כי תרומה  קובעות  הן  כן,  על  יתר  איברים.  ולאפשר תרומת  רגע המוות  לקביעת  מספקים 

(שטיינברג, 2006)
דילמה הלכתית אחרת מתייחסת למכלול האיסורים הקשורים לניתוח המת, איסור הנאה מן המת, דחיית 
ביצוע מצוות קבורה, איסור הלנת המת ועוד. אך דילמה זו איננה רלוונטית כאשר מדובר במצב של פיקוח 

נפש והצלת נפשות (שטיינברג, 2006).
אם מות התורם מקובל הלכתית, אין בעיה להתיר נטילת איברים להשתלה כאשר: 1. החולה הזקוק לשתל 

מצוי בסכנת חיים; 2. התורם הסכים בחייו שיילקחו ממנו איברים להשתלה לאחר מותו; 
3. בני משפחתו מסכימים לכך (שטיינברג, 2006). 

תחיית המתים וטומאת מת
תחיית  הפחד שמא  הוא  המת,  מן  איברים  לתרומת  המתנגדים  היהודים  בקרב  הרווחים  החששות,  אחד 
המתים תהא ללא החלקים שנלקחו מהגוף. חשש זה חסר כל ביסוס הלכתי רעיוני, שכן תחיית המתים תחול 

על כל המתים בכל הדורות, והאמונה היא שאלוהים, שהוא כל יכול, ישלים את החסר (שטיינברג, 2006).
סוגיה נוספת היא טומאת המת, יהודי אמור להיות "טהור" ולהימנע ממצבים העלולים לטמא אותו. בעניין 
פוסקים אשר  בו הושתל.  אינו מטמא את האדם אשר  איבר המת  נשאלת השאלה האם  איברים  תרומת 
התייחסו לנושא קבעו כי אין האיבר מטמא את  המושתל מכיוון שבגופו האיבר פועל ולמעשה "קם לתחייה" 

(שטיינברג, 2006).

תרומת איברים מן החי
פוסקים קבעו עקרונות מנחים בנוגע להשתלת איברים מתורם חי. התרומה מתאפשרת כאשר אין בתהליך 
סיכון חמור לחיי התורם, וחייו יימשכו כרגיל תחת השגחה רפואית. כמו כן יש לוודא שההשתלה היא הטיפול 
המיטבי לחולה, וסיכויי הצלחתה גבוהים. אם מתקיימים התנאים הללו, מצווה התורם החי לתרום חלקים 

מגופו להצלת הזולת. 
כיום מדובר  בשל התנאים הללו מצטמצמת מאוד רשימת הרקמות והאיברים שאפשר לקחת מתורם חי. 

בדם, במח-עצם, בכליה, באונות כבד ובאונות ריאה. 
מי שנמצא מתאים לתרום דם או מח-עצם, חלה עליו חובה ואף מצווה  לתרום רקמות אלו. אין חובה לתרום 
כליה אך התרומה נחשבת כמעשה חסידות. הנימוק לכך הוא שאומנם יש בפעולה זו משום הצלת נפשות, 

אך מאידך יש בה גם סיכון מסוים. 
בהלכה אין איסור לקבל גמול כספי או אחר בעבור ההסכמה לתרום איברים מן החי. 

יהודים רבים מאמינים שעיסוק רב במוות ודיבורים עליו עלולים לקרב אותו. מכאן עולה השאלה האם חתימה 
אינם  הפוסקים  רוב  המיתה?  מועד  וקירוב  הרע"  "עין  גורמת  אינה  בחיים  האדם  בעוד  תורם  כרטיס  על 

מאמינים בכך (שטיינברג ,2008).
ביהדות, אין כל מניעה הלכתית לשימוש בכל בעל-חיים, לרבות חזיר, לצורך הצלת חיים או שיפור איכות 
החיים כל עוד הסיכוי להצלחה גדול מהסיכון. האיסור ההלכתי הקשור לחזיר או לקוף מתייחס לאכילתם 

בלבד (שטיינברג, 2006).

עמדת ההלכה באסלאם
אנשי דת מוסלמים דנו בנושא ההשתלות על בסיס הכתוב בקוראן וקבעו "פאתווה," פסק הלכה,  בהתאם 

.( Rady, et al, 2009 & Ilyas, Alam & Ahmad,2009)  לכך
דרך  בכל  אותה  להגשים  להשתדל  המאמין  ועל  באסלאם,  הנעלות  המטרות  אחת  היא  אדם  חיי  הצלת 
אפשרית הקיימת במסגרת החוק האסלאמי (El- Shahat, 1999 & Shachedina, 2005). ניתן לראות 
מפסוקי הקוראן את החשיבות העילאית של שמירת  חיי אדם והצלתם- ככתוב בקוראן: "כה אמר ה': ציוויתי 
על כל בני ישראל כי כל מי שהרג או שחט על פני אדמה כאילו הרג את כל האנושות, וכל מי שהחיה נפש, 
כאילו הציל את האנושות כולה" ( قال تعالى : " ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي 
Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-ka- 32: اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النََّاس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النََّاس َجِميًعا ") ( المائدة

.(rim
באסלאם נתפס המוות כמעבר בין הקיום בעולם הזה לקיום בעולם הבא, ומותר ואף רצוי להרהר במוות 

(Shiekh, 1998). לגופת המת יש התייחסות קדושה באסלאם וחייבים לקבור אותו במהירות האפשרית.
המוסלמים מאמינים שגופת המת יכולה לחוש כאב, אמונה זו נובעת מדברי הנביא מוחמד בסורה: "לשבור 
עצם של אדם מת, כמוהו כלשבור עצם של אדם חי." על כן המוסלמים נזהרים מלעשות בגופת המת מעשים 

.(Shiekh ,1998)  העלולים לגרום לכאב
ברמה העקרונית על פי כל הנלמד על קדושת גופת המת והיחס אליה, אין לנתח גופות לאחר המוות. עם זאת 

וכן כדי  פוסקים רבים התירו נתיחה לאחר המוות למען מטרות נעלות כמו תרומת איברים, לימוד רפואה 
.(Shiekh, 1998) לקבוע סיבת מוות במקרים מיוחדים

היתר תרומת איברים על פי פתוות נבחרות מהעולם המוסלמי 
ד"ר שייח מוחמד טאנטאווי, המופתי הראשי של מצרים, התייחס לנושא תרומת איברים בשנת 1988. הוא 
פסק שלדעת רוב חכמי האסלאם, תרומת איברים מתורם חי מותרת, כל עוד היא מוסדרת על פי חוקי הדת 
והמשפט. הוא גם פסק שמותר להשתיל איברים מגופת תורם מת על מנת להציל חיים. טאנטאווי התייחס 
גם לשאלת הגדרת המוות. הוא ציין שהמוות הינו תהליך פרידת הנפש מהגוף, אך רגע זה נקבע על ידי 
 El- Shahat,)  רופאים ולא על ידי חכמי דת. הוא מדגיש שלדעתו זהו המצב הרצוי וכך הוא צריך להישאר
1999). כמה שנים מאוחר יותר, ב-1994, פורסמה באוניברסיטת "אל-אזהר" בקהיר פתווה נוספת המתירה 
תרומת איברים מהמת. פסיקה זו מדגישה שיש להתייחס לרצון התורם כפי שהביע אותו לפני מותו. באותה 
פתווה נקבע גם שמותר לאדם חי לתרום איבר מגופו כל עוד אין בכך סכנה לחייו וכל עוד התרומה נעשית על 

.( El- Shahat, 1999) פי חוקי הדת והמשפט
אחד  קארדאווי,  יוסוף  ד"ר  ידי  על  פורסמה  איברים  לתרומת  שמתייחסת   ,1998 משנת  נוספת  פתווה 
המופתים המוכרים והמוקבלים ביותר בעולם המוסלמי. לדבריו, מותר להשתיל איבר מאדם שמת מוות לבבי 
או מוות מוחי. התייחסות ישירה לנושא מהווה פריצת דרך ביחס לנושא תרומת איברים על פי הדת. ד"ר 
גם שיש לקבל את הסכמת משפחת המת לתרומה איבריו. הוא הוסיף שאין בעיה דתית  קארדאווי פסק 

 (El- Shahat, 1999) מבחינת האסלאם לתרום או לקבל איבר מאדם שאינו מוסלמי
מועצת חכמים בכירים בסעודיה אישרה בפתווה מס' 99 לשנת 1402 להגירה, את העברתו של איבר או חלק 
ממנו מאדם חי או מת, מוסלמי, יהודי או נוצרי, לאדם אחר במידת הצורך בתנאי שאין סיכון לחיי התורם 
והנתרם. ( مفتى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 99 لسنة 1402هـ ، الذي أجاز نقل عضو أو جزء من 

إنسان حي , أو ميت , مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه﴾
. (El- Shahat, 1999)

עקרונות מנחים לגבי תרומת איברים באסלאם 
 .( El- Shahat, 1999) .באסלאם נקבעו עקרונות כלליים להסדרת תהליך התרומה מתורם חי ומתורם ממת
הזקוק  לחולה  לפחות  שנייה  מדרגה  משפחתית  קרבה  בעל  יהיה  הפוטנציאלי  התורם  מהחי,  בהשתלה 
לאיבר. התורם יכול להיות גם בן או בת הזוג, אח ביולוגי או מאומץ של החולה. על התורם להיות במצב 
בריאותי טוב מבחינה פיזית ונפשית. יש לדאוג שכמה שפחות נזק יגרם לתורם בכל תהליך הוצאת האיבר 
וגם בהמשך חייו  לאחר התרומה. אסור שהתורם יפעל כתוצאה מלחצים חברתיים, משפחתיים או כספיים. 
האיבר  הוצאת  לאחר  זאת  ועם  בתהליך,  שלב  בכל  לתרום  לרצונו  בנוגע  דעתו  את  לשנות  יכול  התורם 
והשתלתו התורם אינו רשאי לבקש אותו בחזרה. חשוב מאד למסור מראש את כל המידע הרלוונטי לגבי 
התהליך שהתורם צפוי לעבור, לרבות הסיכונים והסיבוכים האפשריים. לבסוף, יש לקבל הסכמה כתובה 

. (El- Shahat, 1999) מהתורם המאשר את נכונותו לתרומה
צוות  צורך בתיעוד של כל תהליך קביעת המוות, בפרט מוות מוחי. חל איסור מוחלט על  יש  בתורם מת 
להוצאת  כתובה ממשפחת המת  לקבל הסכמה  המוות. חשוב  בקביעת  מעורב  להיות  במערך ההשתלות 
איברים לתרומה מגופתו. אם  המת הביע סירוב לתרומת איבריו בעודו בחיים, אין לקחת את איבריו לתרומה. 

 .(El- Shahat, 1999) אין לסחור באיברים
חשוב לזכור שעדיין ישנם חילוקי דעות רבים בנוגע לנושא תרומת איברים בדת. יש המאמינים באיסור גרימת 
נזק לגוף שהוא פיקדון קדוש מאת אללה ושוללים את ההיתר להשתיל איברים מתורם חי. דעות אחרות 
גורסות שעבירה על חוקים הנוגעים לכבוד המת, דחיית קבורתו וביזוי הגופה שוללים את ההיתר להשתיל 

 .  (El- Shahat, 1999)איברים מן המת

בנוסף:
• נמצא כי מבוגרים דתיים, מבוגרים חילוניים וצעירים דתיים הם בעלי העמדה החיובית החזקה ביותר בנושא 
לתרומת  בנוגע  ביותר  החלשה  העמדה  בעלי  הינם  דתיים  שאינם  צעירים  זאת,  לעומת  איברים.  תרומת 

. (f(2,96)=2.97,p<0.005) .איברים
• העמדה והנכונות לתרומת איברים של קבוצת המשתתפים החתומים על כרטיס" אדי" חיובית יותר מהעמדה 
והנכונות של אלה שאינם חתומים. שיעור הנשים שחתמו על כרטיס "אדי"  גבוה משמעותית  משיעור הגברים  

.(t=-6.28,p<0.001)

דיון
במחקר בדקנו באמצעות שאלון אנונימי את עמדות ונכונות המגזרים היהודי והערבי על כל עדותיו (מוסלמים, 
לתרומת  השונות  הדתות  של  העמדות  את  ולהבין  להכיר  במטרה  זאת  איברים,  לתרום  ודרוזים)  נוצרים 
איברים, ולצאת בתוכנית פעולה שתביא לשינוי מהותי במודעות ובנכונות הציבור לתרום אברים בחיים ולאחר 

המוות.
והנכונות  העמדות  בין  מובהק  קשר  קיים  כי  ונמצא  המחקר  השערות  אוששו  שהתקבלו,  התוצאות  לאור 

לתרומת איברים ובין מאפיינים אישיים ותרבותיים שונים.
מחקרים נוספים בעבר הראו תוצאות דומות. מחקר שנערך בישראל  בשנת 2004  בדק את הסיבות להסכמה 
ולהימנעות לתרומת איברים בין יהודים וערבים נוצרים ומוסלמים. אוכלוסיית המחקר כללה 373 משפחות של 
תורמים פוטנציאלים מ- 22 בתי חולים ברחבי הארץ. תוצאות המחקר הראו כי 78.4% מהנשאלים הסכימו 
או  נמצאה אמונה  כל הדתות  איברים. בקרב  נמנעו מתרומת  איברים מטעמי אלטרואיזם.  58%  לתרומת 
הנחה שהדבר  נוגד את חוקי דתם. גם במחקר זה ניתן לראות את ההשפעה הגדולה של האמונה הדתית על 

.(Ashkenazi et al. 2004) .הנכונות לתרום איברים
מחקר אחר נערך בפקיסטן, מדינה מתפתחת בעלת רוב מוסלמי. באוניברסיטת ”Aga- Khan“  נבדקו הידע, 
ידע  כי  והמנהגים בנוגע להשתלת איברים. המחקר כלל 440 משתתפים. תוצאות המחקר הראו  העמדות 
כי  כן, המחקר מצא  כמו  סוציו-אקונומי.  ולמצב  לרמת השכלה  מובהק  באופן  איברים קשור  בנושא תרומת 
הנבדקים אשר האמינו שאין היתר דתי לתרום איברים היו בעלי מוטיבציה נמוכה יותר לתרום איברים יחסית 
תפיסת  על  התרבות  של  וההשפעה  החשיבות  את  כאן  לראות  ניתן  זאת.  מתירה  שדתם  שהאמינו  לאלו 
הבריאות וקידומה בקרב אוכלוסייה זו. מסקנת המחקר הייתה שהרחבת הידע  על תרומת איברים ועמדת 

.(Saleem et al. 2009) הדת ומנהיגים דתיים לעניין זה יכולה להביא לעלייה בהיענות לתרומה
 

סיכום  
השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית מצילת חיים. הביקוש לאיברים להשתלה עולה עם התקדמות מדע 
תוחלת  לעלית  וגדל במקביל  איברים, מחסור שהולך  קיים מחסור משמעותי בתרומות  עדיין  אך  הרפואה, 

החיים . 
השאלות האתיות העולות בנוגע למקור האיברים להשתלה דומות בכל מערכת תרבותית ודתית. 

מסקירת הספרות ניתן לראות כי בשלוש הדתות יהדות, אסלאם ונצרות קיימת תמיכה בתרומת איברים לשם 
מוחי,  מוות  על  מחליט  הרפואי  והצוות  במידה  המוח.  של  ולא  הלב  של  היא  המוות  הגדרת  חיים.  הצלחת 
בהתאם לחוק, רוב אנשי הדת (פרט לדרוזים) יאשרו נטילת איברים לתרומה.  הדרוזים מתנגדים לתרומת 
איברים מאחר שהם מאמינים בגלגול נשמות. עם זאת,  דרוזי שמעוניין בכל זאת לתרום איבר לבן משפחה, 

יכול לעשות זאת מרצונו למרות התנגדות הדת. 
גם  (אלטרואיזם) כמו  לזולת  והרצון לעזור  בין המניעים להסכמה לתרום איברים מצויים הנדיבות  כי  נצפה 
נשיאת  (למשל, באמצעות  איברים  רצונו לתרום  בחייו את  חיים. במקרים שבהם הביע המת  להציל  הרצון 

כרטיס תורם), הכוח המניע את המשפחה הוא הרצון למלא אחר בקשתו. 
במסגרת המאמצים לקדם את חשיבות הנושא בארץ, ישנה התייחסות למנהגי התרבויות השונות כפי שניתן 

לראות מהפרטים על כרטיס "אדי". 
בדיאליזה.  סופנית המטופלים  כליות  אי-ספיקת  חולי  למצוקת  עדים  ילדים,  לנפרולוגיה  היחידה  כצוות  אנו, 
במקביל, אנחנו רואים את היתרונות בהשתלת הכליה והחיים בהמשך עם הכליה המושתלת. מושתלי הכליה, 
ואילו מטופלי  ויכולים לתרום לחברה במשך שנים רבות,  לאחר החלמתם, חוזרים למעגל העבודה במשק 
יכולתנו  זו אנו חושבים ומרגישים שעלינו לעשות כמיטב  100%. מתוך ראיה   - הדיאליזה נחשבים נכים ב 

להעלות את המודעות ליתרונות השתלת איברים ולחשיבות תרומת האיברים לחולים בפרט ולחברה ככלל.
רגשיים  קוגניטיביים,  ברבדים  להתמקד  המיועדת  בתכנית  צורך  יש  הציבור,  מודעות  את  להעלות  כדי 
ראוי  כן  כמו  וסיפור אישי של מושתל.  צפייה בסרט  והתנהגותיים הכוללים הרצאה של מתאמת השתלות, 
המבקשים  לתלמידים  ולסייע  לעודד  ובאוניברסיטאות,  הספר  בבתי  הלימודים  בתכניות  הנושא  את  לשלב 
אדי  כרטיס  על  חתימה  לעודד  הנוער,  תנועות  במסגרת  ולפעול  בקהילה  להתנדב  בנושא,  עבודות  לכתוב 
מנהיגים  בקרב  הסברתית  לפעול  יש  כן  כמו  בתקשורת.   קמפיין  ובאמצעות  קהילתיים,  החתמה  באירועי 

ומוסדות דתיים. 
הצוות הסיעודי חייב לקבל הכשרה בנושא הגישה לתורמים פוטנציאליים. עליו להיות בקשר  צמוד ורציף עם 
מטופלים ובני משפחה העומדים בפני החלטות סוף חיים קשות, ועם מטופלים רבים הזקוקים להשתלה. ברגע 
הקריטי, ההחלטות הן קשות ביותר. לעיתים יתכן כי רגשות הכאב ואי השלמה עם המציאות המרה אינם 
לסימני  להיענות  על הצוותים המומחים בתחום  לכן  בני המשפחה.  כל  מאפשרים לקבל את הסכמתם של 

המצוקה של המשפחות ברמה הרגשית, הקוגניטיבית והמעשית ולמצוא את הדרך לליבם.
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עמדת ההלכה הנוצרית
על פי הברית החדשה יש להתייחס למת בכבוד, אך עבור נוצרים רבים תרומת איברים לטובת המשך ושיפור 
איכות החיים הינה חוויה של אהבה ואצילות נפש כדברי ישו: "רפאו את החולים, טהרו את המצורעים, הקימו 

את המתים" (מתי, 10,8).   
הכנסייה התייחסה לנושא תרומת איברים והבהירה את עמדתה. האב מקראדיץ' קשישיאן מתייחס לנושא 
בגישה חיובית ומעודדת ואומר: "תוכל במתן טיפת דם להציל חיים, תוכל בתרומת  כליה להחזיר את התקווה 
והבריאות לחיים, תעניק קרנית ותהפוך את החושך המתמיד לאור  והאל יאיר את דרכך, תעניק לב והלב 
The First Nation-) "שלך ימשיך לפעום אצל מי שמחכה לו המוות, תעניק ריאה ותוכל לנשום בשלווה ונוחות

.(al Congress On Organ & Tissue Procurement, Vatican 1 Février  2012
במקום אחר אמר ישו:  "אין אהבה יותר גדולה מזו שאדם ייתן מעצמו לאוהביו" (יוחנן 15,13). כאשר אדם 
תורם מעצמו במהלך חייו או לאחר מותו הוא נותן מעצמו לאחרים, זהו אחד המעשים הנעלים שאדם מאמין 

(I,2002..Finkelstein) יכול לעשות ומעיד על  נכונות  האדם לתת מעצמו

עמדת ההלכה בעדה הדרוזית
מהמעט שנכתב על הדת הדרוזית אנו יודעים שיש בעולם מספר מסוים של נשמות  המתגלגלות מגוף לגוף. 
נשמת האדם היא נצחית ואילו הגוף מתכלה, כשהנשמה עוזבת אותו, הגוף חסר ערך. הדת הדרוזית אינה 
רואה במוות מוחי מוות סופי, אדם נחשב חי כל עוד לבו פועם. עם זאת, כפי שצוטט מהקוראן ע"י השיח אמין 
טריף המנוח, ראש העדה הדרוזית לשעבר: "כל אומה, אם יבוא סופה, לא ניתן לדחות או להקדים את שעת 

ة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن. األعراف34"﴾  המוות שלה (" َوِلُكلِّ ُأمٍَّ
(Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-karim). מכאן, לפי מנהיגי העדה  הדרוזית  שמורה לפרט החירות האישית 

לפעול על פי ראות עיניו בנושא תרומת אברים.   

שיטות המחקר 
מאפייני המדגם:

במחקר השתתפו 187 משתתפים מהמגזר הערבי  והיהודי בגילאים 19 עד 75 (ממוצע  35.57 שנה, סטיית 
התקן  11.68). מגדר: % 55 גברים% 45 נשים. דת: % 33 יהודים, % 25 מוסלמים, % 26 דרוזים, 
16% נוצרים. מצב משפחתי:% 55 נשואים, 44% רווקים, אלמנים % 1. השכלה: 55% אקדמאית, 32% 
תיכונית  12 שנות לימוד,  13% עד 10 שנות לימוד.  מספר ילדים: ל-  % 40 אין ילדים, 37% 3 – 4 
ילדים  ,ל- % 13 יש  2-0 ילדים. ל- 10%   5+ ילדים. מצב סוציו אקונומי : 38% מעמד כלכלי גבוה,42% 

מעמד כלכלי בינוני, 20% מעמד כלכלי נמוך. 
חתימה על כרטיס אדי: 11% חתמו,% 89 לא חתמו.

כלי המחקר:
השאלון בדק את ההבדל בעמדות, את התפיסה והנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי מגדר, 
קבוצת  בין  ההבדל  נבדק  בנוסף,  אקונומי.   - סוציו  ומצב  השכלה,  לדת,  קרבה  משפחתי,  מצב  עדה, 

המשתתפים שחתומים על כרטיס אדי ובין אלה שאינם חתומים עליו.
תשובות  של  המשוקלל  הממוצע  חישוב  ידי  על  נבנה  איברים"  לתרומת  לגבי  ועמדות  "תפיסה  המשתנה 
המשתתפים. ככל שהציון גבוה יותר, המשתתף בעל עמדה חיובית יותר ובעל מוכנות גבוהה יותר לתרום 

איברים.

השערת המחקר
קיים הבדל בעמדות ובנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי המאפיינים האישיים, הדתיים והתרבותיים.
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מבוא 
מספר המטופלים הסובלים ממחלות כרוניות סופניות עולה במשך השנים בעקבות חידושים בתחום הטיפול  
ניסיונות קדחתניים לפתח איברים חלופיים לאיברים האורגניים שתפקודם  נעשו  הרפואי. לאורך השנים 
כשל, אולם ללא הצלחה. מכשיר הדיאליזה היה אולי הטיפול  היחיד שהצליח להאריך באופן משמעותי את 

 .(Danovich, 2006) חייהם של חולי אי-ספיקת כליות

היסטוריה של השתלות
וכבר בימי הביניים נעשו  השתלת האיברים להצלת חיי אדם מעניינת את האנושות משחר ההיסטוריה, 
אותה  עשה  בכלב,  הייתה  הראשונה  המוצלחת  הכליה  השתלת  רקמות.  של  פשוטה  להדבקה  ניסיונות 
באוסטריה  Emerich Ullmann ב- 1902. הכליה ייצרה מעט שתן והכלב חי כמה ימים. השתלות נוספות 

.(Hoffart 2009) 1912 – 1902 בבע"ח נעשו בשנים
והרפואה  איברים,  השתלות  בתחום  והעשייה  המחקר  מאד  התפתחו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 
המודרנית הביאה עמה חידושים מרעישים בתחום. במחצית השנייה של המאה ה-20 התפתחה טכנולוגיה 
רפואית של השתלת איברים, שבמהלכה מוחלפים איברים, חלקי איברים או רקמות שהגיעו לאי-ספיקה 

סופנית באיברים, חלקי איברים או רקמות תקינים. 
בשנת 1947 החלו לבצע בבית החולים בריגהאם בבוסטון  השתלות מוצלחות. השתלת הכליה המוצלחת 

הראשונה מאדם לאדם  נעשתה שם בשנת 1954. ההשתלה הייתה מאח תאום זהה לאחיו החולה
(Hoffart, 2009). בארץ נעשו השתלות הכליה הראשונות במרכז הרפואי רמב"ם ובבי"ח בילינסון, בשנת 

1964 בהפרש של יומיים.
יש כמה סוגי השתלות איברים: " autograft" מתייחסת למצב שבו מטופל עובר השתלת רקמה מחלק אחד 
  -  "allograft" ;השתלת איבר או רקמה מבעל חיים לאדם  - "xenograft" ;בגופו לחלק אחר שזקוק לה

.(Danovich, 2002; 2006 ,ילניק) השתלת איבר או רקמה מאדם אחד לאדם אחר
דחיית  נוגדות   – חיסון  מדכאות  תרופות  של  פיתוחן  הכירורגיות,  הטכניקות  בתחום  שחלה  ההתקדמות 
איברים –  והתפתחות מערך הטיפול בזיהומים,  אפשרו להשיג שיפור משמעותי באיכות החיים ולהאריך 
את חייהם של חולים הסובלים מאי-ספיקת כליות כרונית, מאי ספיקת כבד סופנית, ממחלת לב חשוכת 

מרפא או ממחלת ריאות קשה (שטיינברג, 2006). 
של  במספרן  העלייה  משיעור  גבוה  העולם  מדינות  בכל  להשתלה  הממתינים  במספר  העלייה  שיעור 
ההשתלות המתבצעות בפועל. המצב הולך ומחמיר, היות שמספר החולים הנזקקים להשתלה הולך וגדל 
ואילו במספרן של התרומות לא חלה עלייה משמעותית וחולים רבים נפטרים בטרם הגיעה תרומה (ילניק, 

 .(Hoffart; 2009  and Horton ;2005, Sachedina,2005) ,(2002,2006
נכון לינואר 2012 המתינו בישראל כ- 729 בני אדם להשתלת כליה, 135 להשתלת כבד, 96 להשתלת לב, 
המתינו  חולים   1041 סה"כ  כליה.  לבלב-  להשתלת   10 לב-ריאה,  להשתלת   1 ריאות,  להשתלת   70
להשתלת איברים. לפי הערכה, כמאה מתוכם צפויים למצוא את מותם בהמתנה. מנתוני המרכז להשתלות 
עולה כי מידי שנה נוספים לרשימה 30%, 10% נפטרים בעודם ממתינים להשתלה ו-20% לערך זוכים 

לתרומה המיוחלת (מרכז הארצי להשתלות, 2012). 
איברים להשתלה נלקחים מן המת ומן החי. הדבר מעורר שאלות מוסריות ודתיות רבות. אל מול שאלות 

אלו יש לבחון כיצד ניתן להגביר את הנכונות לתרום איברים (גורמן, 2008).

מחקר זה בחן באמצעות שאלונים אישיים את העמדות, התפיסה, ההתנהגות והנכונות לתרומת 
איברים במגזר היהודי והערבי (מוסלמים, נוצרים ודרוזים).

בעבר התאפשרה בארץ תרומת כליה מן החי אך ורק בין בני משפחה. בשנת 2000 נקבע כי כל אחד רשאי 
לתרום את איבריו כל זמן שמדובר בתרומה מטעמים אלטרואיסטים. כיום, ניסוח זה מנוצל לרעה לצורך סחר 

באיברים (נאה, 2003).
נושא מכירת האיברים הועלה פעמים רבות כאחד הפתרונות למחסור אל מול הצורך הגובר, אך עד כה 
נדחה. בשנת 2008 חוקק חוק השתלות איברים הקובע כללי התנהגות להשתלת איברים מהחי, מהמת, 
איסור תווך ומכירת איברים בארץ ועוד. כיום, החוק בישראל אינו מאפשר נטילת תרומה ללא כתב הסכמה 
משנת  ותקנותיו  התשי"ג-1953,  והפתולוגיה,  האנטומיה  חוק  על  מבוסס  החוק  המשפחה.  מאת  חתום 

התשמ"א- 1981 (שטיינברג, 2008).

הגורמים המשפיעים על ההיענות לתרומת איברים
חרף המודעות הציבורית ההולכת וגוברת בעניין האיברים להשתלה, גדול עדיין הפער בין מספר התורמים 

הפוטנציאליים ובין מספרם של התורמים בפועל. 
במרכזים רפואיים בישראל, ובמרכזים רפואיים גדולים באירופה ובארה"ב, מונו אחים/יות שישמשו בתפקיד 
"מתאמי השתלות". תפקידם הוא לאתר את התורמים הפוטנציאליים ולפנות אל המשפחות בבקשה לתרומת 
כי  עולה   ,(Batten, 1990) ביניהם  רבים,  ממחקרים   . (Thomas,1996;Tamburi,2009) יקיריהן  איברי 
זכו  יקיריהן שמתו, הסבירו את החלטתן כאלטרואיסטיות רק כאשר  משפחות שניאותו לתרום את איברי 

לתמיכה בתהליך התרומה.
דתיות) של המקורבים למת.  (ברובן  ומצפוניות  רגשיות  דילמות  מן המת, מציבה בעיקר  סוגיית התרומה 
ולהשפיע  להתערב  ומהיכולת  (חינוך)  מקדימים  והסברה  ממודעות  מאוד  מושפעת  כזאת  לתרומה  נכונות 
בעיתוי שאין רגיש ממנו על קרובי  המת, כאשר  המשפחה שרויה בהלם ומתקשה לקלוט את המשמעות של 

 .(Parisi and katz,2006; kerridge, et all ,2002),(2007,2008, שטיינברג) מוות מוחי בלתי הפיך
לנושא התרומה.  ואהדה  מודעות  להגברת  גורם משפיע  להיות  עשויה  תורם  כרטיס  על  מוקדמת  חתימה 
וערכים  אמונות  ועל  מוקדם  ידע  על  מבוססת  מידית  תמורה  ללא  צדדית  חד  לנתינה  מוכנות  כלומר 

 .(Bulow, at all, 2008, Robins,1996 ;1983 ,Prottas ;1998 ,Titnass) אלטרואיסטים
בארץ  פועלת  עמותת "אדי", השייכת למרכז הארצי להשתלות. העמותה הוקמה ע"י משפחת בן דרור לזכר 
בנם שנפטר בעת שהמתין להשתלת כליה.  העמותה מתפעלת מאגר ממוחשב של כל אזרחי ישראל אשר 
חתמו על רצונם לתרום את אבריהם לאחר מותם. כל אזרח בן 17 ומעלה רשאי לחתום על כרטיס "אדי". 
לרצון משפחת  נוסף מתייחס  סעיף  מותו.  לאחר  לתרום  מעוניין  הוא  החותם מסמן את האיברים שאותם 

החותם לאחר פטירתו, ואחר לחוות דעת של איש דת של החותם (המרכז הלאומי להשתלות, 2009).
קרוב ל- 70,000 מהחותמים על כרטיס "אדי" מעוניינים  בהסכמת משפחתם לתרומת איברים. ההסתדרות 
הרפואית תומכת בהרחבת ההיתר לקבלת תרומות מן החי לקרובים מדרגה שנייה ושלישית ואף לקרובים 

נפשית, שהם לאו דווקא קרובים גנטית (המרכז הלאומי להשתלות, 2012).
יוזמה נוספת בעניין תרומת איברים היא עמותת "הוד" שמטרתה לספק ליהודים מכל העולם דעות הלכתיות 

.(Hods, 2009) שונות לגבי תרומת איברים
והדתית  החברתית  במודעות  תלוי  והוא  למדינה  ממדינה  משתנה  איברים  לתרומת  ההסכמה  שיעור 

(שטיינברג, 2007).
נדמה כי קיים פער בין עמדות הציבור הישראלי בתחום תרומות האיברים ובין התנהגותו בפועל. שיעור גבוה 
של הציבור מעיד על עצמו שיהיה מוכן לחתום על כרטיס התורם. אך בפועל, רק 5% לערך נושאים עימם את 
הכרטיס. רוב הציבור מסכים עם הטענה כי מוצדק להוציא אברי אדם שמת מוות מוחי ולהשתילם בגופם של 
בני אדם אחרים כדי להציל את חייהם. בפועל, רק כ- 50% ממשפחות הנפטרים נעתרות לבקשה לתרומה. 
רבות מן המשפחות תולות את סירובן לתרומה במניעים דתיים, אף שהן אינן דתיות. זאת, בניגוד לעמדתם 

של רוב הרבנים הפוסקים כיום, המתירים השתלות איברים מטעמי פיקוח נפש, כלומר, להצלת חייהם של 
בני אדם (שטיינברג, 2007).

המאמינים  אחוזים   14% לעומת  איברים  תרומת  מתירה  אינה  שהיהדות  מאמינים   53% היהודי  במגזר 
מידת  ללא ספק  איברים.  כי הדת מתירה תרומת  חושבים  הציבור הדתי 20%  לציין שבקרב  יש  ההיפך. 
הדתית  הגישה/ההלכה  איברים.  לתרומת  לנכונותה  ברור  באופן  קשורה  בחברה  הדתית  ההשפעה 
קרבה משפחתית  גם  כמו  זו,  נכונות  על  חיובי  באופן  להשפיע  עשויה  איברים  בתרומת  המחייבת/תומכת 

שהינה גורם משמעותי היכול להשפיע על מידת הנכונות או הרצון לתרום איברים (שטיינברג, 2007).
במגזר הערבי קיימת בעיתיות לגבי נושא תרומת אברים המתבטאת בחוסר חשיפה לנושא, ברגישות יתר 
(שטיינברג,  בכללותו  לנושא  שלילית  ובהתייחסות  בשלמותו  אדם  לקבור  שיש  באמונה  איברים,  לתרומת 

 .(2007

עמדת ההלכה היהודית
הצלת נפשות – האם יש חשש לשפיכות דמים?

החיים ביהדות מקודשים ומהווים ערך עליון על פי האמונה שאדם נברא בצלם אלוהים והובא לעולם זה על 
מנת לקיים את מצוותיו. היהדות מדגישה את אחריותו האישית של כל אדם לשמירה על חייו ועל חיי זולתו. 
בתלמוד במסכת סנהדרין, פרק ד', דף ה', כתוב: "כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם 
מלא, כל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא". מפאת גודל חשיבות הצלת חיי אדם 
קבעו חז"ל שכמעט כל האיסורים שבתורה, כולל שבת ויום הכיפורים, נידחים מפני פיקוח נפש והעובר על 
איסורי התורה לשם הצלת נפשות מקיים מצווה, גם אם יתברר שטעה בהערכת הסכנה (שטיינברג, 2006). 

לכלל הלכתי בסיסי זה יש כמה מגבלות, שתיים מהן נוגעות לענייננו: 
1. אסור להביא למותו של אדם או אפילו לקרב את מותו של אדם, כדי להציל אדם אחר, אפילו אם יהיה זה 
לשנים רבות. אין אדם רשאי לסכן את עצמו או לגרום לעצמו נכות משמעותית, אפילו כדי להציל את חיי זולתו  

שכן כתוב בגמרא  במסכת בבא מציעא ס"ב, א - "חייך קודמים לחיי חברך". 
2. הדילמה ההלכתית גדלה כאשר הצורך בתרומת איברים  נועד לשיפור איכות החיים, כמו במצבי  השתלת 

כליה או קרנית, שכן אז מתעוררות שאלות נוספות הנוגעות לנתיחת המת (שטיינברג, 2006). 

קביעת המוות מבחינה הלכתית
הדילמה ההלכתית העיקרית  נוגעת לקביעת רגע המוות, שכן על פי החוק במדינת ישראל, איברים יכולים 
להילקח אך ורק במצב המכונה "מוות מוחי" – מצב שבו המוח כולו חדל לתפקד באופן סופי ובלתי הפיך, 
בעוד שאיברים אחרים בגוף, ובהם הלב, מתפקדים עדיין בצורה תקינה. לאור זאת רבנים נחלקו ביניהם אם 
רגע המוות מוגדר לפי הרס בלתי הפיך של כל תאי  המוח או לפי הפסקה בלתי הפיכה של פעילות הלב- 
מוות לבבי. רוב הפסיקות ההלכתיות כיום קובעות כי מוות מוחי על פי הגדרות ומבחנים המקובלים ברפואה 
מצווה.  היא  זו  כי תרומה  קובעות  הן  כן,  על  יתר  איברים.  ולאפשר תרומת  רגע המוות  לקביעת  מספקים 

(שטיינברג, 2006)
דילמה הלכתית אחרת מתייחסת למכלול האיסורים הקשורים לניתוח המת, איסור הנאה מן המת, דחיית 
ביצוע מצוות קבורה, איסור הלנת המת ועוד. אך דילמה זו איננה רלוונטית כאשר מדובר במצב של פיקוח 

נפש והצלת נפשות (שטיינברג, 2006).
אם מות התורם מקובל הלכתית, אין בעיה להתיר נטילת איברים להשתלה כאשר: 1. החולה הזקוק לשתל 

מצוי בסכנת חיים; 2. התורם הסכים בחייו שיילקחו ממנו איברים להשתלה לאחר מותו; 
3. בני משפחתו מסכימים לכך (שטיינברג, 2006). 

תחיית המתים וטומאת מת
תחיית  הפחד שמא  הוא  המת,  מן  איברים  לתרומת  המתנגדים  היהודים  בקרב  הרווחים  החששות,  אחד 
המתים תהא ללא החלקים שנלקחו מהגוף. חשש זה חסר כל ביסוס הלכתי רעיוני, שכן תחיית המתים תחול 

על כל המתים בכל הדורות, והאמונה היא שאלוהים, שהוא כל יכול, ישלים את החסר (שטיינברג, 2006).
סוגיה נוספת היא טומאת המת, יהודי אמור להיות "טהור" ולהימנע ממצבים העלולים לטמא אותו. בעניין 
פוסקים אשר  בו הושתל.  אינו מטמא את האדם אשר  איבר המת  נשאלת השאלה האם  איברים  תרומת 
התייחסו לנושא קבעו כי אין האיבר מטמא את  המושתל מכיוון שבגופו האיבר פועל ולמעשה "קם לתחייה" 

(שטיינברג, 2006).

תרומת איברים מן החי
פוסקים קבעו עקרונות מנחים בנוגע להשתלת איברים מתורם חי. התרומה מתאפשרת כאשר אין בתהליך 
סיכון חמור לחיי התורם, וחייו יימשכו כרגיל תחת השגחה רפואית. כמו כן יש לוודא שההשתלה היא הטיפול 
המיטבי לחולה, וסיכויי הצלחתה גבוהים. אם מתקיימים התנאים הללו, מצווה התורם החי לתרום חלקים 

מגופו להצלת הזולת. 
כיום מדובר  בשל התנאים הללו מצטמצמת מאוד רשימת הרקמות והאיברים שאפשר לקחת מתורם חי. 

בדם, במח-עצם, בכליה, באונות כבד ובאונות ריאה. 
מי שנמצא מתאים לתרום דם או מח-עצם, חלה עליו חובה ואף מצווה  לתרום רקמות אלו. אין חובה לתרום 
כליה אך התרומה נחשבת כמעשה חסידות. הנימוק לכך הוא שאומנם יש בפעולה זו משום הצלת נפשות, 

אך מאידך יש בה גם סיכון מסוים. 
בהלכה אין איסור לקבל גמול כספי או אחר בעבור ההסכמה לתרום איברים מן החי. 

יהודים רבים מאמינים שעיסוק רב במוות ודיבורים עליו עלולים לקרב אותו. מכאן עולה השאלה האם חתימה 
אינם  הפוסקים  רוב  המיתה?  מועד  וקירוב  הרע"  "עין  גורמת  אינה  בחיים  האדם  בעוד  תורם  כרטיס  על 

מאמינים בכך (שטיינברג ,2008).
ביהדות, אין כל מניעה הלכתית לשימוש בכל בעל-חיים, לרבות חזיר, לצורך הצלת חיים או שיפור איכות 
החיים כל עוד הסיכוי להצלחה גדול מהסיכון. האיסור ההלכתי הקשור לחזיר או לקוף מתייחס לאכילתם 

בלבד (שטיינברג, 2006).

עמדת ההלכה באסלאם
אנשי דת מוסלמים דנו בנושא ההשתלות על בסיס הכתוב בקוראן וקבעו "פאתווה," פסק הלכה,  בהתאם 

.( Rady, et al, 2009 & Ilyas, Alam & Ahmad,2009)  לכך
דרך  בכל  אותה  להגשים  להשתדל  המאמין  ועל  באסלאם,  הנעלות  המטרות  אחת  היא  אדם  חיי  הצלת 
אפשרית הקיימת במסגרת החוק האסלאמי (El- Shahat, 1999 & Shachedina, 2005). ניתן לראות 
מפסוקי הקוראן את החשיבות העילאית של שמירת  חיי אדם והצלתם- ככתוב בקוראן: "כה אמר ה': ציוויתי 
על כל בני ישראל כי כל מי שהרג או שחט על פני אדמה כאילו הרג את כל האנושות, וכל מי שהחיה נפש, 
כאילו הציל את האנושות כולה" ( قال تعالى : " ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي 
Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-ka- 32: اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النََّاس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النََّاس َجِميًعا ") ( المائدة

.(rim
באסלאם נתפס המוות כמעבר בין הקיום בעולם הזה לקיום בעולם הבא, ומותר ואף רצוי להרהר במוות 

(Shiekh, 1998). לגופת המת יש התייחסות קדושה באסלאם וחייבים לקבור אותו במהירות האפשרית.
המוסלמים מאמינים שגופת המת יכולה לחוש כאב, אמונה זו נובעת מדברי הנביא מוחמד בסורה: "לשבור 
עצם של אדם מת, כמוהו כלשבור עצם של אדם חי." על כן המוסלמים נזהרים מלעשות בגופת המת מעשים 

.(Shiekh ,1998)  העלולים לגרום לכאב
ברמה העקרונית על פי כל הנלמד על קדושת גופת המת והיחס אליה, אין לנתח גופות לאחר המוות. עם זאת 

וכן כדי  פוסקים רבים התירו נתיחה לאחר המוות למען מטרות נעלות כמו תרומת איברים, לימוד רפואה 
.(Shiekh, 1998) לקבוע סיבת מוות במקרים מיוחדים

היתר תרומת איברים על פי פתוות נבחרות מהעולם המוסלמי 
ד"ר שייח מוחמד טאנטאווי, המופתי הראשי של מצרים, התייחס לנושא תרומת איברים בשנת 1988. הוא 
פסק שלדעת רוב חכמי האסלאם, תרומת איברים מתורם חי מותרת, כל עוד היא מוסדרת על פי חוקי הדת 
והמשפט. הוא גם פסק שמותר להשתיל איברים מגופת תורם מת על מנת להציל חיים. טאנטאווי התייחס 
גם לשאלת הגדרת המוות. הוא ציין שהמוות הינו תהליך פרידת הנפש מהגוף, אך רגע זה נקבע על ידי 
 El- Shahat,)  רופאים ולא על ידי חכמי דת. הוא מדגיש שלדעתו זהו המצב הרצוי וכך הוא צריך להישאר
1999). כמה שנים מאוחר יותר, ב-1994, פורסמה באוניברסיטת "אל-אזהר" בקהיר פתווה נוספת המתירה 
תרומת איברים מהמת. פסיקה זו מדגישה שיש להתייחס לרצון התורם כפי שהביע אותו לפני מותו. באותה 
פתווה נקבע גם שמותר לאדם חי לתרום איבר מגופו כל עוד אין בכך סכנה לחייו וכל עוד התרומה נעשית על 

.( El- Shahat, 1999) פי חוקי הדת והמשפט
אחד  קארדאווי,  יוסוף  ד"ר  ידי  על  פורסמה  איברים  לתרומת  שמתייחסת   ,1998 משנת  נוספת  פתווה 
המופתים המוכרים והמוקבלים ביותר בעולם המוסלמי. לדבריו, מותר להשתיל איבר מאדם שמת מוות לבבי 
או מוות מוחי. התייחסות ישירה לנושא מהווה פריצת דרך ביחס לנושא תרומת איברים על פי הדת. ד"ר 
גם שיש לקבל את הסכמת משפחת המת לתרומה איבריו. הוא הוסיף שאין בעיה דתית  קארדאווי פסק 

 (El- Shahat, 1999) מבחינת האסלאם לתרום או לקבל איבר מאדם שאינו מוסלמי
מועצת חכמים בכירים בסעודיה אישרה בפתווה מס' 99 לשנת 1402 להגירה, את העברתו של איבר או חלק 
ממנו מאדם חי או מת, מוסלמי, יהודי או נוצרי, לאדם אחר במידת הצורך בתנאי שאין סיכון לחיי התורם 
והנתרם. ( مفتى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 99 لسنة 1402هـ ، الذي أجاز نقل عضو أو جزء من 

إنسان حي , أو ميت , مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه﴾
. (El- Shahat, 1999)

עקרונות מנחים לגבי תרומת איברים באסלאם 
 .( El- Shahat, 1999) .באסלאם נקבעו עקרונות כלליים להסדרת תהליך התרומה מתורם חי ומתורם ממת
הזקוק  לחולה  לפחות  שנייה  מדרגה  משפחתית  קרבה  בעל  יהיה  הפוטנציאלי  התורם  מהחי,  בהשתלה 
לאיבר. התורם יכול להיות גם בן או בת הזוג, אח ביולוגי או מאומץ של החולה. על התורם להיות במצב 
בריאותי טוב מבחינה פיזית ונפשית. יש לדאוג שכמה שפחות נזק יגרם לתורם בכל תהליך הוצאת האיבר 
וגם בהמשך חייו  לאחר התרומה. אסור שהתורם יפעל כתוצאה מלחצים חברתיים, משפחתיים או כספיים. 
האיבר  הוצאת  לאחר  זאת  ועם  בתהליך,  שלב  בכל  לתרום  לרצונו  בנוגע  דעתו  את  לשנות  יכול  התורם 
והשתלתו התורם אינו רשאי לבקש אותו בחזרה. חשוב מאד למסור מראש את כל המידע הרלוונטי לגבי 
התהליך שהתורם צפוי לעבור, לרבות הסיכונים והסיבוכים האפשריים. לבסוף, יש לקבל הסכמה כתובה 

. (El- Shahat, 1999) מהתורם המאשר את נכונותו לתרומה
צוות  צורך בתיעוד של כל תהליך קביעת המוות, בפרט מוות מוחי. חל איסור מוחלט על  יש  בתורם מת 
להוצאת  כתובה ממשפחת המת  לקבל הסכמה  המוות. חשוב  בקביעת  מעורב  להיות  במערך ההשתלות 
איברים לתרומה מגופתו. אם  המת הביע סירוב לתרומת איבריו בעודו בחיים, אין לקחת את איבריו לתרומה. 

 .(El- Shahat, 1999) אין לסחור באיברים
חשוב לזכור שעדיין ישנם חילוקי דעות רבים בנוגע לנושא תרומת איברים בדת. יש המאמינים באיסור גרימת 
נזק לגוף שהוא פיקדון קדוש מאת אללה ושוללים את ההיתר להשתיל איברים מתורם חי. דעות אחרות 
גורסות שעבירה על חוקים הנוגעים לכבוד המת, דחיית קבורתו וביזוי הגופה שוללים את ההיתר להשתיל 

 .  (El- Shahat, 1999)איברים מן המת

בנוסף:
• נמצא כי מבוגרים דתיים, מבוגרים חילוניים וצעירים דתיים הם בעלי העמדה החיובית החזקה ביותר בנושא 
לתרומת  בנוגע  ביותר  החלשה  העמדה  בעלי  הינם  דתיים  שאינם  צעירים  זאת,  לעומת  איברים.  תרומת 

. (f(2,96)=2.97,p<0.005) .איברים
• העמדה והנכונות לתרומת איברים של קבוצת המשתתפים החתומים על כרטיס" אדי" חיובית יותר מהעמדה 
והנכונות של אלה שאינם חתומים. שיעור הנשים שחתמו על כרטיס "אדי"  גבוה משמעותית  משיעור הגברים  

.(t=-6.28,p<0.001)

דיון
במחקר בדקנו באמצעות שאלון אנונימי את עמדות ונכונות המגזרים היהודי והערבי על כל עדותיו (מוסלמים, 
לתרומת  השונות  הדתות  של  העמדות  את  ולהבין  להכיר  במטרה  זאת  איברים,  לתרום  ודרוזים)  נוצרים 
איברים, ולצאת בתוכנית פעולה שתביא לשינוי מהותי במודעות ובנכונות הציבור לתרום אברים בחיים ולאחר 

המוות.
והנכונות  העמדות  בין  מובהק  קשר  קיים  כי  ונמצא  המחקר  השערות  אוששו  שהתקבלו,  התוצאות  לאור 

לתרומת איברים ובין מאפיינים אישיים ותרבותיים שונים.
מחקרים נוספים בעבר הראו תוצאות דומות. מחקר שנערך בישראל  בשנת 2004  בדק את הסיבות להסכמה 
ולהימנעות לתרומת איברים בין יהודים וערבים נוצרים ומוסלמים. אוכלוסיית המחקר כללה 373 משפחות של 
תורמים פוטנציאלים מ- 22 בתי חולים ברחבי הארץ. תוצאות המחקר הראו כי 78.4% מהנשאלים הסכימו 
או  נמצאה אמונה  כל הדתות  איברים. בקרב  נמנעו מתרומת  איברים מטעמי אלטרואיזם.  58%  לתרומת 
הנחה שהדבר  נוגד את חוקי דתם. גם במחקר זה ניתן לראות את ההשפעה הגדולה של האמונה הדתית על 

.(Ashkenazi et al. 2004) .הנכונות לתרום איברים
מחקר אחר נערך בפקיסטן, מדינה מתפתחת בעלת רוב מוסלמי. באוניברסיטת ”Aga- Khan“  נבדקו הידע, 
ידע  כי  והמנהגים בנוגע להשתלת איברים. המחקר כלל 440 משתתפים. תוצאות המחקר הראו  העמדות 
כי  כן, המחקר מצא  כמו  סוציו-אקונומי.  ולמצב  לרמת השכלה  מובהק  באופן  איברים קשור  בנושא תרומת 
הנבדקים אשר האמינו שאין היתר דתי לתרום איברים היו בעלי מוטיבציה נמוכה יותר לתרום איברים יחסית 
תפיסת  על  התרבות  של  וההשפעה  החשיבות  את  כאן  לראות  ניתן  זאת.  מתירה  שדתם  שהאמינו  לאלו 
הבריאות וקידומה בקרב אוכלוסייה זו. מסקנת המחקר הייתה שהרחבת הידע  על תרומת איברים ועמדת 

.(Saleem et al. 2009) הדת ומנהיגים דתיים לעניין זה יכולה להביא לעלייה בהיענות לתרומה
 

סיכום  
השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית מצילת חיים. הביקוש לאיברים להשתלה עולה עם התקדמות מדע 
תוחלת  לעלית  וגדל במקביל  איברים, מחסור שהולך  קיים מחסור משמעותי בתרומות  עדיין  אך  הרפואה, 

החיים . 
השאלות האתיות העולות בנוגע למקור האיברים להשתלה דומות בכל מערכת תרבותית ודתית. 

מסקירת הספרות ניתן לראות כי בשלוש הדתות יהדות, אסלאם ונצרות קיימת תמיכה בתרומת איברים לשם 
מוחי,  מוות  על  מחליט  הרפואי  והצוות  במידה  המוח.  של  ולא  הלב  של  היא  המוות  הגדרת  חיים.  הצלחת 
בהתאם לחוק, רוב אנשי הדת (פרט לדרוזים) יאשרו נטילת איברים לתרומה.  הדרוזים מתנגדים לתרומת 
איברים מאחר שהם מאמינים בגלגול נשמות. עם זאת,  דרוזי שמעוניין בכל זאת לתרום איבר לבן משפחה, 

יכול לעשות זאת מרצונו למרות התנגדות הדת. 
גם  (אלטרואיזם) כמו  לזולת  והרצון לעזור  בין המניעים להסכמה לתרום איברים מצויים הנדיבות  כי  נצפה 
נשיאת  (למשל, באמצעות  איברים  רצונו לתרום  בחייו את  חיים. במקרים שבהם הביע המת  להציל  הרצון 

כרטיס תורם), הכוח המניע את המשפחה הוא הרצון למלא אחר בקשתו. 
במסגרת המאמצים לקדם את חשיבות הנושא בארץ, ישנה התייחסות למנהגי התרבויות השונות כפי שניתן 

לראות מהפרטים על כרטיס "אדי". 
בדיאליזה.  סופנית המטופלים  כליות  אי-ספיקת  חולי  למצוקת  עדים  ילדים,  לנפרולוגיה  היחידה  כצוות  אנו, 
במקביל, אנחנו רואים את היתרונות בהשתלת הכליה והחיים בהמשך עם הכליה המושתלת. מושתלי הכליה, 
ואילו מטופלי  ויכולים לתרום לחברה במשך שנים רבות,  לאחר החלמתם, חוזרים למעגל העבודה במשק 
יכולתנו  זו אנו חושבים ומרגישים שעלינו לעשות כמיטב  100%. מתוך ראיה   - הדיאליזה נחשבים נכים ב 

להעלות את המודעות ליתרונות השתלת איברים ולחשיבות תרומת האיברים לחולים בפרט ולחברה ככלל.
רגשיים  קוגניטיביים,  ברבדים  להתמקד  המיועדת  בתכנית  צורך  יש  הציבור,  מודעות  את  להעלות  כדי 
ראוי  כן  כמו  וסיפור אישי של מושתל.  צפייה בסרט  והתנהגותיים הכוללים הרצאה של מתאמת השתלות, 
המבקשים  לתלמידים  ולסייע  לעודד  ובאוניברסיטאות,  הספר  בבתי  הלימודים  בתכניות  הנושא  את  לשלב 
אדי  כרטיס  על  חתימה  לעודד  הנוער,  תנועות  במסגרת  ולפעול  בקהילה  להתנדב  בנושא,  עבודות  לכתוב 
מנהיגים  בקרב  הסברתית  לפעול  יש  כן  כמו  בתקשורת.   קמפיין  ובאמצעות  קהילתיים,  החתמה  באירועי 

ומוסדות דתיים. 
הצוות הסיעודי חייב לקבל הכשרה בנושא הגישה לתורמים פוטנציאליים. עליו להיות בקשר  צמוד ורציף עם 
מטופלים ובני משפחה העומדים בפני החלטות סוף חיים קשות, ועם מטופלים רבים הזקוקים להשתלה. ברגע 
הקריטי, ההחלטות הן קשות ביותר. לעיתים יתכן כי רגשות הכאב ואי השלמה עם המציאות המרה אינם 
לסימני  להיענות  על הצוותים המומחים בתחום  לכן  בני המשפחה.  כל  מאפשרים לקבל את הסכמתם של 

המצוקה של המשפחות ברמה הרגשית, הקוגניטיבית והמעשית ולמצוא את הדרך לליבם.
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עמדת ההלכה הנוצרית
על פי הברית החדשה יש להתייחס למת בכבוד, אך עבור נוצרים רבים תרומת איברים לטובת המשך ושיפור 
איכות החיים הינה חוויה של אהבה ואצילות נפש כדברי ישו: "רפאו את החולים, טהרו את המצורעים, הקימו 

את המתים" (מתי, 10,8).   
הכנסייה התייחסה לנושא תרומת איברים והבהירה את עמדתה. האב מקראדיץ' קשישיאן מתייחס לנושא 
בגישה חיובית ומעודדת ואומר: "תוכל במתן טיפת דם להציל חיים, תוכל בתרומת  כליה להחזיר את התקווה 
והבריאות לחיים, תעניק קרנית ותהפוך את החושך המתמיד לאור  והאל יאיר את דרכך, תעניק לב והלב 
The First Nation-) "שלך ימשיך לפעום אצל מי שמחכה לו המוות, תעניק ריאה ותוכל לנשום בשלווה ונוחות

.(al Congress On Organ & Tissue Procurement, Vatican 1 Février  2012
במקום אחר אמר ישו:  "אין אהבה יותר גדולה מזו שאדם ייתן מעצמו לאוהביו" (יוחנן 15,13). כאשר אדם 
תורם מעצמו במהלך חייו או לאחר מותו הוא נותן מעצמו לאחרים, זהו אחד המעשים הנעלים שאדם מאמין 

(I,2002..Finkelstein) יכול לעשות ומעיד על  נכונות  האדם לתת מעצמו

עמדת ההלכה בעדה הדרוזית
מהמעט שנכתב על הדת הדרוזית אנו יודעים שיש בעולם מספר מסוים של נשמות  המתגלגלות מגוף לגוף. 
נשמת האדם היא נצחית ואילו הגוף מתכלה, כשהנשמה עוזבת אותו, הגוף חסר ערך. הדת הדרוזית אינה 
רואה במוות מוחי מוות סופי, אדם נחשב חי כל עוד לבו פועם. עם זאת, כפי שצוטט מהקוראן ע"י השיח אמין 
טריף המנוח, ראש העדה הדרוזית לשעבר: "כל אומה, אם יבוא סופה, לא ניתן לדחות או להקדים את שעת 

ة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن. األعراف34"﴾  המוות שלה (" َوِلُكلِّ ُأمٍَّ
(Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-karim). מכאן, לפי מנהיגי העדה  הדרוזית  שמורה לפרט החירות האישית 

לפעול על פי ראות עיניו בנושא תרומת אברים.   

שיטות המחקר 
מאפייני המדגם:

במחקר השתתפו 187 משתתפים מהמגזר הערבי  והיהודי בגילאים 19 עד 75 (ממוצע  35.57 שנה, סטיית 
התקן  11.68). מגדר: % 55 גברים% 45 נשים. דת: % 33 יהודים, % 25 מוסלמים, % 26 דרוזים, 
16% נוצרים. מצב משפחתי:% 55 נשואים, 44% רווקים, אלמנים % 1. השכלה: 55% אקדמאית, 32% 
תיכונית  12 שנות לימוד,  13% עד 10 שנות לימוד.  מספר ילדים: ל-  % 40 אין ילדים, 37% 3 – 4 
ילדים  ,ל- % 13 יש  2-0 ילדים. ל- 10%   5+ ילדים. מצב סוציו אקונומי : 38% מעמד כלכלי גבוה,42% 

מעמד כלכלי בינוני, 20% מעמד כלכלי נמוך. 
חתימה על כרטיס אדי: 11% חתמו,% 89 לא חתמו.

כלי המחקר:
השאלון בדק את ההבדל בעמדות, את התפיסה והנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי מגדר, 
קבוצת  בין  ההבדל  נבדק  בנוסף,  אקונומי.   - סוציו  ומצב  השכלה,  לדת,  קרבה  משפחתי,  מצב  עדה, 

המשתתפים שחתומים על כרטיס אדי ובין אלה שאינם חתומים עליו.
תשובות  של  המשוקלל  הממוצע  חישוב  ידי  על  נבנה  איברים"  לתרומת  לגבי  ועמדות  "תפיסה  המשתנה 
המשתתפים. ככל שהציון גבוה יותר, המשתתף בעל עמדה חיובית יותר ובעל מוכנות גבוהה יותר לתרום 

איברים.

השערת המחקר
קיים הבדל בעמדות ובנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי המאפיינים האישיים, הדתיים והתרבותיים.
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מבוא 
מספר המטופלים הסובלים ממחלות כרוניות סופניות עולה במשך השנים בעקבות חידושים בתחום הטיפול  
ניסיונות קדחתניים לפתח איברים חלופיים לאיברים האורגניים שתפקודם  נעשו  הרפואי. לאורך השנים 
כשל, אולם ללא הצלחה. מכשיר הדיאליזה היה אולי הטיפול  היחיד שהצליח להאריך באופן משמעותי את 

 .(Danovich, 2006) חייהם של חולי אי-ספיקת כליות

היסטוריה של השתלות
וכבר בימי הביניים נעשו  השתלת האיברים להצלת חיי אדם מעניינת את האנושות משחר ההיסטוריה, 
אותה  עשה  בכלב,  הייתה  הראשונה  המוצלחת  הכליה  השתלת  רקמות.  של  פשוטה  להדבקה  ניסיונות 
באוסטריה  Emerich Ullmann ב- 1902. הכליה ייצרה מעט שתן והכלב חי כמה ימים. השתלות נוספות 

.(Hoffart 2009) 1912 – 1902 בבע"ח נעשו בשנים
והרפואה  איברים,  השתלות  בתחום  והעשייה  המחקר  מאד  התפתחו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 
המודרנית הביאה עמה חידושים מרעישים בתחום. במחצית השנייה של המאה ה-20 התפתחה טכנולוגיה 
רפואית של השתלת איברים, שבמהלכה מוחלפים איברים, חלקי איברים או רקמות שהגיעו לאי-ספיקה 

סופנית באיברים, חלקי איברים או רקמות תקינים. 
בשנת 1947 החלו לבצע בבית החולים בריגהאם בבוסטון  השתלות מוצלחות. השתלת הכליה המוצלחת 

הראשונה מאדם לאדם  נעשתה שם בשנת 1954. ההשתלה הייתה מאח תאום זהה לאחיו החולה
(Hoffart, 2009). בארץ נעשו השתלות הכליה הראשונות במרכז הרפואי רמב"ם ובבי"ח בילינסון, בשנת 

1964 בהפרש של יומיים.
יש כמה סוגי השתלות איברים: " autograft" מתייחסת למצב שבו מטופל עובר השתלת רקמה מחלק אחד 
  -  "allograft" ;השתלת איבר או רקמה מבעל חיים לאדם  - "xenograft" ;בגופו לחלק אחר שזקוק לה

.(Danovich, 2002; 2006 ,ילניק) השתלת איבר או רקמה מאדם אחד לאדם אחר
דחיית  נוגדות   – חיסון  מדכאות  תרופות  של  פיתוחן  הכירורגיות,  הטכניקות  בתחום  שחלה  ההתקדמות 
איברים –  והתפתחות מערך הטיפול בזיהומים,  אפשרו להשיג שיפור משמעותי באיכות החיים ולהאריך 
את חייהם של חולים הסובלים מאי-ספיקת כליות כרונית, מאי ספיקת כבד סופנית, ממחלת לב חשוכת 

מרפא או ממחלת ריאות קשה (שטיינברג, 2006). 
של  במספרן  העלייה  משיעור  גבוה  העולם  מדינות  בכל  להשתלה  הממתינים  במספר  העלייה  שיעור 
ההשתלות המתבצעות בפועל. המצב הולך ומחמיר, היות שמספר החולים הנזקקים להשתלה הולך וגדל 
ואילו במספרן של התרומות לא חלה עלייה משמעותית וחולים רבים נפטרים בטרם הגיעה תרומה (ילניק, 

 .(Hoffart; 2009  and Horton ;2005, Sachedina,2005) ,(2002,2006
נכון לינואר 2012 המתינו בישראל כ- 729 בני אדם להשתלת כליה, 135 להשתלת כבד, 96 להשתלת לב, 
המתינו  חולים   1041 סה"כ  כליה.  לבלב-  להשתלת   10 לב-ריאה,  להשתלת   1 ריאות,  להשתלת   70
להשתלת איברים. לפי הערכה, כמאה מתוכם צפויים למצוא את מותם בהמתנה. מנתוני המרכז להשתלות 
עולה כי מידי שנה נוספים לרשימה 30%, 10% נפטרים בעודם ממתינים להשתלה ו-20% לערך זוכים 

לתרומה המיוחלת (מרכז הארצי להשתלות, 2012). 
איברים להשתלה נלקחים מן המת ומן החי. הדבר מעורר שאלות מוסריות ודתיות רבות. אל מול שאלות 

אלו יש לבחון כיצד ניתן להגביר את הנכונות לתרום איברים (גורמן, 2008).

מחקר זה בחן באמצעות שאלונים אישיים את העמדות, התפיסה, ההתנהגות והנכונות לתרומת 
איברים במגזר היהודי והערבי (מוסלמים, נוצרים ודרוזים).

בעבר התאפשרה בארץ תרומת כליה מן החי אך ורק בין בני משפחה. בשנת 2000 נקבע כי כל אחד רשאי 
לתרום את איבריו כל זמן שמדובר בתרומה מטעמים אלטרואיסטים. כיום, ניסוח זה מנוצל לרעה לצורך סחר 

באיברים (נאה, 2003).
נושא מכירת האיברים הועלה פעמים רבות כאחד הפתרונות למחסור אל מול הצורך הגובר, אך עד כה 
נדחה. בשנת 2008 חוקק חוק השתלות איברים הקובע כללי התנהגות להשתלת איברים מהחי, מהמת, 
איסור תווך ומכירת איברים בארץ ועוד. כיום, החוק בישראל אינו מאפשר נטילת תרומה ללא כתב הסכמה 
משנת  ותקנותיו  התשי"ג-1953,  והפתולוגיה,  האנטומיה  חוק  על  מבוסס  החוק  המשפחה.  מאת  חתום 

התשמ"א- 1981 (שטיינברג, 2008).

הגורמים המשפיעים על ההיענות לתרומת איברים
חרף המודעות הציבורית ההולכת וגוברת בעניין האיברים להשתלה, גדול עדיין הפער בין מספר התורמים 

הפוטנציאליים ובין מספרם של התורמים בפועל. 
במרכזים רפואיים בישראל, ובמרכזים רפואיים גדולים באירופה ובארה"ב, מונו אחים/יות שישמשו בתפקיד 
"מתאמי השתלות". תפקידם הוא לאתר את התורמים הפוטנציאליים ולפנות אל המשפחות בבקשה לתרומת 
כי  עולה   ,(Batten, 1990) ביניהם  רבים,  ממחקרים   . (Thomas,1996;Tamburi,2009) יקיריהן  איברי 
זכו  יקיריהן שמתו, הסבירו את החלטתן כאלטרואיסטיות רק כאשר  משפחות שניאותו לתרום את איברי 

לתמיכה בתהליך התרומה.
דתיות) של המקורבים למת.  (ברובן  ומצפוניות  רגשיות  דילמות  מן המת, מציבה בעיקר  סוגיית התרומה 
ולהשפיע  להתערב  ומהיכולת  (חינוך)  מקדימים  והסברה  ממודעות  מאוד  מושפעת  כזאת  לתרומה  נכונות 
בעיתוי שאין רגיש ממנו על קרובי  המת, כאשר  המשפחה שרויה בהלם ומתקשה לקלוט את המשמעות של 

 .(Parisi and katz,2006; kerridge, et all ,2002),(2007,2008, שטיינברג) מוות מוחי בלתי הפיך
לנושא התרומה.  ואהדה  מודעות  להגברת  גורם משפיע  להיות  עשויה  תורם  כרטיס  על  מוקדמת  חתימה 
וערכים  אמונות  ועל  מוקדם  ידע  על  מבוססת  מידית  תמורה  ללא  צדדית  חד  לנתינה  מוכנות  כלומר 

 .(Bulow, at all, 2008, Robins,1996 ;1983 ,Prottas ;1998 ,Titnass) אלטרואיסטים
בארץ  פועלת  עמותת "אדי", השייכת למרכז הארצי להשתלות. העמותה הוקמה ע"י משפחת בן דרור לזכר 
בנם שנפטר בעת שהמתין להשתלת כליה.  העמותה מתפעלת מאגר ממוחשב של כל אזרחי ישראל אשר 
חתמו על רצונם לתרום את אבריהם לאחר מותם. כל אזרח בן 17 ומעלה רשאי לחתום על כרטיס "אדי". 
לרצון משפחת  נוסף מתייחס  סעיף  מותו.  לאחר  לתרום  מעוניין  הוא  החותם מסמן את האיברים שאותם 

החותם לאחר פטירתו, ואחר לחוות דעת של איש דת של החותם (המרכז הלאומי להשתלות, 2009).
קרוב ל- 70,000 מהחותמים על כרטיס "אדי" מעוניינים  בהסכמת משפחתם לתרומת איברים. ההסתדרות 
הרפואית תומכת בהרחבת ההיתר לקבלת תרומות מן החי לקרובים מדרגה שנייה ושלישית ואף לקרובים 

נפשית, שהם לאו דווקא קרובים גנטית (המרכז הלאומי להשתלות, 2012).
יוזמה נוספת בעניין תרומת איברים היא עמותת "הוד" שמטרתה לספק ליהודים מכל העולם דעות הלכתיות 

.(Hods, 2009) שונות לגבי תרומת איברים
והדתית  החברתית  במודעות  תלוי  והוא  למדינה  ממדינה  משתנה  איברים  לתרומת  ההסכמה  שיעור 

(שטיינברג, 2007).
נדמה כי קיים פער בין עמדות הציבור הישראלי בתחום תרומות האיברים ובין התנהגותו בפועל. שיעור גבוה 
של הציבור מעיד על עצמו שיהיה מוכן לחתום על כרטיס התורם. אך בפועל, רק 5% לערך נושאים עימם את 
הכרטיס. רוב הציבור מסכים עם הטענה כי מוצדק להוציא אברי אדם שמת מוות מוחי ולהשתילם בגופם של 
בני אדם אחרים כדי להציל את חייהם. בפועל, רק כ- 50% ממשפחות הנפטרים נעתרות לבקשה לתרומה. 
רבות מן המשפחות תולות את סירובן לתרומה במניעים דתיים, אף שהן אינן דתיות. זאת, בניגוד לעמדתם 

של רוב הרבנים הפוסקים כיום, המתירים השתלות איברים מטעמי פיקוח נפש, כלומר, להצלת חייהם של 
בני אדם (שטיינברג, 2007).

המאמינים  אחוזים   14% לעומת  איברים  תרומת  מתירה  אינה  שהיהדות  מאמינים   53% היהודי  במגזר 
מידת  ללא ספק  איברים.  כי הדת מתירה תרומת  חושבים  הציבור הדתי 20%  לציין שבקרב  יש  ההיפך. 
הדתית  הגישה/ההלכה  איברים.  לתרומת  לנכונותה  ברור  באופן  קשורה  בחברה  הדתית  ההשפעה 
קרבה משפחתית  גם  כמו  זו,  נכונות  על  חיובי  באופן  להשפיע  עשויה  איברים  בתרומת  המחייבת/תומכת 

שהינה גורם משמעותי היכול להשפיע על מידת הנכונות או הרצון לתרום איברים (שטיינברג, 2007).
במגזר הערבי קיימת בעיתיות לגבי נושא תרומת אברים המתבטאת בחוסר חשיפה לנושא, ברגישות יתר 
(שטיינברג,  בכללותו  לנושא  שלילית  ובהתייחסות  בשלמותו  אדם  לקבור  שיש  באמונה  איברים,  לתרומת 

 .(2007

עמדת ההלכה היהודית
הצלת נפשות – האם יש חשש לשפיכות דמים?

החיים ביהדות מקודשים ומהווים ערך עליון על פי האמונה שאדם נברא בצלם אלוהים והובא לעולם זה על 
מנת לקיים את מצוותיו. היהדות מדגישה את אחריותו האישית של כל אדם לשמירה על חייו ועל חיי זולתו. 
בתלמוד במסכת סנהדרין, פרק ד', דף ה', כתוב: "כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם 
מלא, כל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא". מפאת גודל חשיבות הצלת חיי אדם 
קבעו חז"ל שכמעט כל האיסורים שבתורה, כולל שבת ויום הכיפורים, נידחים מפני פיקוח נפש והעובר על 
איסורי התורה לשם הצלת נפשות מקיים מצווה, גם אם יתברר שטעה בהערכת הסכנה (שטיינברג, 2006). 

לכלל הלכתי בסיסי זה יש כמה מגבלות, שתיים מהן נוגעות לענייננו: 
1. אסור להביא למותו של אדם או אפילו לקרב את מותו של אדם, כדי להציל אדם אחר, אפילו אם יהיה זה 
לשנים רבות. אין אדם רשאי לסכן את עצמו או לגרום לעצמו נכות משמעותית, אפילו כדי להציל את חיי זולתו  

שכן כתוב בגמרא  במסכת בבא מציעא ס"ב, א - "חייך קודמים לחיי חברך". 
2. הדילמה ההלכתית גדלה כאשר הצורך בתרומת איברים  נועד לשיפור איכות החיים, כמו במצבי  השתלת 

כליה או קרנית, שכן אז מתעוררות שאלות נוספות הנוגעות לנתיחת המת (שטיינברג, 2006). 

קביעת המוות מבחינה הלכתית
הדילמה ההלכתית העיקרית  נוגעת לקביעת רגע המוות, שכן על פי החוק במדינת ישראל, איברים יכולים 
להילקח אך ורק במצב המכונה "מוות מוחי" – מצב שבו המוח כולו חדל לתפקד באופן סופי ובלתי הפיך, 
בעוד שאיברים אחרים בגוף, ובהם הלב, מתפקדים עדיין בצורה תקינה. לאור זאת רבנים נחלקו ביניהם אם 
רגע המוות מוגדר לפי הרס בלתי הפיך של כל תאי  המוח או לפי הפסקה בלתי הפיכה של פעילות הלב- 
מוות לבבי. רוב הפסיקות ההלכתיות כיום קובעות כי מוות מוחי על פי הגדרות ומבחנים המקובלים ברפואה 
מצווה.  היא  זו  כי תרומה  קובעות  הן  כן,  על  יתר  איברים.  ולאפשר תרומת  רגע המוות  לקביעת  מספקים 

(שטיינברג, 2006)
דילמה הלכתית אחרת מתייחסת למכלול האיסורים הקשורים לניתוח המת, איסור הנאה מן המת, דחיית 
ביצוע מצוות קבורה, איסור הלנת המת ועוד. אך דילמה זו איננה רלוונטית כאשר מדובר במצב של פיקוח 

נפש והצלת נפשות (שטיינברג, 2006).
אם מות התורם מקובל הלכתית, אין בעיה להתיר נטילת איברים להשתלה כאשר: 1. החולה הזקוק לשתל 

מצוי בסכנת חיים; 2. התורם הסכים בחייו שיילקחו ממנו איברים להשתלה לאחר מותו; 
3. בני משפחתו מסכימים לכך (שטיינברג, 2006). 

תחיית המתים וטומאת מת
תחיית  הפחד שמא  הוא  המת,  מן  איברים  לתרומת  המתנגדים  היהודים  בקרב  הרווחים  החששות,  אחד 
המתים תהא ללא החלקים שנלקחו מהגוף. חשש זה חסר כל ביסוס הלכתי רעיוני, שכן תחיית המתים תחול 

על כל המתים בכל הדורות, והאמונה היא שאלוהים, שהוא כל יכול, ישלים את החסר (שטיינברג, 2006).
סוגיה נוספת היא טומאת המת, יהודי אמור להיות "טהור" ולהימנע ממצבים העלולים לטמא אותו. בעניין 
פוסקים אשר  בו הושתל.  אינו מטמא את האדם אשר  איבר המת  נשאלת השאלה האם  איברים  תרומת 
התייחסו לנושא קבעו כי אין האיבר מטמא את  המושתל מכיוון שבגופו האיבר פועל ולמעשה "קם לתחייה" 

(שטיינברג, 2006).

תרומת איברים מן החי
פוסקים קבעו עקרונות מנחים בנוגע להשתלת איברים מתורם חי. התרומה מתאפשרת כאשר אין בתהליך 
סיכון חמור לחיי התורם, וחייו יימשכו כרגיל תחת השגחה רפואית. כמו כן יש לוודא שההשתלה היא הטיפול 
המיטבי לחולה, וסיכויי הצלחתה גבוהים. אם מתקיימים התנאים הללו, מצווה התורם החי לתרום חלקים 

מגופו להצלת הזולת. 
כיום מדובר  בשל התנאים הללו מצטמצמת מאוד רשימת הרקמות והאיברים שאפשר לקחת מתורם חי. 

בדם, במח-עצם, בכליה, באונות כבד ובאונות ריאה. 
מי שנמצא מתאים לתרום דם או מח-עצם, חלה עליו חובה ואף מצווה  לתרום רקמות אלו. אין חובה לתרום 
כליה אך התרומה נחשבת כמעשה חסידות. הנימוק לכך הוא שאומנם יש בפעולה זו משום הצלת נפשות, 

אך מאידך יש בה גם סיכון מסוים. 
בהלכה אין איסור לקבל גמול כספי או אחר בעבור ההסכמה לתרום איברים מן החי. 

יהודים רבים מאמינים שעיסוק רב במוות ודיבורים עליו עלולים לקרב אותו. מכאן עולה השאלה האם חתימה 
אינם  הפוסקים  רוב  המיתה?  מועד  וקירוב  הרע"  "עין  גורמת  אינה  בחיים  האדם  בעוד  תורם  כרטיס  על 

מאמינים בכך (שטיינברג ,2008).
ביהדות, אין כל מניעה הלכתית לשימוש בכל בעל-חיים, לרבות חזיר, לצורך הצלת חיים או שיפור איכות 
החיים כל עוד הסיכוי להצלחה גדול מהסיכון. האיסור ההלכתי הקשור לחזיר או לקוף מתייחס לאכילתם 

בלבד (שטיינברג, 2006).

עמדת ההלכה באסלאם
אנשי דת מוסלמים דנו בנושא ההשתלות על בסיס הכתוב בקוראן וקבעו "פאתווה," פסק הלכה,  בהתאם 

.( Rady, et al, 2009 & Ilyas, Alam & Ahmad,2009)  לכך
דרך  בכל  אותה  להגשים  להשתדל  המאמין  ועל  באסלאם,  הנעלות  המטרות  אחת  היא  אדם  חיי  הצלת 
אפשרית הקיימת במסגרת החוק האסלאמי (El- Shahat, 1999 & Shachedina, 2005). ניתן לראות 
מפסוקי הקוראן את החשיבות העילאית של שמירת  חיי אדם והצלתם- ככתוב בקוראן: "כה אמר ה': ציוויתי 
על כל בני ישראל כי כל מי שהרג או שחט על פני אדמה כאילו הרג את כל האנושות, וכל מי שהחיה נפש, 
כאילו הציל את האנושות כולה" ( قال تعالى : " ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي 
Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-ka- 32: اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النََّاس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النََّاس َجِميًعا ") ( المائدة

.(rim
באסלאם נתפס המוות כמעבר בין הקיום בעולם הזה לקיום בעולם הבא, ומותר ואף רצוי להרהר במוות 

(Shiekh, 1998). לגופת המת יש התייחסות קדושה באסלאם וחייבים לקבור אותו במהירות האפשרית.
המוסלמים מאמינים שגופת המת יכולה לחוש כאב, אמונה זו נובעת מדברי הנביא מוחמד בסורה: "לשבור 
עצם של אדם מת, כמוהו כלשבור עצם של אדם חי." על כן המוסלמים נזהרים מלעשות בגופת המת מעשים 

.(Shiekh ,1998)  העלולים לגרום לכאב
ברמה העקרונית על פי כל הנלמד על קדושת גופת המת והיחס אליה, אין לנתח גופות לאחר המוות. עם זאת 

וכן כדי  פוסקים רבים התירו נתיחה לאחר המוות למען מטרות נעלות כמו תרומת איברים, לימוד רפואה 
.(Shiekh, 1998) לקבוע סיבת מוות במקרים מיוחדים

היתר תרומת איברים על פי פתוות נבחרות מהעולם המוסלמי 
ד"ר שייח מוחמד טאנטאווי, המופתי הראשי של מצרים, התייחס לנושא תרומת איברים בשנת 1988. הוא 
פסק שלדעת רוב חכמי האסלאם, תרומת איברים מתורם חי מותרת, כל עוד היא מוסדרת על פי חוקי הדת 
והמשפט. הוא גם פסק שמותר להשתיל איברים מגופת תורם מת על מנת להציל חיים. טאנטאווי התייחס 
גם לשאלת הגדרת המוות. הוא ציין שהמוות הינו תהליך פרידת הנפש מהגוף, אך רגע זה נקבע על ידי 
 El- Shahat,)  רופאים ולא על ידי חכמי דת. הוא מדגיש שלדעתו זהו המצב הרצוי וכך הוא צריך להישאר
1999). כמה שנים מאוחר יותר, ב-1994, פורסמה באוניברסיטת "אל-אזהר" בקהיר פתווה נוספת המתירה 
תרומת איברים מהמת. פסיקה זו מדגישה שיש להתייחס לרצון התורם כפי שהביע אותו לפני מותו. באותה 
פתווה נקבע גם שמותר לאדם חי לתרום איבר מגופו כל עוד אין בכך סכנה לחייו וכל עוד התרומה נעשית על 

.( El- Shahat, 1999) פי חוקי הדת והמשפט
אחד  קארדאווי,  יוסוף  ד"ר  ידי  על  פורסמה  איברים  לתרומת  שמתייחסת   ,1998 משנת  נוספת  פתווה 
המופתים המוכרים והמוקבלים ביותר בעולם המוסלמי. לדבריו, מותר להשתיל איבר מאדם שמת מוות לבבי 
או מוות מוחי. התייחסות ישירה לנושא מהווה פריצת דרך ביחס לנושא תרומת איברים על פי הדת. ד"ר 
גם שיש לקבל את הסכמת משפחת המת לתרומה איבריו. הוא הוסיף שאין בעיה דתית  קארדאווי פסק 

 (El- Shahat, 1999) מבחינת האסלאם לתרום או לקבל איבר מאדם שאינו מוסלמי
מועצת חכמים בכירים בסעודיה אישרה בפתווה מס' 99 לשנת 1402 להגירה, את העברתו של איבר או חלק 
ממנו מאדם חי או מת, מוסלמי, יהודי או נוצרי, לאדם אחר במידת הצורך בתנאי שאין סיכון לחיי התורם 
והנתרם. ( مفتى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 99 لسنة 1402هـ ، الذي أجاز نقل عضو أو جزء من 

إنسان حي , أو ميت , مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه﴾
. (El- Shahat, 1999)

עקרונות מנחים לגבי תרומת איברים באסלאם 
 .( El- Shahat, 1999) .באסלאם נקבעו עקרונות כלליים להסדרת תהליך התרומה מתורם חי ומתורם ממת
הזקוק  לחולה  לפחות  שנייה  מדרגה  משפחתית  קרבה  בעל  יהיה  הפוטנציאלי  התורם  מהחי,  בהשתלה 
לאיבר. התורם יכול להיות גם בן או בת הזוג, אח ביולוגי או מאומץ של החולה. על התורם להיות במצב 
בריאותי טוב מבחינה פיזית ונפשית. יש לדאוג שכמה שפחות נזק יגרם לתורם בכל תהליך הוצאת האיבר 
וגם בהמשך חייו  לאחר התרומה. אסור שהתורם יפעל כתוצאה מלחצים חברתיים, משפחתיים או כספיים. 
האיבר  הוצאת  לאחר  זאת  ועם  בתהליך,  שלב  בכל  לתרום  לרצונו  בנוגע  דעתו  את  לשנות  יכול  התורם 
והשתלתו התורם אינו רשאי לבקש אותו בחזרה. חשוב מאד למסור מראש את כל המידע הרלוונטי לגבי 
התהליך שהתורם צפוי לעבור, לרבות הסיכונים והסיבוכים האפשריים. לבסוף, יש לקבל הסכמה כתובה 

. (El- Shahat, 1999) מהתורם המאשר את נכונותו לתרומה
צוות  צורך בתיעוד של כל תהליך קביעת המוות, בפרט מוות מוחי. חל איסור מוחלט על  יש  בתורם מת 
להוצאת  כתובה ממשפחת המת  לקבל הסכמה  המוות. חשוב  בקביעת  מעורב  להיות  במערך ההשתלות 
איברים לתרומה מגופתו. אם  המת הביע סירוב לתרומת איבריו בעודו בחיים, אין לקחת את איבריו לתרומה. 

 .(El- Shahat, 1999) אין לסחור באיברים
חשוב לזכור שעדיין ישנם חילוקי דעות רבים בנוגע לנושא תרומת איברים בדת. יש המאמינים באיסור גרימת 
נזק לגוף שהוא פיקדון קדוש מאת אללה ושוללים את ההיתר להשתיל איברים מתורם חי. דעות אחרות 
גורסות שעבירה על חוקים הנוגעים לכבוד המת, דחיית קבורתו וביזוי הגופה שוללים את ההיתר להשתיל 

 .  (El- Shahat, 1999)איברים מן המת

בנוסף:
• נמצא כי מבוגרים דתיים, מבוגרים חילוניים וצעירים דתיים הם בעלי העמדה החיובית החזקה ביותר בנושא 
לתרומת  בנוגע  ביותר  החלשה  העמדה  בעלי  הינם  דתיים  שאינם  צעירים  זאת,  לעומת  איברים.  תרומת 

. (f(2,96)=2.97,p<0.005) .איברים
• העמדה והנכונות לתרומת איברים של קבוצת המשתתפים החתומים על כרטיס" אדי" חיובית יותר מהעמדה 
והנכונות של אלה שאינם חתומים. שיעור הנשים שחתמו על כרטיס "אדי"  גבוה משמעותית  משיעור הגברים  

.(t=-6.28,p<0.001)

דיון
במחקר בדקנו באמצעות שאלון אנונימי את עמדות ונכונות המגזרים היהודי והערבי על כל עדותיו (מוסלמים, 
לתרומת  השונות  הדתות  של  העמדות  את  ולהבין  להכיר  במטרה  זאת  איברים,  לתרום  ודרוזים)  נוצרים 
איברים, ולצאת בתוכנית פעולה שתביא לשינוי מהותי במודעות ובנכונות הציבור לתרום אברים בחיים ולאחר 

המוות.
והנכונות  העמדות  בין  מובהק  קשר  קיים  כי  ונמצא  המחקר  השערות  אוששו  שהתקבלו,  התוצאות  לאור 

לתרומת איברים ובין מאפיינים אישיים ותרבותיים שונים.
מחקרים נוספים בעבר הראו תוצאות דומות. מחקר שנערך בישראל  בשנת 2004  בדק את הסיבות להסכמה 
ולהימנעות לתרומת איברים בין יהודים וערבים נוצרים ומוסלמים. אוכלוסיית המחקר כללה 373 משפחות של 
תורמים פוטנציאלים מ- 22 בתי חולים ברחבי הארץ. תוצאות המחקר הראו כי 78.4% מהנשאלים הסכימו 
או  נמצאה אמונה  כל הדתות  איברים. בקרב  נמנעו מתרומת  איברים מטעמי אלטרואיזם.  58%  לתרומת 
הנחה שהדבר  נוגד את חוקי דתם. גם במחקר זה ניתן לראות את ההשפעה הגדולה של האמונה הדתית על 

.(Ashkenazi et al. 2004) .הנכונות לתרום איברים
מחקר אחר נערך בפקיסטן, מדינה מתפתחת בעלת רוב מוסלמי. באוניברסיטת ”Aga- Khan“  נבדקו הידע, 
ידע  כי  והמנהגים בנוגע להשתלת איברים. המחקר כלל 440 משתתפים. תוצאות המחקר הראו  העמדות 
כי  כן, המחקר מצא  כמו  סוציו-אקונומי.  ולמצב  לרמת השכלה  מובהק  באופן  איברים קשור  בנושא תרומת 
הנבדקים אשר האמינו שאין היתר דתי לתרום איברים היו בעלי מוטיבציה נמוכה יותר לתרום איברים יחסית 
תפיסת  על  התרבות  של  וההשפעה  החשיבות  את  כאן  לראות  ניתן  זאת.  מתירה  שדתם  שהאמינו  לאלו 
הבריאות וקידומה בקרב אוכלוסייה זו. מסקנת המחקר הייתה שהרחבת הידע  על תרומת איברים ועמדת 

.(Saleem et al. 2009) הדת ומנהיגים דתיים לעניין זה יכולה להביא לעלייה בהיענות לתרומה
 

סיכום  
השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית מצילת חיים. הביקוש לאיברים להשתלה עולה עם התקדמות מדע 
תוחלת  לעלית  וגדל במקביל  איברים, מחסור שהולך  קיים מחסור משמעותי בתרומות  עדיין  אך  הרפואה, 

החיים . 
השאלות האתיות העולות בנוגע למקור האיברים להשתלה דומות בכל מערכת תרבותית ודתית. 

מסקירת הספרות ניתן לראות כי בשלוש הדתות יהדות, אסלאם ונצרות קיימת תמיכה בתרומת איברים לשם 
מוחי,  מוות  על  מחליט  הרפואי  והצוות  במידה  המוח.  של  ולא  הלב  של  היא  המוות  הגדרת  חיים.  הצלחת 
בהתאם לחוק, רוב אנשי הדת (פרט לדרוזים) יאשרו נטילת איברים לתרומה.  הדרוזים מתנגדים לתרומת 
איברים מאחר שהם מאמינים בגלגול נשמות. עם זאת,  דרוזי שמעוניין בכל זאת לתרום איבר לבן משפחה, 

יכול לעשות זאת מרצונו למרות התנגדות הדת. 
גם  (אלטרואיזם) כמו  לזולת  והרצון לעזור  בין המניעים להסכמה לתרום איברים מצויים הנדיבות  כי  נצפה 
נשיאת  (למשל, באמצעות  איברים  רצונו לתרום  בחייו את  חיים. במקרים שבהם הביע המת  להציל  הרצון 

כרטיס תורם), הכוח המניע את המשפחה הוא הרצון למלא אחר בקשתו. 
במסגרת המאמצים לקדם את חשיבות הנושא בארץ, ישנה התייחסות למנהגי התרבויות השונות כפי שניתן 

לראות מהפרטים על כרטיס "אדי". 
בדיאליזה.  סופנית המטופלים  כליות  אי-ספיקת  חולי  למצוקת  עדים  ילדים,  לנפרולוגיה  היחידה  כצוות  אנו, 
במקביל, אנחנו רואים את היתרונות בהשתלת הכליה והחיים בהמשך עם הכליה המושתלת. מושתלי הכליה, 
ואילו מטופלי  ויכולים לתרום לחברה במשך שנים רבות,  לאחר החלמתם, חוזרים למעגל העבודה במשק 
יכולתנו  זו אנו חושבים ומרגישים שעלינו לעשות כמיטב  100%. מתוך ראיה   - הדיאליזה נחשבים נכים ב 

להעלות את המודעות ליתרונות השתלת איברים ולחשיבות תרומת האיברים לחולים בפרט ולחברה ככלל.
רגשיים  קוגניטיביים,  ברבדים  להתמקד  המיועדת  בתכנית  צורך  יש  הציבור,  מודעות  את  להעלות  כדי 
ראוי  כן  כמו  וסיפור אישי של מושתל.  צפייה בסרט  והתנהגותיים הכוללים הרצאה של מתאמת השתלות, 
המבקשים  לתלמידים  ולסייע  לעודד  ובאוניברסיטאות,  הספר  בבתי  הלימודים  בתכניות  הנושא  את  לשלב 
אדי  כרטיס  על  חתימה  לעודד  הנוער,  תנועות  במסגרת  ולפעול  בקהילה  להתנדב  בנושא,  עבודות  לכתוב 
מנהיגים  בקרב  הסברתית  לפעול  יש  כן  כמו  בתקשורת.   קמפיין  ובאמצעות  קהילתיים,  החתמה  באירועי 

ומוסדות דתיים. 
הצוות הסיעודי חייב לקבל הכשרה בנושא הגישה לתורמים פוטנציאליים. עליו להיות בקשר  צמוד ורציף עם 
מטופלים ובני משפחה העומדים בפני החלטות סוף חיים קשות, ועם מטופלים רבים הזקוקים להשתלה. ברגע 
הקריטי, ההחלטות הן קשות ביותר. לעיתים יתכן כי רגשות הכאב ואי השלמה עם המציאות המרה אינם 
לסימני  להיענות  על הצוותים המומחים בתחום  לכן  בני המשפחה.  כל  מאפשרים לקבל את הסכמתם של 

המצוקה של המשפחות ברמה הרגשית, הקוגניטיבית והמעשית ולמצוא את הדרך לליבם.

ביבליוגרפיה:
גורמן, ג (2008) מערך ההשתלות בישראל 2007 – מציאות וחזון. הרפואה, 147, 5, 417-421. 

http://www.health.gov.il- חוק השתלת איברים התשס"ח. (2008). נצפה בתאריך ,20.12.09 מתוך המרכז הלאומי להשתלות. (2012).  נצפה בתאריך 28.12.12, מתוך
/transplant

ילניק, ש'.( 2006) . של מי האיברים האלה לעזאזל. רפואה ומשפט , 58-60.
ילניק, ש', (2002). תרומת איברים בתמורה. ת"א: פרלשטיין- גינוסר בע"מ.

נאה,ב', (18.06.2003). שוק האיברים. ידיעות אחרונות.
הלכתית (כרך ג' עמ' -42 184).  ירושלים, מכון שלינזגר. סנהדרין, פרק ד', דף ה'שטיינברג, א. (2006,2007) השתלת איברים. מתוך: האינצקלופדיה הרפואית  

שטיינברג, א. חוק השתלת איברים התשס"ח-(2008); חוק החולה הנוטה למות, אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך ב' בערך "הסכמה מדעת" (עמ.38-1,
Al-Qur’an al-karim : bi-al-rasm al-‘Uthmani. Wa-bi-hamishihi tafsir al-Jalalayn lil-Imamayn Al-jalilayn Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahal-

 li [wa-]Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibnAbi Bakr al-Suyuti. Mudhayyalan bi-Kitab Lubab al-nuqul fi asbab al-nuzul / lil-Suyuti, ed.Muhammad Karim
.ibn Sa‘id Rajih. Bayrut, Lubnan: Dar al-Qalam, [1983?]. UNC Davis folio BP100 1983b

 Batten, H.L, (1990). The social construction of altruism in organs donation.InJ.Shanteau& R.J. Harris (Eds). Organ donation and transplantation:
.Psychological and behavioral factors. Pp. 83-96. Washington DC: American Psychology Association.20

 Beyond Biblical Literalism and Inerrancy: Conservative Protestants and the Hermeneutic Interpretation of Scripture], John Bartkowski, Sociology
.of Religion, 57, 1996

 Bulow, H., Sprung. C., Rienhart, K., Prayag, S., Du, B., Armanganidis, A., Abroug, F., & Levy, M. (2008). The world's major religions' points of view
.on end of life decisions in intensive       care unit. Intensive Care Medicine,34, 423-430

 .Danovich, G., (2006). Handbook of Kidney Transplatation, USA, Little, Brown and Company 
.Davidson, M.N., &Deney, P. (2008).Attitudal barriers to organ donation among black Americans.Tranplantation Proceedings, (23), 2531-2532 

.El- Shahat. Y. (1999). Islamic viewpoint of organ transplantation. Transplantation proceedings,31, 3271- 3274
 Finkelstein, Israel; Silberman, Neil Asher (August 2002). "Review: "The Bible Unearthed": A Rejoinder". Bulletin of the American Schools of

 .Oriental Research 327: 63–73
 Goldsand, G., Rosenberg, Z., & Gordan, M.(2001). Bioethics for clinicians: 22. Jewish bioethics. Canadian  Medical Association Journal, 164, 2,

.219-222
.Hoffart, N. (2009). The development of kidney transplant nursing. Nephrology Nursing Journal, 36, 2, 127-138

 Hoffart, N. (2009). Nephrology nursing 1915-1970: A historical study of the       integration of technology and care.   Nephrology Nursing Journal,
 36, 2, 181-191. Horton, R.RL., & Horton, P.J. (2005).Knowledge regarding organs donationIdentifying and overcoming barriers to organ

.donation.Social Science & Medicine, 31.791-800
             .Hod society. (2009). Hod's mission, retrieved December 20th, 2012, from: http://www.hods.org/English/about/mission.as

Ilyas, M., Alam, M., &Ahmad, H. (2009). The Islamic perspective of organ donation in Pakistan. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplan-
.taion, 20, 1, 154-156

 Ibn al-‘Arabi, 1165-1240. Tafsir al-Qur’an al-karim. Ibn al-‘Arabi: Bayrut : Dar al-Andalus, 1978. Divinity --- 297.1227 I13, T124, 1978. Attributed
.to the great Andalusian Sufi, though probably by his commentator Kashani

 Kerridge, E., Saul, P., Lowe, M., McPhee, J. & Williams, D. (2002). Death, dying and donation: Organ  transplantation an the diagnosis of death.
.Journal of Medical Ethics, 28, 89-94

.Parisi, N., & Katz, I. (2006).Attitudes towards posthumous organ donation and commitment to donate.Health Psychology, 5, pp. 565-580
.Prottas, L. (1983). Encouraging altruism: Public attitudes and the marketing of organ donation.  Milbank Memorial Fund Quarterly, 61(2), pp. 278

.Sachedina, A. (2005). End of life: The Islamic view. The Lancet, 366, 774- 779
Rady, M., Verhijde, J., & Ali, M. (2009). Islam and end of life practices in organ donation for transplantation: New questions and serious sociocultru-

al consequences. HEC Forum, 21, 2
 Saleem, T., Ishaque, S., Habib, N., Saadia, S., Jawed, H., Ali Khan, A., Ahman, M., Iftikhar, M.,  Mughal, H., & Jehan, I. (2009). Knowledge,

.attitudes and practices survey on organ donation among a selected adult population of Pakistan. BioMed Centeal Medical Ethics, 10, 5
.Tamburi. (2009). The role of critical care nurses in the organ donation breakthrough collaborative, Critical    Care Nurse, 26,2 20-22

.Thomas, H.M. (1996). New Ways of Making Babies: The Case of Egg donation. Reproductive Technologies and the family, 2(3), pp. 51-63
.Titnass, R. (1998). The gift relation: From human blood to social policy. New York: Vintage Books



עמדת ההלכה הנוצרית
על פי הברית החדשה יש להתייחס למת בכבוד, אך עבור נוצרים רבים תרומת איברים לטובת המשך ושיפור 
איכות החיים הינה חוויה של אהבה ואצילות נפש כדברי ישו: "רפאו את החולים, טהרו את המצורעים, הקימו 

את המתים" (מתי, 10,8).   
הכנסייה התייחסה לנושא תרומת איברים והבהירה את עמדתה. האב מקראדיץ' קשישיאן מתייחס לנושא 
בגישה חיובית ומעודדת ואומר: "תוכל במתן טיפת דם להציל חיים, תוכל בתרומת  כליה להחזיר את התקווה 
והבריאות לחיים, תעניק קרנית ותהפוך את החושך המתמיד לאור  והאל יאיר את דרכך, תעניק לב והלב 
The First Nation-) "שלך ימשיך לפעום אצל מי שמחכה לו המוות, תעניק ריאה ותוכל לנשום בשלווה ונוחות

.(al Congress On Organ & Tissue Procurement, Vatican 1 Février  2012
במקום אחר אמר ישו:  "אין אהבה יותר גדולה מזו שאדם ייתן מעצמו לאוהביו" (יוחנן 15,13). כאשר אדם 
תורם מעצמו במהלך חייו או לאחר מותו הוא נותן מעצמו לאחרים, זהו אחד המעשים הנעלים שאדם מאמין 

(I,2002..Finkelstein) יכול לעשות ומעיד על  נכונות  האדם לתת מעצמו

עמדת ההלכה בעדה הדרוזית
מהמעט שנכתב על הדת הדרוזית אנו יודעים שיש בעולם מספר מסוים של נשמות  המתגלגלות מגוף לגוף. 
נשמת האדם היא נצחית ואילו הגוף מתכלה, כשהנשמה עוזבת אותו, הגוף חסר ערך. הדת הדרוזית אינה 
רואה במוות מוחי מוות סופי, אדם נחשב חי כל עוד לבו פועם. עם זאת, כפי שצוטט מהקוראן ע"י השיח אמין 
טריף המנוח, ראש העדה הדרוזית לשעבר: "כל אומה, אם יבוא סופה, לא ניתן לדחות או להקדים את שעת 

ة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن. األعراف34"﴾  המוות שלה (" َوِلُكلِّ ُأمٍَّ
(Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-karim). מכאן, לפי מנהיגי העדה  הדרוזית  שמורה לפרט החירות האישית 

לפעול על פי ראות עיניו בנושא תרומת אברים.   

שיטות המחקר 
מאפייני המדגם:

במחקר השתתפו 187 משתתפים מהמגזר הערבי  והיהודי בגילאים 19 עד 75 (ממוצע  35.57 שנה, סטיית 
התקן  11.68). מגדר: % 55 גברים% 45 נשים. דת: % 33 יהודים, % 25 מוסלמים, % 26 דרוזים, 
16% נוצרים. מצב משפחתי:% 55 נשואים, 44% רווקים, אלמנים % 1. השכלה: 55% אקדמאית, 32% 
תיכונית  12 שנות לימוד,  13% עד 10 שנות לימוד.  מספר ילדים: ל-  % 40 אין ילדים, 37% 3 – 4 
ילדים  ,ל- % 13 יש  2-0 ילדים. ל- 10%   5+ ילדים. מצב סוציו אקונומי : 38% מעמד כלכלי גבוה,42% 

מעמד כלכלי בינוני, 20% מעמד כלכלי נמוך. 
חתימה על כרטיס אדי: 11% חתמו,% 89 לא חתמו.

כלי המחקר:
השאלון בדק את ההבדל בעמדות, את התפיסה והנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי מגדר, 
קבוצת  בין  ההבדל  נבדק  בנוסף,  אקונומי.   - סוציו  ומצב  השכלה,  לדת,  קרבה  משפחתי,  מצב  עדה, 

המשתתפים שחתומים על כרטיס אדי ובין אלה שאינם חתומים עליו.
תשובות  של  המשוקלל  הממוצע  חישוב  ידי  על  נבנה  איברים"  לתרומת  לגבי  ועמדות  "תפיסה  המשתנה 
המשתתפים. ככל שהציון גבוה יותר, המשתתף בעל עמדה חיובית יותר ובעל מוכנות גבוהה יותר לתרום 

איברים.

השערת המחקר
קיים הבדל בעמדות ובנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי המאפיינים האישיים, הדתיים והתרבותיים.
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מבוא 
מספר המטופלים הסובלים ממחלות כרוניות סופניות עולה במשך השנים בעקבות חידושים בתחום הטיפול  
ניסיונות קדחתניים לפתח איברים חלופיים לאיברים האורגניים שתפקודם  נעשו  הרפואי. לאורך השנים 
כשל, אולם ללא הצלחה. מכשיר הדיאליזה היה אולי הטיפול  היחיד שהצליח להאריך באופן משמעותי את 

 .(Danovich, 2006) חייהם של חולי אי-ספיקת כליות

היסטוריה של השתלות
וכבר בימי הביניים נעשו  השתלת האיברים להצלת חיי אדם מעניינת את האנושות משחר ההיסטוריה, 
אותה  עשה  בכלב,  הייתה  הראשונה  המוצלחת  הכליה  השתלת  רקמות.  של  פשוטה  להדבקה  ניסיונות 
באוסטריה  Emerich Ullmann ב- 1902. הכליה ייצרה מעט שתן והכלב חי כמה ימים. השתלות נוספות 

.(Hoffart 2009) 1912 – 1902 בבע"ח נעשו בשנים
והרפואה  איברים,  השתלות  בתחום  והעשייה  המחקר  מאד  התפתחו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 
המודרנית הביאה עמה חידושים מרעישים בתחום. במחצית השנייה של המאה ה-20 התפתחה טכנולוגיה 
רפואית של השתלת איברים, שבמהלכה מוחלפים איברים, חלקי איברים או רקמות שהגיעו לאי-ספיקה 

סופנית באיברים, חלקי איברים או רקמות תקינים. 
בשנת 1947 החלו לבצע בבית החולים בריגהאם בבוסטון  השתלות מוצלחות. השתלת הכליה המוצלחת 

הראשונה מאדם לאדם  נעשתה שם בשנת 1954. ההשתלה הייתה מאח תאום זהה לאחיו החולה
(Hoffart, 2009). בארץ נעשו השתלות הכליה הראשונות במרכז הרפואי רמב"ם ובבי"ח בילינסון, בשנת 

1964 בהפרש של יומיים.
יש כמה סוגי השתלות איברים: " autograft" מתייחסת למצב שבו מטופל עובר השתלת רקמה מחלק אחד 
  -  "allograft" ;השתלת איבר או רקמה מבעל חיים לאדם  - "xenograft" ;בגופו לחלק אחר שזקוק לה

.(Danovich, 2002; 2006 ,ילניק) השתלת איבר או רקמה מאדם אחד לאדם אחר
דחיית  נוגדות   – חיסון  מדכאות  תרופות  של  פיתוחן  הכירורגיות,  הטכניקות  בתחום  שחלה  ההתקדמות 
איברים –  והתפתחות מערך הטיפול בזיהומים,  אפשרו להשיג שיפור משמעותי באיכות החיים ולהאריך 
את חייהם של חולים הסובלים מאי-ספיקת כליות כרונית, מאי ספיקת כבד סופנית, ממחלת לב חשוכת 

מרפא או ממחלת ריאות קשה (שטיינברג, 2006). 
של  במספרן  העלייה  משיעור  גבוה  העולם  מדינות  בכל  להשתלה  הממתינים  במספר  העלייה  שיעור 
ההשתלות המתבצעות בפועל. המצב הולך ומחמיר, היות שמספר החולים הנזקקים להשתלה הולך וגדל 
ואילו במספרן של התרומות לא חלה עלייה משמעותית וחולים רבים נפטרים בטרם הגיעה תרומה (ילניק, 

 .(Hoffart; 2009  and Horton ;2005, Sachedina,2005) ,(2002,2006
נכון לינואר 2012 המתינו בישראל כ- 729 בני אדם להשתלת כליה, 135 להשתלת כבד, 96 להשתלת לב, 
המתינו  חולים   1041 סה"כ  כליה.  לבלב-  להשתלת   10 לב-ריאה,  להשתלת   1 ריאות,  להשתלת   70
להשתלת איברים. לפי הערכה, כמאה מתוכם צפויים למצוא את מותם בהמתנה. מנתוני המרכז להשתלות 
עולה כי מידי שנה נוספים לרשימה 30%, 10% נפטרים בעודם ממתינים להשתלה ו-20% לערך זוכים 

לתרומה המיוחלת (מרכז הארצי להשתלות, 2012). 
איברים להשתלה נלקחים מן המת ומן החי. הדבר מעורר שאלות מוסריות ודתיות רבות. אל מול שאלות 

אלו יש לבחון כיצד ניתן להגביר את הנכונות לתרום איברים (גורמן, 2008).

מחקר זה בחן באמצעות שאלונים אישיים את העמדות, התפיסה, ההתנהגות והנכונות לתרומת 
איברים במגזר היהודי והערבי (מוסלמים, נוצרים ודרוזים).

בעבר התאפשרה בארץ תרומת כליה מן החי אך ורק בין בני משפחה. בשנת 2000 נקבע כי כל אחד רשאי 
לתרום את איבריו כל זמן שמדובר בתרומה מטעמים אלטרואיסטים. כיום, ניסוח זה מנוצל לרעה לצורך סחר 

באיברים (נאה, 2003).
נושא מכירת האיברים הועלה פעמים רבות כאחד הפתרונות למחסור אל מול הצורך הגובר, אך עד כה 
נדחה. בשנת 2008 חוקק חוק השתלות איברים הקובע כללי התנהגות להשתלת איברים מהחי, מהמת, 
איסור תווך ומכירת איברים בארץ ועוד. כיום, החוק בישראל אינו מאפשר נטילת תרומה ללא כתב הסכמה 
משנת  ותקנותיו  התשי"ג-1953,  והפתולוגיה,  האנטומיה  חוק  על  מבוסס  החוק  המשפחה.  מאת  חתום 

התשמ"א- 1981 (שטיינברג, 2008).

הגורמים המשפיעים על ההיענות לתרומת איברים
חרף המודעות הציבורית ההולכת וגוברת בעניין האיברים להשתלה, גדול עדיין הפער בין מספר התורמים 

הפוטנציאליים ובין מספרם של התורמים בפועל. 
במרכזים רפואיים בישראל, ובמרכזים רפואיים גדולים באירופה ובארה"ב, מונו אחים/יות שישמשו בתפקיד 
"מתאמי השתלות". תפקידם הוא לאתר את התורמים הפוטנציאליים ולפנות אל המשפחות בבקשה לתרומת 
כי  עולה   ,(Batten, 1990) ביניהם  רבים,  ממחקרים   . (Thomas,1996;Tamburi,2009) יקיריהן  איברי 
זכו  יקיריהן שמתו, הסבירו את החלטתן כאלטרואיסטיות רק כאשר  משפחות שניאותו לתרום את איברי 

לתמיכה בתהליך התרומה.
דתיות) של המקורבים למת.  (ברובן  ומצפוניות  רגשיות  דילמות  מן המת, מציבה בעיקר  סוגיית התרומה 
ולהשפיע  להתערב  ומהיכולת  (חינוך)  מקדימים  והסברה  ממודעות  מאוד  מושפעת  כזאת  לתרומה  נכונות 
בעיתוי שאין רגיש ממנו על קרובי  המת, כאשר  המשפחה שרויה בהלם ומתקשה לקלוט את המשמעות של 

 .(Parisi and katz,2006; kerridge, et all ,2002),(2007,2008, שטיינברג) מוות מוחי בלתי הפיך
לנושא התרומה.  ואהדה  מודעות  להגברת  גורם משפיע  להיות  עשויה  תורם  כרטיס  על  מוקדמת  חתימה 
וערכים  אמונות  ועל  מוקדם  ידע  על  מבוססת  מידית  תמורה  ללא  צדדית  חד  לנתינה  מוכנות  כלומר 

 .(Bulow, at all, 2008, Robins,1996 ;1983 ,Prottas ;1998 ,Titnass) אלטרואיסטים
בארץ  פועלת  עמותת "אדי", השייכת למרכז הארצי להשתלות. העמותה הוקמה ע"י משפחת בן דרור לזכר 
בנם שנפטר בעת שהמתין להשתלת כליה.  העמותה מתפעלת מאגר ממוחשב של כל אזרחי ישראל אשר 
חתמו על רצונם לתרום את אבריהם לאחר מותם. כל אזרח בן 17 ומעלה רשאי לחתום על כרטיס "אדי". 
לרצון משפחת  נוסף מתייחס  סעיף  מותו.  לאחר  לתרום  מעוניין  הוא  החותם מסמן את האיברים שאותם 

החותם לאחר פטירתו, ואחר לחוות דעת של איש דת של החותם (המרכז הלאומי להשתלות, 2009).
קרוב ל- 70,000 מהחותמים על כרטיס "אדי" מעוניינים  בהסכמת משפחתם לתרומת איברים. ההסתדרות 
הרפואית תומכת בהרחבת ההיתר לקבלת תרומות מן החי לקרובים מדרגה שנייה ושלישית ואף לקרובים 

נפשית, שהם לאו דווקא קרובים גנטית (המרכז הלאומי להשתלות, 2012).
יוזמה נוספת בעניין תרומת איברים היא עמותת "הוד" שמטרתה לספק ליהודים מכל העולם דעות הלכתיות 

.(Hods, 2009) שונות לגבי תרומת איברים
והדתית  החברתית  במודעות  תלוי  והוא  למדינה  ממדינה  משתנה  איברים  לתרומת  ההסכמה  שיעור 

(שטיינברג, 2007).
נדמה כי קיים פער בין עמדות הציבור הישראלי בתחום תרומות האיברים ובין התנהגותו בפועל. שיעור גבוה 
של הציבור מעיד על עצמו שיהיה מוכן לחתום על כרטיס התורם. אך בפועל, רק 5% לערך נושאים עימם את 
הכרטיס. רוב הציבור מסכים עם הטענה כי מוצדק להוציא אברי אדם שמת מוות מוחי ולהשתילם בגופם של 
בני אדם אחרים כדי להציל את חייהם. בפועל, רק כ- 50% ממשפחות הנפטרים נעתרות לבקשה לתרומה. 
רבות מן המשפחות תולות את סירובן לתרומה במניעים דתיים, אף שהן אינן דתיות. זאת, בניגוד לעמדתם 

של רוב הרבנים הפוסקים כיום, המתירים השתלות איברים מטעמי פיקוח נפש, כלומר, להצלת חייהם של 
בני אדם (שטיינברג, 2007).

המאמינים  אחוזים   14% לעומת  איברים  תרומת  מתירה  אינה  שהיהדות  מאמינים   53% היהודי  במגזר 
מידת  ללא ספק  איברים.  כי הדת מתירה תרומת  חושבים  הציבור הדתי 20%  לציין שבקרב  יש  ההיפך. 
הדתית  הגישה/ההלכה  איברים.  לתרומת  לנכונותה  ברור  באופן  קשורה  בחברה  הדתית  ההשפעה 
קרבה משפחתית  גם  כמו  זו,  נכונות  על  חיובי  באופן  להשפיע  עשויה  איברים  בתרומת  המחייבת/תומכת 

שהינה גורם משמעותי היכול להשפיע על מידת הנכונות או הרצון לתרום איברים (שטיינברג, 2007).
במגזר הערבי קיימת בעיתיות לגבי נושא תרומת אברים המתבטאת בחוסר חשיפה לנושא, ברגישות יתר 
(שטיינברג,  בכללותו  לנושא  שלילית  ובהתייחסות  בשלמותו  אדם  לקבור  שיש  באמונה  איברים,  לתרומת 

 .(2007

עמדת ההלכה היהודית
הצלת נפשות – האם יש חשש לשפיכות דמים?

החיים ביהדות מקודשים ומהווים ערך עליון על פי האמונה שאדם נברא בצלם אלוהים והובא לעולם זה על 
מנת לקיים את מצוותיו. היהדות מדגישה את אחריותו האישית של כל אדם לשמירה על חייו ועל חיי זולתו. 
בתלמוד במסכת סנהדרין, פרק ד', דף ה', כתוב: "כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם 
מלא, כל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא". מפאת גודל חשיבות הצלת חיי אדם 
קבעו חז"ל שכמעט כל האיסורים שבתורה, כולל שבת ויום הכיפורים, נידחים מפני פיקוח נפש והעובר על 
איסורי התורה לשם הצלת נפשות מקיים מצווה, גם אם יתברר שטעה בהערכת הסכנה (שטיינברג, 2006). 

לכלל הלכתי בסיסי זה יש כמה מגבלות, שתיים מהן נוגעות לענייננו: 
1. אסור להביא למותו של אדם או אפילו לקרב את מותו של אדם, כדי להציל אדם אחר, אפילו אם יהיה זה 
לשנים רבות. אין אדם רשאי לסכן את עצמו או לגרום לעצמו נכות משמעותית, אפילו כדי להציל את חיי זולתו  

שכן כתוב בגמרא  במסכת בבא מציעא ס"ב, א - "חייך קודמים לחיי חברך". 
2. הדילמה ההלכתית גדלה כאשר הצורך בתרומת איברים  נועד לשיפור איכות החיים, כמו במצבי  השתלת 

כליה או קרנית, שכן אז מתעוררות שאלות נוספות הנוגעות לנתיחת המת (שטיינברג, 2006). 

קביעת המוות מבחינה הלכתית
הדילמה ההלכתית העיקרית  נוגעת לקביעת רגע המוות, שכן על פי החוק במדינת ישראל, איברים יכולים 
להילקח אך ורק במצב המכונה "מוות מוחי" – מצב שבו המוח כולו חדל לתפקד באופן סופי ובלתי הפיך, 
בעוד שאיברים אחרים בגוף, ובהם הלב, מתפקדים עדיין בצורה תקינה. לאור זאת רבנים נחלקו ביניהם אם 
רגע המוות מוגדר לפי הרס בלתי הפיך של כל תאי  המוח או לפי הפסקה בלתי הפיכה של פעילות הלב- 
מוות לבבי. רוב הפסיקות ההלכתיות כיום קובעות כי מוות מוחי על פי הגדרות ומבחנים המקובלים ברפואה 
מצווה.  היא  זו  כי תרומה  קובעות  הן  כן,  על  יתר  איברים.  ולאפשר תרומת  רגע המוות  לקביעת  מספקים 

(שטיינברג, 2006)
דילמה הלכתית אחרת מתייחסת למכלול האיסורים הקשורים לניתוח המת, איסור הנאה מן המת, דחיית 
ביצוע מצוות קבורה, איסור הלנת המת ועוד. אך דילמה זו איננה רלוונטית כאשר מדובר במצב של פיקוח 

נפש והצלת נפשות (שטיינברג, 2006).
אם מות התורם מקובל הלכתית, אין בעיה להתיר נטילת איברים להשתלה כאשר: 1. החולה הזקוק לשתל 

מצוי בסכנת חיים; 2. התורם הסכים בחייו שיילקחו ממנו איברים להשתלה לאחר מותו; 
3. בני משפחתו מסכימים לכך (שטיינברג, 2006). 

תחיית המתים וטומאת מת
תחיית  הפחד שמא  הוא  המת,  מן  איברים  לתרומת  המתנגדים  היהודים  בקרב  הרווחים  החששות,  אחד 
המתים תהא ללא החלקים שנלקחו מהגוף. חשש זה חסר כל ביסוס הלכתי רעיוני, שכן תחיית המתים תחול 

על כל המתים בכל הדורות, והאמונה היא שאלוהים, שהוא כל יכול, ישלים את החסר (שטיינברג, 2006).
סוגיה נוספת היא טומאת המת, יהודי אמור להיות "טהור" ולהימנע ממצבים העלולים לטמא אותו. בעניין 
פוסקים אשר  בו הושתל.  אינו מטמא את האדם אשר  איבר המת  נשאלת השאלה האם  איברים  תרומת 
התייחסו לנושא קבעו כי אין האיבר מטמא את  המושתל מכיוון שבגופו האיבר פועל ולמעשה "קם לתחייה" 

(שטיינברג, 2006).

תרומת איברים מן החי
פוסקים קבעו עקרונות מנחים בנוגע להשתלת איברים מתורם חי. התרומה מתאפשרת כאשר אין בתהליך 
סיכון חמור לחיי התורם, וחייו יימשכו כרגיל תחת השגחה רפואית. כמו כן יש לוודא שההשתלה היא הטיפול 
המיטבי לחולה, וסיכויי הצלחתה גבוהים. אם מתקיימים התנאים הללו, מצווה התורם החי לתרום חלקים 

מגופו להצלת הזולת. 
כיום מדובר  בשל התנאים הללו מצטמצמת מאוד רשימת הרקמות והאיברים שאפשר לקחת מתורם חי. 

בדם, במח-עצם, בכליה, באונות כבד ובאונות ריאה. 
מי שנמצא מתאים לתרום דם או מח-עצם, חלה עליו חובה ואף מצווה  לתרום רקמות אלו. אין חובה לתרום 
כליה אך התרומה נחשבת כמעשה חסידות. הנימוק לכך הוא שאומנם יש בפעולה זו משום הצלת נפשות, 

אך מאידך יש בה גם סיכון מסוים. 
בהלכה אין איסור לקבל גמול כספי או אחר בעבור ההסכמה לתרום איברים מן החי. 

יהודים רבים מאמינים שעיסוק רב במוות ודיבורים עליו עלולים לקרב אותו. מכאן עולה השאלה האם חתימה 
אינם  הפוסקים  רוב  המיתה?  מועד  וקירוב  הרע"  "עין  גורמת  אינה  בחיים  האדם  בעוד  תורם  כרטיס  על 

מאמינים בכך (שטיינברג ,2008).
ביהדות, אין כל מניעה הלכתית לשימוש בכל בעל-חיים, לרבות חזיר, לצורך הצלת חיים או שיפור איכות 
החיים כל עוד הסיכוי להצלחה גדול מהסיכון. האיסור ההלכתי הקשור לחזיר או לקוף מתייחס לאכילתם 

בלבד (שטיינברג, 2006).

עמדת ההלכה באסלאם
אנשי דת מוסלמים דנו בנושא ההשתלות על בסיס הכתוב בקוראן וקבעו "פאתווה," פסק הלכה,  בהתאם 

.( Rady, et al, 2009 & Ilyas, Alam & Ahmad,2009)  לכך
דרך  בכל  אותה  להגשים  להשתדל  המאמין  ועל  באסלאם,  הנעלות  המטרות  אחת  היא  אדם  חיי  הצלת 
אפשרית הקיימת במסגרת החוק האסלאמי (El- Shahat, 1999 & Shachedina, 2005). ניתן לראות 
מפסוקי הקוראן את החשיבות העילאית של שמירת  חיי אדם והצלתם- ככתוב בקוראן: "כה אמר ה': ציוויתי 
על כל בני ישראל כי כל מי שהרג או שחט על פני אדמה כאילו הרג את כל האנושות, וכל מי שהחיה נפש, 
כאילו הציל את האנושות כולה" ( قال تعالى : " ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي 
Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-ka- 32: اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النََّاس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النََّاس َجِميًعا ") ( المائدة

.(rim
באסלאם נתפס המוות כמעבר בין הקיום בעולם הזה לקיום בעולם הבא, ומותר ואף רצוי להרהר במוות 

(Shiekh, 1998). לגופת המת יש התייחסות קדושה באסלאם וחייבים לקבור אותו במהירות האפשרית.
המוסלמים מאמינים שגופת המת יכולה לחוש כאב, אמונה זו נובעת מדברי הנביא מוחמד בסורה: "לשבור 
עצם של אדם מת, כמוהו כלשבור עצם של אדם חי." על כן המוסלמים נזהרים מלעשות בגופת המת מעשים 

.(Shiekh ,1998)  העלולים לגרום לכאב
ברמה העקרונית על פי כל הנלמד על קדושת גופת המת והיחס אליה, אין לנתח גופות לאחר המוות. עם זאת 

וכן כדי  פוסקים רבים התירו נתיחה לאחר המוות למען מטרות נעלות כמו תרומת איברים, לימוד רפואה 
.(Shiekh, 1998) לקבוע סיבת מוות במקרים מיוחדים

היתר תרומת איברים על פי פתוות נבחרות מהעולם המוסלמי 
ד"ר שייח מוחמד טאנטאווי, המופתי הראשי של מצרים, התייחס לנושא תרומת איברים בשנת 1988. הוא 
פסק שלדעת רוב חכמי האסלאם, תרומת איברים מתורם חי מותרת, כל עוד היא מוסדרת על פי חוקי הדת 
והמשפט. הוא גם פסק שמותר להשתיל איברים מגופת תורם מת על מנת להציל חיים. טאנטאווי התייחס 
גם לשאלת הגדרת המוות. הוא ציין שהמוות הינו תהליך פרידת הנפש מהגוף, אך רגע זה נקבע על ידי 
 El- Shahat,)  רופאים ולא על ידי חכמי דת. הוא מדגיש שלדעתו זהו המצב הרצוי וכך הוא צריך להישאר
1999). כמה שנים מאוחר יותר, ב-1994, פורסמה באוניברסיטת "אל-אזהר" בקהיר פתווה נוספת המתירה 
תרומת איברים מהמת. פסיקה זו מדגישה שיש להתייחס לרצון התורם כפי שהביע אותו לפני מותו. באותה 
פתווה נקבע גם שמותר לאדם חי לתרום איבר מגופו כל עוד אין בכך סכנה לחייו וכל עוד התרומה נעשית על 

.( El- Shahat, 1999) פי חוקי הדת והמשפט
אחד  קארדאווי,  יוסוף  ד"ר  ידי  על  פורסמה  איברים  לתרומת  שמתייחסת   ,1998 משנת  נוספת  פתווה 
המופתים המוכרים והמוקבלים ביותר בעולם המוסלמי. לדבריו, מותר להשתיל איבר מאדם שמת מוות לבבי 
או מוות מוחי. התייחסות ישירה לנושא מהווה פריצת דרך ביחס לנושא תרומת איברים על פי הדת. ד"ר 
גם שיש לקבל את הסכמת משפחת המת לתרומה איבריו. הוא הוסיף שאין בעיה דתית  קארדאווי פסק 

 (El- Shahat, 1999) מבחינת האסלאם לתרום או לקבל איבר מאדם שאינו מוסלמי
מועצת חכמים בכירים בסעודיה אישרה בפתווה מס' 99 לשנת 1402 להגירה, את העברתו של איבר או חלק 
ממנו מאדם חי או מת, מוסלמי, יהודי או נוצרי, לאדם אחר במידת הצורך בתנאי שאין סיכון לחיי התורם 
והנתרם. ( مفتى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 99 لسنة 1402هـ ، الذي أجاز نقل عضو أو جزء من 

إنسان حي , أو ميت , مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه﴾
. (El- Shahat, 1999)

עקרונות מנחים לגבי תרומת איברים באסלאם 
 .( El- Shahat, 1999) .באסלאם נקבעו עקרונות כלליים להסדרת תהליך התרומה מתורם חי ומתורם ממת
הזקוק  לחולה  לפחות  שנייה  מדרגה  משפחתית  קרבה  בעל  יהיה  הפוטנציאלי  התורם  מהחי,  בהשתלה 
לאיבר. התורם יכול להיות גם בן או בת הזוג, אח ביולוגי או מאומץ של החולה. על התורם להיות במצב 
בריאותי טוב מבחינה פיזית ונפשית. יש לדאוג שכמה שפחות נזק יגרם לתורם בכל תהליך הוצאת האיבר 
וגם בהמשך חייו  לאחר התרומה. אסור שהתורם יפעל כתוצאה מלחצים חברתיים, משפחתיים או כספיים. 
האיבר  הוצאת  לאחר  זאת  ועם  בתהליך,  שלב  בכל  לתרום  לרצונו  בנוגע  דעתו  את  לשנות  יכול  התורם 
והשתלתו התורם אינו רשאי לבקש אותו בחזרה. חשוב מאד למסור מראש את כל המידע הרלוונטי לגבי 
התהליך שהתורם צפוי לעבור, לרבות הסיכונים והסיבוכים האפשריים. לבסוף, יש לקבל הסכמה כתובה 

. (El- Shahat, 1999) מהתורם המאשר את נכונותו לתרומה
צוות  צורך בתיעוד של כל תהליך קביעת המוות, בפרט מוות מוחי. חל איסור מוחלט על  יש  בתורם מת 
להוצאת  כתובה ממשפחת המת  לקבל הסכמה  המוות. חשוב  בקביעת  מעורב  להיות  במערך ההשתלות 
איברים לתרומה מגופתו. אם  המת הביע סירוב לתרומת איבריו בעודו בחיים, אין לקחת את איבריו לתרומה. 

 .(El- Shahat, 1999) אין לסחור באיברים
חשוב לזכור שעדיין ישנם חילוקי דעות רבים בנוגע לנושא תרומת איברים בדת. יש המאמינים באיסור גרימת 
נזק לגוף שהוא פיקדון קדוש מאת אללה ושוללים את ההיתר להשתיל איברים מתורם חי. דעות אחרות 
גורסות שעבירה על חוקים הנוגעים לכבוד המת, דחיית קבורתו וביזוי הגופה שוללים את ההיתר להשתיל 

 .  (El- Shahat, 1999)איברים מן המת

בנוסף:
• נמצא כי מבוגרים דתיים, מבוגרים חילוניים וצעירים דתיים הם בעלי העמדה החיובית החזקה ביותר בנושא 
לתרומת  בנוגע  ביותר  החלשה  העמדה  בעלי  הינם  דתיים  שאינם  צעירים  זאת,  לעומת  איברים.  תרומת 

. (f(2,96)=2.97,p<0.005) .איברים
• העמדה והנכונות לתרומת איברים של קבוצת המשתתפים החתומים על כרטיס" אדי" חיובית יותר מהעמדה 
והנכונות של אלה שאינם חתומים. שיעור הנשים שחתמו על כרטיס "אדי"  גבוה משמעותית  משיעור הגברים  

.(t=-6.28,p<0.001)

דיון
במחקר בדקנו באמצעות שאלון אנונימי את עמדות ונכונות המגזרים היהודי והערבי על כל עדותיו (מוסלמים, 
לתרומת  השונות  הדתות  של  העמדות  את  ולהבין  להכיר  במטרה  זאת  איברים,  לתרום  ודרוזים)  נוצרים 
איברים, ולצאת בתוכנית פעולה שתביא לשינוי מהותי במודעות ובנכונות הציבור לתרום אברים בחיים ולאחר 

המוות.
והנכונות  העמדות  בין  מובהק  קשר  קיים  כי  ונמצא  המחקר  השערות  אוששו  שהתקבלו,  התוצאות  לאור 

לתרומת איברים ובין מאפיינים אישיים ותרבותיים שונים.
מחקרים נוספים בעבר הראו תוצאות דומות. מחקר שנערך בישראל  בשנת 2004  בדק את הסיבות להסכמה 
ולהימנעות לתרומת איברים בין יהודים וערבים נוצרים ומוסלמים. אוכלוסיית המחקר כללה 373 משפחות של 
תורמים פוטנציאלים מ- 22 בתי חולים ברחבי הארץ. תוצאות המחקר הראו כי 78.4% מהנשאלים הסכימו 
או  נמצאה אמונה  כל הדתות  איברים. בקרב  נמנעו מתרומת  איברים מטעמי אלטרואיזם.  58%  לתרומת 
הנחה שהדבר  נוגד את חוקי דתם. גם במחקר זה ניתן לראות את ההשפעה הגדולה של האמונה הדתית על 

.(Ashkenazi et al. 2004) .הנכונות לתרום איברים
מחקר אחר נערך בפקיסטן, מדינה מתפתחת בעלת רוב מוסלמי. באוניברסיטת ”Aga- Khan“  נבדקו הידע, 
ידע  כי  והמנהגים בנוגע להשתלת איברים. המחקר כלל 440 משתתפים. תוצאות המחקר הראו  העמדות 
כי  כן, המחקר מצא  כמו  סוציו-אקונומי.  ולמצב  לרמת השכלה  מובהק  באופן  איברים קשור  בנושא תרומת 
הנבדקים אשר האמינו שאין היתר דתי לתרום איברים היו בעלי מוטיבציה נמוכה יותר לתרום איברים יחסית 
תפיסת  על  התרבות  של  וההשפעה  החשיבות  את  כאן  לראות  ניתן  זאת.  מתירה  שדתם  שהאמינו  לאלו 
הבריאות וקידומה בקרב אוכלוסייה זו. מסקנת המחקר הייתה שהרחבת הידע  על תרומת איברים ועמדת 

.(Saleem et al. 2009) הדת ומנהיגים דתיים לעניין זה יכולה להביא לעלייה בהיענות לתרומה
 

סיכום  
השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית מצילת חיים. הביקוש לאיברים להשתלה עולה עם התקדמות מדע 
תוחלת  לעלית  וגדל במקביל  איברים, מחסור שהולך  קיים מחסור משמעותי בתרומות  עדיין  אך  הרפואה, 

החיים . 
השאלות האתיות העולות בנוגע למקור האיברים להשתלה דומות בכל מערכת תרבותית ודתית. 

מסקירת הספרות ניתן לראות כי בשלוש הדתות יהדות, אסלאם ונצרות קיימת תמיכה בתרומת איברים לשם 
מוחי,  מוות  על  מחליט  הרפואי  והצוות  במידה  המוח.  של  ולא  הלב  של  היא  המוות  הגדרת  חיים.  הצלחת 
בהתאם לחוק, רוב אנשי הדת (פרט לדרוזים) יאשרו נטילת איברים לתרומה.  הדרוזים מתנגדים לתרומת 
איברים מאחר שהם מאמינים בגלגול נשמות. עם זאת,  דרוזי שמעוניין בכל זאת לתרום איבר לבן משפחה, 

יכול לעשות זאת מרצונו למרות התנגדות הדת. 
גם  (אלטרואיזם) כמו  לזולת  והרצון לעזור  בין המניעים להסכמה לתרום איברים מצויים הנדיבות  כי  נצפה 
נשיאת  (למשל, באמצעות  איברים  רצונו לתרום  בחייו את  חיים. במקרים שבהם הביע המת  להציל  הרצון 

כרטיס תורם), הכוח המניע את המשפחה הוא הרצון למלא אחר בקשתו. 
במסגרת המאמצים לקדם את חשיבות הנושא בארץ, ישנה התייחסות למנהגי התרבויות השונות כפי שניתן 

לראות מהפרטים על כרטיס "אדי". 
בדיאליזה.  סופנית המטופלים  כליות  אי-ספיקת  חולי  למצוקת  עדים  ילדים,  לנפרולוגיה  היחידה  כצוות  אנו, 
במקביל, אנחנו רואים את היתרונות בהשתלת הכליה והחיים בהמשך עם הכליה המושתלת. מושתלי הכליה, 
ואילו מטופלי  ויכולים לתרום לחברה במשך שנים רבות,  לאחר החלמתם, חוזרים למעגל העבודה במשק 
יכולתנו  זו אנו חושבים ומרגישים שעלינו לעשות כמיטב  100%. מתוך ראיה   - הדיאליזה נחשבים נכים ב 

להעלות את המודעות ליתרונות השתלת איברים ולחשיבות תרומת האיברים לחולים בפרט ולחברה ככלל.
רגשיים  קוגניטיביים,  ברבדים  להתמקד  המיועדת  בתכנית  צורך  יש  הציבור,  מודעות  את  להעלות  כדי 
ראוי  כן  כמו  וסיפור אישי של מושתל.  צפייה בסרט  והתנהגותיים הכוללים הרצאה של מתאמת השתלות, 
המבקשים  לתלמידים  ולסייע  לעודד  ובאוניברסיטאות,  הספר  בבתי  הלימודים  בתכניות  הנושא  את  לשלב 
אדי  כרטיס  על  חתימה  לעודד  הנוער,  תנועות  במסגרת  ולפעול  בקהילה  להתנדב  בנושא,  עבודות  לכתוב 
מנהיגים  בקרב  הסברתית  לפעול  יש  כן  כמו  בתקשורת.   קמפיין  ובאמצעות  קהילתיים,  החתמה  באירועי 

ומוסדות דתיים. 
הצוות הסיעודי חייב לקבל הכשרה בנושא הגישה לתורמים פוטנציאליים. עליו להיות בקשר  צמוד ורציף עם 
מטופלים ובני משפחה העומדים בפני החלטות סוף חיים קשות, ועם מטופלים רבים הזקוקים להשתלה. ברגע 
הקריטי, ההחלטות הן קשות ביותר. לעיתים יתכן כי רגשות הכאב ואי השלמה עם המציאות המרה אינם 
לסימני  להיענות  על הצוותים המומחים בתחום  לכן  בני המשפחה.  כל  מאפשרים לקבל את הסכמתם של 

המצוקה של המשפחות ברמה הרגשית, הקוגניטיבית והמעשית ולמצוא את הדרך לליבם.
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עמדת ההלכה הנוצרית
על פי הברית החדשה יש להתייחס למת בכבוד, אך עבור נוצרים רבים תרומת איברים לטובת המשך ושיפור 
איכות החיים הינה חוויה של אהבה ואצילות נפש כדברי ישו: "רפאו את החולים, טהרו את המצורעים, הקימו 

את המתים" (מתי, 10,8).   
הכנסייה התייחסה לנושא תרומת איברים והבהירה את עמדתה. האב מקראדיץ' קשישיאן מתייחס לנושא 
בגישה חיובית ומעודדת ואומר: "תוכל במתן טיפת דם להציל חיים, תוכל בתרומת  כליה להחזיר את התקווה 
והבריאות לחיים, תעניק קרנית ותהפוך את החושך המתמיד לאור  והאל יאיר את דרכך, תעניק לב והלב 
The First Nation-) "שלך ימשיך לפעום אצל מי שמחכה לו המוות, תעניק ריאה ותוכל לנשום בשלווה ונוחות

.(al Congress On Organ & Tissue Procurement, Vatican 1 Février  2012
במקום אחר אמר ישו:  "אין אהבה יותר גדולה מזו שאדם ייתן מעצמו לאוהביו" (יוחנן 15,13). כאשר אדם 
תורם מעצמו במהלך חייו או לאחר מותו הוא נותן מעצמו לאחרים, זהו אחד המעשים הנעלים שאדם מאמין 

(I,2002..Finkelstein) יכול לעשות ומעיד על  נכונות  האדם לתת מעצמו

עמדת ההלכה בעדה הדרוזית
מהמעט שנכתב על הדת הדרוזית אנו יודעים שיש בעולם מספר מסוים של נשמות  המתגלגלות מגוף לגוף. 
נשמת האדם היא נצחית ואילו הגוף מתכלה, כשהנשמה עוזבת אותו, הגוף חסר ערך. הדת הדרוזית אינה 
רואה במוות מוחי מוות סופי, אדם נחשב חי כל עוד לבו פועם. עם זאת, כפי שצוטט מהקוראן ע"י השיח אמין 
טריף המנוח, ראש העדה הדרוזית לשעבר: "כל אומה, אם יבוא סופה, לא ניתן לדחות או להקדים את שעת 

ة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن. األعراف34"﴾  המוות שלה (" َوِلُكلِّ ُأمٍَّ
(Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-karim). מכאן, לפי מנהיגי העדה  הדרוזית  שמורה לפרט החירות האישית 

לפעול על פי ראות עיניו בנושא תרומת אברים.   

שיטות המחקר 
מאפייני המדגם:

במחקר השתתפו 187 משתתפים מהמגזר הערבי  והיהודי בגילאים 19 עד 75 (ממוצע  35.57 שנה, סטיית 
התקן  11.68). מגדר: % 55 גברים% 45 נשים. דת: % 33 יהודים, % 25 מוסלמים, % 26 דרוזים, 
16% נוצרים. מצב משפחתי:% 55 נשואים, 44% רווקים, אלמנים % 1. השכלה: 55% אקדמאית, 32% 
תיכונית  12 שנות לימוד,  13% עד 10 שנות לימוד.  מספר ילדים: ל-  % 40 אין ילדים, 37% 3 – 4 
ילדים  ,ל- % 13 יש  2-0 ילדים. ל- 10%   5+ ילדים. מצב סוציו אקונומי : 38% מעמד כלכלי גבוה,42% 

מעמד כלכלי בינוני, 20% מעמד כלכלי נמוך. 
חתימה על כרטיס אדי: 11% חתמו,% 89 לא חתמו.

כלי המחקר:
השאלון בדק את ההבדל בעמדות, את התפיסה והנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי מגדר, 
קבוצת  בין  ההבדל  נבדק  בנוסף,  אקונומי.   - סוציו  ומצב  השכלה,  לדת,  קרבה  משפחתי,  מצב  עדה, 

המשתתפים שחתומים על כרטיס אדי ובין אלה שאינם חתומים עליו.
תשובות  של  המשוקלל  הממוצע  חישוב  ידי  על  נבנה  איברים"  לתרומת  לגבי  ועמדות  "תפיסה  המשתנה 
המשתתפים. ככל שהציון גבוה יותר, המשתתף בעל עמדה חיובית יותר ובעל מוכנות גבוהה יותר לתרום 

איברים.

השערת המחקר
קיים הבדל בעמדות ובנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי המאפיינים האישיים, הדתיים והתרבותיים.
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מבוא 
מספר המטופלים הסובלים ממחלות כרוניות סופניות עולה במשך השנים בעקבות חידושים בתחום הטיפול  
ניסיונות קדחתניים לפתח איברים חלופיים לאיברים האורגניים שתפקודם  נעשו  הרפואי. לאורך השנים 
כשל, אולם ללא הצלחה. מכשיר הדיאליזה היה אולי הטיפול  היחיד שהצליח להאריך באופן משמעותי את 

 .(Danovich, 2006) חייהם של חולי אי-ספיקת כליות

היסטוריה של השתלות
וכבר בימי הביניים נעשו  השתלת האיברים להצלת חיי אדם מעניינת את האנושות משחר ההיסטוריה, 
אותה  עשה  בכלב,  הייתה  הראשונה  המוצלחת  הכליה  השתלת  רקמות.  של  פשוטה  להדבקה  ניסיונות 
באוסטריה  Emerich Ullmann ב- 1902. הכליה ייצרה מעט שתן והכלב חי כמה ימים. השתלות נוספות 

.(Hoffart 2009) 1912 – 1902 בבע"ח נעשו בשנים
והרפואה  איברים,  השתלות  בתחום  והעשייה  המחקר  מאד  התפתחו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 
המודרנית הביאה עמה חידושים מרעישים בתחום. במחצית השנייה של המאה ה-20 התפתחה טכנולוגיה 
רפואית של השתלת איברים, שבמהלכה מוחלפים איברים, חלקי איברים או רקמות שהגיעו לאי-ספיקה 

סופנית באיברים, חלקי איברים או רקמות תקינים. 
בשנת 1947 החלו לבצע בבית החולים בריגהאם בבוסטון  השתלות מוצלחות. השתלת הכליה המוצלחת 

הראשונה מאדם לאדם  נעשתה שם בשנת 1954. ההשתלה הייתה מאח תאום זהה לאחיו החולה
(Hoffart, 2009). בארץ נעשו השתלות הכליה הראשונות במרכז הרפואי רמב"ם ובבי"ח בילינסון, בשנת 

1964 בהפרש של יומיים.
יש כמה סוגי השתלות איברים: " autograft" מתייחסת למצב שבו מטופל עובר השתלת רקמה מחלק אחד 
  -  "allograft" ;השתלת איבר או רקמה מבעל חיים לאדם  - "xenograft" ;בגופו לחלק אחר שזקוק לה

.(Danovich, 2002; 2006 ,ילניק) השתלת איבר או רקמה מאדם אחד לאדם אחר
דחיית  נוגדות   – חיסון  מדכאות  תרופות  של  פיתוחן  הכירורגיות,  הטכניקות  בתחום  שחלה  ההתקדמות 
איברים –  והתפתחות מערך הטיפול בזיהומים,  אפשרו להשיג שיפור משמעותי באיכות החיים ולהאריך 
את חייהם של חולים הסובלים מאי-ספיקת כליות כרונית, מאי ספיקת כבד סופנית, ממחלת לב חשוכת 

מרפא או ממחלת ריאות קשה (שטיינברג, 2006). 
של  במספרן  העלייה  משיעור  גבוה  העולם  מדינות  בכל  להשתלה  הממתינים  במספר  העלייה  שיעור 
ההשתלות המתבצעות בפועל. המצב הולך ומחמיר, היות שמספר החולים הנזקקים להשתלה הולך וגדל 
ואילו במספרן של התרומות לא חלה עלייה משמעותית וחולים רבים נפטרים בטרם הגיעה תרומה (ילניק, 

 .(Hoffart; 2009  and Horton ;2005, Sachedina,2005) ,(2002,2006
נכון לינואר 2012 המתינו בישראל כ- 729 בני אדם להשתלת כליה, 135 להשתלת כבד, 96 להשתלת לב, 
המתינו  חולים   1041 סה"כ  כליה.  לבלב-  להשתלת   10 לב-ריאה,  להשתלת   1 ריאות,  להשתלת   70
להשתלת איברים. לפי הערכה, כמאה מתוכם צפויים למצוא את מותם בהמתנה. מנתוני המרכז להשתלות 
עולה כי מידי שנה נוספים לרשימה 30%, 10% נפטרים בעודם ממתינים להשתלה ו-20% לערך זוכים 

לתרומה המיוחלת (מרכז הארצי להשתלות, 2012). 
איברים להשתלה נלקחים מן המת ומן החי. הדבר מעורר שאלות מוסריות ודתיות רבות. אל מול שאלות 

אלו יש לבחון כיצד ניתן להגביר את הנכונות לתרום איברים (גורמן, 2008).

מחקר זה בחן באמצעות שאלונים אישיים את העמדות, התפיסה, ההתנהגות והנכונות לתרומת 
איברים במגזר היהודי והערבי (מוסלמים, נוצרים ודרוזים).

בעבר התאפשרה בארץ תרומת כליה מן החי אך ורק בין בני משפחה. בשנת 2000 נקבע כי כל אחד רשאי 
לתרום את איבריו כל זמן שמדובר בתרומה מטעמים אלטרואיסטים. כיום, ניסוח זה מנוצל לרעה לצורך סחר 

באיברים (נאה, 2003).
נושא מכירת האיברים הועלה פעמים רבות כאחד הפתרונות למחסור אל מול הצורך הגובר, אך עד כה 
נדחה. בשנת 2008 חוקק חוק השתלות איברים הקובע כללי התנהגות להשתלת איברים מהחי, מהמת, 
איסור תווך ומכירת איברים בארץ ועוד. כיום, החוק בישראל אינו מאפשר נטילת תרומה ללא כתב הסכמה 
משנת  ותקנותיו  התשי"ג-1953,  והפתולוגיה,  האנטומיה  חוק  על  מבוסס  החוק  המשפחה.  מאת  חתום 

התשמ"א- 1981 (שטיינברג, 2008).

הגורמים המשפיעים על ההיענות לתרומת איברים
חרף המודעות הציבורית ההולכת וגוברת בעניין האיברים להשתלה, גדול עדיין הפער בין מספר התורמים 

הפוטנציאליים ובין מספרם של התורמים בפועל. 
במרכזים רפואיים בישראל, ובמרכזים רפואיים גדולים באירופה ובארה"ב, מונו אחים/יות שישמשו בתפקיד 
"מתאמי השתלות". תפקידם הוא לאתר את התורמים הפוטנציאליים ולפנות אל המשפחות בבקשה לתרומת 
כי  עולה   ,(Batten, 1990) ביניהם  רבים,  ממחקרים   . (Thomas,1996;Tamburi,2009) יקיריהן  איברי 
זכו  יקיריהן שמתו, הסבירו את החלטתן כאלטרואיסטיות רק כאשר  משפחות שניאותו לתרום את איברי 

לתמיכה בתהליך התרומה.
דתיות) של המקורבים למת.  (ברובן  ומצפוניות  רגשיות  דילמות  מן המת, מציבה בעיקר  סוגיית התרומה 
ולהשפיע  להתערב  ומהיכולת  (חינוך)  מקדימים  והסברה  ממודעות  מאוד  מושפעת  כזאת  לתרומה  נכונות 
בעיתוי שאין רגיש ממנו על קרובי  המת, כאשר  המשפחה שרויה בהלם ומתקשה לקלוט את המשמעות של 

 .(Parisi and katz,2006; kerridge, et all ,2002),(2007,2008, שטיינברג) מוות מוחי בלתי הפיך
לנושא התרומה.  ואהדה  מודעות  להגברת  גורם משפיע  להיות  עשויה  תורם  כרטיס  על  מוקדמת  חתימה 
וערכים  אמונות  ועל  מוקדם  ידע  על  מבוססת  מידית  תמורה  ללא  צדדית  חד  לנתינה  מוכנות  כלומר 

 .(Bulow, at all, 2008, Robins,1996 ;1983 ,Prottas ;1998 ,Titnass) אלטרואיסטים
בארץ  פועלת  עמותת "אדי", השייכת למרכז הארצי להשתלות. העמותה הוקמה ע"י משפחת בן דרור לזכר 
בנם שנפטר בעת שהמתין להשתלת כליה.  העמותה מתפעלת מאגר ממוחשב של כל אזרחי ישראל אשר 
חתמו על רצונם לתרום את אבריהם לאחר מותם. כל אזרח בן 17 ומעלה רשאי לחתום על כרטיס "אדי". 
לרצון משפחת  נוסף מתייחס  סעיף  מותו.  לאחר  לתרום  מעוניין  הוא  החותם מסמן את האיברים שאותם 

החותם לאחר פטירתו, ואחר לחוות דעת של איש דת של החותם (המרכז הלאומי להשתלות, 2009).
קרוב ל- 70,000 מהחותמים על כרטיס "אדי" מעוניינים  בהסכמת משפחתם לתרומת איברים. ההסתדרות 
הרפואית תומכת בהרחבת ההיתר לקבלת תרומות מן החי לקרובים מדרגה שנייה ושלישית ואף לקרובים 

נפשית, שהם לאו דווקא קרובים גנטית (המרכז הלאומי להשתלות, 2012).
יוזמה נוספת בעניין תרומת איברים היא עמותת "הוד" שמטרתה לספק ליהודים מכל העולם דעות הלכתיות 

.(Hods, 2009) שונות לגבי תרומת איברים
והדתית  החברתית  במודעות  תלוי  והוא  למדינה  ממדינה  משתנה  איברים  לתרומת  ההסכמה  שיעור 

(שטיינברג, 2007).
נדמה כי קיים פער בין עמדות הציבור הישראלי בתחום תרומות האיברים ובין התנהגותו בפועל. שיעור גבוה 
של הציבור מעיד על עצמו שיהיה מוכן לחתום על כרטיס התורם. אך בפועל, רק 5% לערך נושאים עימם את 
הכרטיס. רוב הציבור מסכים עם הטענה כי מוצדק להוציא אברי אדם שמת מוות מוחי ולהשתילם בגופם של 
בני אדם אחרים כדי להציל את חייהם. בפועל, רק כ- 50% ממשפחות הנפטרים נעתרות לבקשה לתרומה. 
רבות מן המשפחות תולות את סירובן לתרומה במניעים דתיים, אף שהן אינן דתיות. זאת, בניגוד לעמדתם 

של רוב הרבנים הפוסקים כיום, המתירים השתלות איברים מטעמי פיקוח נפש, כלומר, להצלת חייהם של 
בני אדם (שטיינברג, 2007).

המאמינים  אחוזים   14% לעומת  איברים  תרומת  מתירה  אינה  שהיהדות  מאמינים   53% היהודי  במגזר 
מידת  ללא ספק  איברים.  כי הדת מתירה תרומת  חושבים  הציבור הדתי 20%  לציין שבקרב  יש  ההיפך. 
הדתית  הגישה/ההלכה  איברים.  לתרומת  לנכונותה  ברור  באופן  קשורה  בחברה  הדתית  ההשפעה 
קרבה משפחתית  גם  כמו  זו,  נכונות  על  חיובי  באופן  להשפיע  עשויה  איברים  בתרומת  המחייבת/תומכת 

שהינה גורם משמעותי היכול להשפיע על מידת הנכונות או הרצון לתרום איברים (שטיינברג, 2007).
במגזר הערבי קיימת בעיתיות לגבי נושא תרומת אברים המתבטאת בחוסר חשיפה לנושא, ברגישות יתר 
(שטיינברג,  בכללותו  לנושא  שלילית  ובהתייחסות  בשלמותו  אדם  לקבור  שיש  באמונה  איברים,  לתרומת 

 .(2007

עמדת ההלכה היהודית
הצלת נפשות – האם יש חשש לשפיכות דמים?

החיים ביהדות מקודשים ומהווים ערך עליון על פי האמונה שאדם נברא בצלם אלוהים והובא לעולם זה על 
מנת לקיים את מצוותיו. היהדות מדגישה את אחריותו האישית של כל אדם לשמירה על חייו ועל חיי זולתו. 
בתלמוד במסכת סנהדרין, פרק ד', דף ה', כתוב: "כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם 
מלא, כל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא". מפאת גודל חשיבות הצלת חיי אדם 
קבעו חז"ל שכמעט כל האיסורים שבתורה, כולל שבת ויום הכיפורים, נידחים מפני פיקוח נפש והעובר על 
איסורי התורה לשם הצלת נפשות מקיים מצווה, גם אם יתברר שטעה בהערכת הסכנה (שטיינברג, 2006). 

לכלל הלכתי בסיסי זה יש כמה מגבלות, שתיים מהן נוגעות לענייננו: 
1. אסור להביא למותו של אדם או אפילו לקרב את מותו של אדם, כדי להציל אדם אחר, אפילו אם יהיה זה 
לשנים רבות. אין אדם רשאי לסכן את עצמו או לגרום לעצמו נכות משמעותית, אפילו כדי להציל את חיי זולתו  

שכן כתוב בגמרא  במסכת בבא מציעא ס"ב, א - "חייך קודמים לחיי חברך". 
2. הדילמה ההלכתית גדלה כאשר הצורך בתרומת איברים  נועד לשיפור איכות החיים, כמו במצבי  השתלת 

כליה או קרנית, שכן אז מתעוררות שאלות נוספות הנוגעות לנתיחת המת (שטיינברג, 2006). 

קביעת המוות מבחינה הלכתית
הדילמה ההלכתית העיקרית  נוגעת לקביעת רגע המוות, שכן על פי החוק במדינת ישראל, איברים יכולים 
להילקח אך ורק במצב המכונה "מוות מוחי" – מצב שבו המוח כולו חדל לתפקד באופן סופי ובלתי הפיך, 
בעוד שאיברים אחרים בגוף, ובהם הלב, מתפקדים עדיין בצורה תקינה. לאור זאת רבנים נחלקו ביניהם אם 
רגע המוות מוגדר לפי הרס בלתי הפיך של כל תאי  המוח או לפי הפסקה בלתי הפיכה של פעילות הלב- 
מוות לבבי. רוב הפסיקות ההלכתיות כיום קובעות כי מוות מוחי על פי הגדרות ומבחנים המקובלים ברפואה 
מצווה.  היא  זו  כי תרומה  קובעות  הן  כן,  על  יתר  איברים.  ולאפשר תרומת  רגע המוות  לקביעת  מספקים 

(שטיינברג, 2006)
דילמה הלכתית אחרת מתייחסת למכלול האיסורים הקשורים לניתוח המת, איסור הנאה מן המת, דחיית 
ביצוע מצוות קבורה, איסור הלנת המת ועוד. אך דילמה זו איננה רלוונטית כאשר מדובר במצב של פיקוח 

נפש והצלת נפשות (שטיינברג, 2006).
אם מות התורם מקובל הלכתית, אין בעיה להתיר נטילת איברים להשתלה כאשר: 1. החולה הזקוק לשתל 

מצוי בסכנת חיים; 2. התורם הסכים בחייו שיילקחו ממנו איברים להשתלה לאחר מותו; 
3. בני משפחתו מסכימים לכך (שטיינברג, 2006). 

תחיית המתים וטומאת מת
תחיית  הפחד שמא  הוא  המת,  מן  איברים  לתרומת  המתנגדים  היהודים  בקרב  הרווחים  החששות,  אחד 
המתים תהא ללא החלקים שנלקחו מהגוף. חשש זה חסר כל ביסוס הלכתי רעיוני, שכן תחיית המתים תחול 

על כל המתים בכל הדורות, והאמונה היא שאלוהים, שהוא כל יכול, ישלים את החסר (שטיינברג, 2006).
סוגיה נוספת היא טומאת המת, יהודי אמור להיות "טהור" ולהימנע ממצבים העלולים לטמא אותו. בעניין 
פוסקים אשר  בו הושתל.  אינו מטמא את האדם אשר  איבר המת  נשאלת השאלה האם  איברים  תרומת 
התייחסו לנושא קבעו כי אין האיבר מטמא את  המושתל מכיוון שבגופו האיבר פועל ולמעשה "קם לתחייה" 

(שטיינברג, 2006).

תרומת איברים מן החי
פוסקים קבעו עקרונות מנחים בנוגע להשתלת איברים מתורם חי. התרומה מתאפשרת כאשר אין בתהליך 
סיכון חמור לחיי התורם, וחייו יימשכו כרגיל תחת השגחה רפואית. כמו כן יש לוודא שההשתלה היא הטיפול 
המיטבי לחולה, וסיכויי הצלחתה גבוהים. אם מתקיימים התנאים הללו, מצווה התורם החי לתרום חלקים 

מגופו להצלת הזולת. 
כיום מדובר  בשל התנאים הללו מצטמצמת מאוד רשימת הרקמות והאיברים שאפשר לקחת מתורם חי. 

בדם, במח-עצם, בכליה, באונות כבד ובאונות ריאה. 
מי שנמצא מתאים לתרום דם או מח-עצם, חלה עליו חובה ואף מצווה  לתרום רקמות אלו. אין חובה לתרום 
כליה אך התרומה נחשבת כמעשה חסידות. הנימוק לכך הוא שאומנם יש בפעולה זו משום הצלת נפשות, 

אך מאידך יש בה גם סיכון מסוים. 
בהלכה אין איסור לקבל גמול כספי או אחר בעבור ההסכמה לתרום איברים מן החי. 

יהודים רבים מאמינים שעיסוק רב במוות ודיבורים עליו עלולים לקרב אותו. מכאן עולה השאלה האם חתימה 
אינם  הפוסקים  רוב  המיתה?  מועד  וקירוב  הרע"  "עין  גורמת  אינה  בחיים  האדם  בעוד  תורם  כרטיס  על 

מאמינים בכך (שטיינברג ,2008).
ביהדות, אין כל מניעה הלכתית לשימוש בכל בעל-חיים, לרבות חזיר, לצורך הצלת חיים או שיפור איכות 
החיים כל עוד הסיכוי להצלחה גדול מהסיכון. האיסור ההלכתי הקשור לחזיר או לקוף מתייחס לאכילתם 

בלבד (שטיינברג, 2006).

עמדת ההלכה באסלאם
אנשי דת מוסלמים דנו בנושא ההשתלות על בסיס הכתוב בקוראן וקבעו "פאתווה," פסק הלכה,  בהתאם 

.( Rady, et al, 2009 & Ilyas, Alam & Ahmad,2009)  לכך
דרך  בכל  אותה  להגשים  להשתדל  המאמין  ועל  באסלאם,  הנעלות  המטרות  אחת  היא  אדם  חיי  הצלת 
אפשרית הקיימת במסגרת החוק האסלאמי (El- Shahat, 1999 & Shachedina, 2005). ניתן לראות 
מפסוקי הקוראן את החשיבות העילאית של שמירת  חיי אדם והצלתם- ככתוב בקוראן: "כה אמר ה': ציוויתי 
על כל בני ישראל כי כל מי שהרג או שחט על פני אדמה כאילו הרג את כל האנושות, וכל מי שהחיה נפש, 
כאילו הציל את האנושות כולה" ( قال تعالى : " ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي 
Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-ka- 32: اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النََّاس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النََّاس َجِميًعا ") ( المائدة

.(rim
באסלאם נתפס המוות כמעבר בין הקיום בעולם הזה לקיום בעולם הבא, ומותר ואף רצוי להרהר במוות 

(Shiekh, 1998). לגופת המת יש התייחסות קדושה באסלאם וחייבים לקבור אותו במהירות האפשרית.
המוסלמים מאמינים שגופת המת יכולה לחוש כאב, אמונה זו נובעת מדברי הנביא מוחמד בסורה: "לשבור 
עצם של אדם מת, כמוהו כלשבור עצם של אדם חי." על כן המוסלמים נזהרים מלעשות בגופת המת מעשים 

.(Shiekh ,1998)  העלולים לגרום לכאב
ברמה העקרונית על פי כל הנלמד על קדושת גופת המת והיחס אליה, אין לנתח גופות לאחר המוות. עם זאת 

וכן כדי  פוסקים רבים התירו נתיחה לאחר המוות למען מטרות נעלות כמו תרומת איברים, לימוד רפואה 
.(Shiekh, 1998) לקבוע סיבת מוות במקרים מיוחדים

היתר תרומת איברים על פי פתוות נבחרות מהעולם המוסלמי 
ד"ר שייח מוחמד טאנטאווי, המופתי הראשי של מצרים, התייחס לנושא תרומת איברים בשנת 1988. הוא 
פסק שלדעת רוב חכמי האסלאם, תרומת איברים מתורם חי מותרת, כל עוד היא מוסדרת על פי חוקי הדת 
והמשפט. הוא גם פסק שמותר להשתיל איברים מגופת תורם מת על מנת להציל חיים. טאנטאווי התייחס 
גם לשאלת הגדרת המוות. הוא ציין שהמוות הינו תהליך פרידת הנפש מהגוף, אך רגע זה נקבע על ידי 
 El- Shahat,)  רופאים ולא על ידי חכמי דת. הוא מדגיש שלדעתו זהו המצב הרצוי וכך הוא צריך להישאר
1999). כמה שנים מאוחר יותר, ב-1994, פורסמה באוניברסיטת "אל-אזהר" בקהיר פתווה נוספת המתירה 
תרומת איברים מהמת. פסיקה זו מדגישה שיש להתייחס לרצון התורם כפי שהביע אותו לפני מותו. באותה 
פתווה נקבע גם שמותר לאדם חי לתרום איבר מגופו כל עוד אין בכך סכנה לחייו וכל עוד התרומה נעשית על 

.( El- Shahat, 1999) פי חוקי הדת והמשפט
אחד  קארדאווי,  יוסוף  ד"ר  ידי  על  פורסמה  איברים  לתרומת  שמתייחסת   ,1998 משנת  נוספת  פתווה 
המופתים המוכרים והמוקבלים ביותר בעולם המוסלמי. לדבריו, מותר להשתיל איבר מאדם שמת מוות לבבי 
או מוות מוחי. התייחסות ישירה לנושא מהווה פריצת דרך ביחס לנושא תרומת איברים על פי הדת. ד"ר 
גם שיש לקבל את הסכמת משפחת המת לתרומה איבריו. הוא הוסיף שאין בעיה דתית  קארדאווי פסק 

 (El- Shahat, 1999) מבחינת האסלאם לתרום או לקבל איבר מאדם שאינו מוסלמי
מועצת חכמים בכירים בסעודיה אישרה בפתווה מס' 99 לשנת 1402 להגירה, את העברתו של איבר או חלק 
ממנו מאדם חי או מת, מוסלמי, יהודי או נוצרי, לאדם אחר במידת הצורך בתנאי שאין סיכון לחיי התורם 
והנתרם. ( مفتى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 99 لسنة 1402هـ ، الذي أجاز نقل عضو أو جزء من 

إنسان حي , أو ميت , مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه﴾
. (El- Shahat, 1999)

עקרונות מנחים לגבי תרומת איברים באסלאם 
 .( El- Shahat, 1999) .באסלאם נקבעו עקרונות כלליים להסדרת תהליך התרומה מתורם חי ומתורם ממת
הזקוק  לחולה  לפחות  שנייה  מדרגה  משפחתית  קרבה  בעל  יהיה  הפוטנציאלי  התורם  מהחי,  בהשתלה 
לאיבר. התורם יכול להיות גם בן או בת הזוג, אח ביולוגי או מאומץ של החולה. על התורם להיות במצב 
בריאותי טוב מבחינה פיזית ונפשית. יש לדאוג שכמה שפחות נזק יגרם לתורם בכל תהליך הוצאת האיבר 
וגם בהמשך חייו  לאחר התרומה. אסור שהתורם יפעל כתוצאה מלחצים חברתיים, משפחתיים או כספיים. 
האיבר  הוצאת  לאחר  זאת  ועם  בתהליך,  שלב  בכל  לתרום  לרצונו  בנוגע  דעתו  את  לשנות  יכול  התורם 
והשתלתו התורם אינו רשאי לבקש אותו בחזרה. חשוב מאד למסור מראש את כל המידע הרלוונטי לגבי 
התהליך שהתורם צפוי לעבור, לרבות הסיכונים והסיבוכים האפשריים. לבסוף, יש לקבל הסכמה כתובה 

. (El- Shahat, 1999) מהתורם המאשר את נכונותו לתרומה
צוות  צורך בתיעוד של כל תהליך קביעת המוות, בפרט מוות מוחי. חל איסור מוחלט על  יש  בתורם מת 
להוצאת  כתובה ממשפחת המת  לקבל הסכמה  המוות. חשוב  בקביעת  מעורב  להיות  במערך ההשתלות 
איברים לתרומה מגופתו. אם  המת הביע סירוב לתרומת איבריו בעודו בחיים, אין לקחת את איבריו לתרומה. 

 .(El- Shahat, 1999) אין לסחור באיברים
חשוב לזכור שעדיין ישנם חילוקי דעות רבים בנוגע לנושא תרומת איברים בדת. יש המאמינים באיסור גרימת 
נזק לגוף שהוא פיקדון קדוש מאת אללה ושוללים את ההיתר להשתיל איברים מתורם חי. דעות אחרות 
גורסות שעבירה על חוקים הנוגעים לכבוד המת, דחיית קבורתו וביזוי הגופה שוללים את ההיתר להשתיל 

 .  (El- Shahat, 1999)איברים מן המת

התפלגות המשתתפים לפי מגדר
N=187 המסכימים לתרומת אברים

התפלגות המשתתפים על פי דתם אשר מוכנים 
N=187 לחתום על כרטיס אדי

התפלגות המשתתפים
N=187 על פי דתם אשר בעד תרומת אברים

נמצא שלנשים נכונות גדולה יותר לתרומת 
איברים מאשר לגברים.

התפלגות המדגם מראה הבדל משמעותי בין שיעור הדרוזים המוכנים 
לחתום על כרטיס אדי ובין שאר אוכלוסיות  המגזרים.

היהודים והמוסלמים היו בעלי עמדה חיובית ונכונות 
לתרומת איברים יותר מאשר הנוצרים. העמדה 

השלילית  ביותר נמצאה בקרב הדרוזים.

התפלגות המשתתפים המסכימים
N=187 לתרומת אברים על פי זיקתם לדת

ככל שהזיקה לדת גבוהה יותר כך גדלה
העמדה החיובית והנכונות לתרומת איברים. 

(f(2,96)=3.84,p<0.05)
 

בנוסף:
• נמצא כי מבוגרים דתיים, מבוגרים חילוניים וצעירים דתיים הם בעלי העמדה החיובית החזקה ביותר בנושא 
לתרומת  בנוגע  ביותר  החלשה  העמדה  בעלי  הינם  דתיים  שאינם  צעירים  זאת,  לעומת  איברים.  תרומת 

. (f(2,96)=2.97,p<0.005) .איברים
• העמדה והנכונות לתרומת איברים של קבוצת המשתתפים החתומים על כרטיס" אדי" חיובית יותר מהעמדה 
והנכונות של אלה שאינם חתומים. שיעור הנשים שחתמו על כרטיס "אדי"  גבוה משמעותית  משיעור הגברים  

.(t=-6.28,p<0.001)

דיון
במחקר בדקנו באמצעות שאלון אנונימי את עמדות ונכונות המגזרים היהודי והערבי על כל עדותיו (מוסלמים, 
לתרומת  השונות  הדתות  של  העמדות  את  ולהבין  להכיר  במטרה  זאת  איברים,  לתרום  ודרוזים)  נוצרים 
איברים, ולצאת בתוכנית פעולה שתביא לשינוי מהותי במודעות ובנכונות הציבור לתרום אברים בחיים ולאחר 

המוות.
והנכונות  העמדות  בין  מובהק  קשר  קיים  כי  ונמצא  המחקר  השערות  אוששו  שהתקבלו,  התוצאות  לאור 

לתרומת איברים ובין מאפיינים אישיים ותרבותיים שונים.
מחקרים נוספים בעבר הראו תוצאות דומות. מחקר שנערך בישראל  בשנת 2004  בדק את הסיבות להסכמה 
ולהימנעות לתרומת איברים בין יהודים וערבים נוצרים ומוסלמים. אוכלוסיית המחקר כללה 373 משפחות של 
תורמים פוטנציאלים מ- 22 בתי חולים ברחבי הארץ. תוצאות המחקר הראו כי 78.4% מהנשאלים הסכימו 
או  נמצאה אמונה  כל הדתות  איברים. בקרב  נמנעו מתרומת  איברים מטעמי אלטרואיזם.  58%  לתרומת 
הנחה שהדבר  נוגד את חוקי דתם. גם במחקר זה ניתן לראות את ההשפעה הגדולה של האמונה הדתית על 

.(Ashkenazi et al. 2004) .הנכונות לתרום איברים
מחקר אחר נערך בפקיסטן, מדינה מתפתחת בעלת רוב מוסלמי. באוניברסיטת ”Aga- Khan“  נבדקו הידע, 
ידע  כי  והמנהגים בנוגע להשתלת איברים. המחקר כלל 440 משתתפים. תוצאות המחקר הראו  העמדות 
כי  כן, המחקר מצא  כמו  סוציו-אקונומי.  ולמצב  לרמת השכלה  מובהק  באופן  איברים קשור  בנושא תרומת 
הנבדקים אשר האמינו שאין היתר דתי לתרום איברים היו בעלי מוטיבציה נמוכה יותר לתרום איברים יחסית 
תפיסת  על  התרבות  של  וההשפעה  החשיבות  את  כאן  לראות  ניתן  זאת.  מתירה  שדתם  שהאמינו  לאלו 
הבריאות וקידומה בקרב אוכלוסייה זו. מסקנת המחקר הייתה שהרחבת הידע  על תרומת איברים ועמדת 

.(Saleem et al. 2009) הדת ומנהיגים דתיים לעניין זה יכולה להביא לעלייה בהיענות לתרומה
 

סיכום  
השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית מצילת חיים. הביקוש לאיברים להשתלה עולה עם התקדמות מדע 
תוחלת  לעלית  וגדל במקביל  איברים, מחסור שהולך  קיים מחסור משמעותי בתרומות  עדיין  אך  הרפואה, 

החיים . 
השאלות האתיות העולות בנוגע למקור האיברים להשתלה דומות בכל מערכת תרבותית ודתית. 

מסקירת הספרות ניתן לראות כי בשלוש הדתות יהדות, אסלאם ונצרות קיימת תמיכה בתרומת איברים לשם 
מוחי,  מוות  על  מחליט  הרפואי  והצוות  במידה  המוח.  של  ולא  הלב  של  היא  המוות  הגדרת  חיים.  הצלחת 
בהתאם לחוק, רוב אנשי הדת (פרט לדרוזים) יאשרו נטילת איברים לתרומה.  הדרוזים מתנגדים לתרומת 
איברים מאחר שהם מאמינים בגלגול נשמות. עם זאת,  דרוזי שמעוניין בכל זאת לתרום איבר לבן משפחה, 

יכול לעשות זאת מרצונו למרות התנגדות הדת. 
גם  (אלטרואיזם) כמו  לזולת  והרצון לעזור  בין המניעים להסכמה לתרום איברים מצויים הנדיבות  כי  נצפה 
נשיאת  (למשל, באמצעות  איברים  רצונו לתרום  בחייו את  חיים. במקרים שבהם הביע המת  להציל  הרצון 

כרטיס תורם), הכוח המניע את המשפחה הוא הרצון למלא אחר בקשתו. 
במסגרת המאמצים לקדם את חשיבות הנושא בארץ, ישנה התייחסות למנהגי התרבויות השונות כפי שניתן 

לראות מהפרטים על כרטיס "אדי". 
בדיאליזה.  סופנית המטופלים  כליות  אי-ספיקת  חולי  למצוקת  עדים  ילדים,  לנפרולוגיה  היחידה  כצוות  אנו, 
במקביל, אנחנו רואים את היתרונות בהשתלת הכליה והחיים בהמשך עם הכליה המושתלת. מושתלי הכליה, 
ואילו מטופלי  ויכולים לתרום לחברה במשך שנים רבות,  לאחר החלמתם, חוזרים למעגל העבודה במשק 
יכולתנו  זו אנו חושבים ומרגישים שעלינו לעשות כמיטב  100%. מתוך ראיה   - הדיאליזה נחשבים נכים ב 

להעלות את המודעות ליתרונות השתלת איברים ולחשיבות תרומת האיברים לחולים בפרט ולחברה ככלל.
רגשיים  קוגניטיביים,  ברבדים  להתמקד  המיועדת  בתכנית  צורך  יש  הציבור,  מודעות  את  להעלות  כדי 
ראוי  כן  כמו  וסיפור אישי של מושתל.  צפייה בסרט  והתנהגותיים הכוללים הרצאה של מתאמת השתלות, 
המבקשים  לתלמידים  ולסייע  לעודד  ובאוניברסיטאות,  הספר  בבתי  הלימודים  בתכניות  הנושא  את  לשלב 
אדי  כרטיס  על  חתימה  לעודד  הנוער,  תנועות  במסגרת  ולפעול  בקהילה  להתנדב  בנושא,  עבודות  לכתוב 
מנהיגים  בקרב  הסברתית  לפעול  יש  כן  כמו  בתקשורת.   קמפיין  ובאמצעות  קהילתיים,  החתמה  באירועי 

ומוסדות דתיים. 
הצוות הסיעודי חייב לקבל הכשרה בנושא הגישה לתורמים פוטנציאליים. עליו להיות בקשר  צמוד ורציף עם 
מטופלים ובני משפחה העומדים בפני החלטות סוף חיים קשות, ועם מטופלים רבים הזקוקים להשתלה. ברגע 
הקריטי, ההחלטות הן קשות ביותר. לעיתים יתכן כי רגשות הכאב ואי השלמה עם המציאות המרה אינם 
לסימני  להיענות  על הצוותים המומחים בתחום  לכן  בני המשפחה.  כל  מאפשרים לקבל את הסכמתם של 

המצוקה של המשפחות ברמה הרגשית, הקוגניטיבית והמעשית ולמצוא את הדרך לליבם.
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התפלגות המשתתפים המסכימים
N=187 לתרומת אברים על פי מצבם הסוציואקונומי

התפלגות המשתתפים המסכימים
N=187 לתרומת אברים על פי השכלתם

ככל שעולה מספר שנות הלימוד, גדלה העמדה החיובית והנכונות 
לתרומת איברים (f(2,97)=3.27,p<0.05). נמצא קשר מובהק בין 

השכלה גבוהה ומצב כלכלי גבוה ונכונות לתרומת איברים 
(t=-5.79,p<0)05.. רמת השכלה בינונית ומטה עם מצב כלכלי בינוני 

ונמוך מביעים פחות נכונות לתרום אברים, שהסיבה לכך היא 
t=-2.09,p<0.05).) שתרומת איברים נוגדת את חוקי דתם

התפלגות המשתתפים שחתמו
N=187 על כרטיס אדי

קיים פער משמעותי בין כמות האנשים החתומים על כרטיס אדי 
ובין אלה שלא חתומים, וזאת בדומה לאוכלוסיה הכללית.
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עמדת ההלכה הנוצרית
על פי הברית החדשה יש להתייחס למת בכבוד, אך עבור נוצרים רבים תרומת איברים לטובת המשך ושיפור 
איכות החיים הינה חוויה של אהבה ואצילות נפש כדברי ישו: "רפאו את החולים, טהרו את המצורעים, הקימו 

את המתים" (מתי, 10,8).   
הכנסייה התייחסה לנושא תרומת איברים והבהירה את עמדתה. האב מקראדיץ' קשישיאן מתייחס לנושא 
בגישה חיובית ומעודדת ואומר: "תוכל במתן טיפת דם להציל חיים, תוכל בתרומת  כליה להחזיר את התקווה 
והבריאות לחיים, תעניק קרנית ותהפוך את החושך המתמיד לאור  והאל יאיר את דרכך, תעניק לב והלב 
The First Nation-) "שלך ימשיך לפעום אצל מי שמחכה לו המוות, תעניק ריאה ותוכל לנשום בשלווה ונוחות

.(al Congress On Organ & Tissue Procurement, Vatican 1 Février  2012
במקום אחר אמר ישו:  "אין אהבה יותר גדולה מזו שאדם ייתן מעצמו לאוהביו" (יוחנן 15,13). כאשר אדם 
תורם מעצמו במהלך חייו או לאחר מותו הוא נותן מעצמו לאחרים, זהו אחד המעשים הנעלים שאדם מאמין 

(I,2002..Finkelstein) יכול לעשות ומעיד על  נכונות  האדם לתת מעצמו

עמדת ההלכה בעדה הדרוזית
מהמעט שנכתב על הדת הדרוזית אנו יודעים שיש בעולם מספר מסוים של נשמות  המתגלגלות מגוף לגוף. 
נשמת האדם היא נצחית ואילו הגוף מתכלה, כשהנשמה עוזבת אותו, הגוף חסר ערך. הדת הדרוזית אינה 
רואה במוות מוחי מוות סופי, אדם נחשב חי כל עוד לבו פועם. עם זאת, כפי שצוטט מהקוראן ע"י השיח אמין 
טריף המנוח, ראש העדה הדרוזית לשעבר: "כל אומה, אם יבוא סופה, לא ניתן לדחות או להקדים את שעת 

ة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن. األعراف34"﴾  המוות שלה (" َوِلُكلِّ ُأمٍَّ
(Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-karim). מכאן, לפי מנהיגי העדה  הדרוזית  שמורה לפרט החירות האישית 

לפעול על פי ראות עיניו בנושא תרומת אברים.   

שיטות המחקר 
מאפייני המדגם:

במחקר השתתפו 187 משתתפים מהמגזר הערבי  והיהודי בגילאים 19 עד 75 (ממוצע  35.57 שנה, סטיית 
התקן  11.68). מגדר: % 55 גברים% 45 נשים. דת: % 33 יהודים, % 25 מוסלמים, % 26 דרוזים, 
16% נוצרים. מצב משפחתי:% 55 נשואים, 44% רווקים, אלמנים % 1. השכלה: 55% אקדמאית, 32% 
תיכונית  12 שנות לימוד,  13% עד 10 שנות לימוד.  מספר ילדים: ל-  % 40 אין ילדים, 37% 3 – 4 
ילדים  ,ל- % 13 יש  2-0 ילדים. ל- 10%   5+ ילדים. מצב סוציו אקונומי : 38% מעמד כלכלי גבוה,42% 

מעמד כלכלי בינוני, 20% מעמד כלכלי נמוך. 
חתימה על כרטיס אדי: 11% חתמו,% 89 לא חתמו.

כלי המחקר:
השאלון בדק את ההבדל בעמדות, את התפיסה והנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי מגדר, 
קבוצת  בין  ההבדל  נבדק  בנוסף,  אקונומי.   - סוציו  ומצב  השכלה,  לדת,  קרבה  משפחתי,  מצב  עדה, 

המשתתפים שחתומים על כרטיס אדי ובין אלה שאינם חתומים עליו.
תשובות  של  המשוקלל  הממוצע  חישוב  ידי  על  נבנה  איברים"  לתרומת  לגבי  ועמדות  "תפיסה  המשתנה 
המשתתפים. ככל שהציון גבוה יותר, המשתתף בעל עמדה חיובית יותר ובעל מוכנות גבוהה יותר לתרום 

איברים.

השערת המחקר
קיים הבדל בעמדות ובנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי המאפיינים האישיים, הדתיים והתרבותיים.

תוצאות:
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מבוא 
מספר המטופלים הסובלים ממחלות כרוניות סופניות עולה במשך השנים בעקבות חידושים בתחום הטיפול  
ניסיונות קדחתניים לפתח איברים חלופיים לאיברים האורגניים שתפקודם  נעשו  הרפואי. לאורך השנים 
כשל, אולם ללא הצלחה. מכשיר הדיאליזה היה אולי הטיפול  היחיד שהצליח להאריך באופן משמעותי את 

 .(Danovich, 2006) חייהם של חולי אי-ספיקת כליות

היסטוריה של השתלות
וכבר בימי הביניים נעשו  השתלת האיברים להצלת חיי אדם מעניינת את האנושות משחר ההיסטוריה, 
אותה  עשה  בכלב,  הייתה  הראשונה  המוצלחת  הכליה  השתלת  רקמות.  של  פשוטה  להדבקה  ניסיונות 
באוסטריה  Emerich Ullmann ב- 1902. הכליה ייצרה מעט שתן והכלב חי כמה ימים. השתלות נוספות 

.(Hoffart 2009) 1912 – 1902 בבע"ח נעשו בשנים
והרפואה  איברים,  השתלות  בתחום  והעשייה  המחקר  מאד  התפתחו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 
המודרנית הביאה עמה חידושים מרעישים בתחום. במחצית השנייה של המאה ה-20 התפתחה טכנולוגיה 
רפואית של השתלת איברים, שבמהלכה מוחלפים איברים, חלקי איברים או רקמות שהגיעו לאי-ספיקה 

סופנית באיברים, חלקי איברים או רקמות תקינים. 
בשנת 1947 החלו לבצע בבית החולים בריגהאם בבוסטון  השתלות מוצלחות. השתלת הכליה המוצלחת 

הראשונה מאדם לאדם  נעשתה שם בשנת 1954. ההשתלה הייתה מאח תאום זהה לאחיו החולה
(Hoffart, 2009). בארץ נעשו השתלות הכליה הראשונות במרכז הרפואי רמב"ם ובבי"ח בילינסון, בשנת 

1964 בהפרש של יומיים.
יש כמה סוגי השתלות איברים: " autograft" מתייחסת למצב שבו מטופל עובר השתלת רקמה מחלק אחד 
  -  "allograft" ;השתלת איבר או רקמה מבעל חיים לאדם  - "xenograft" ;בגופו לחלק אחר שזקוק לה

.(Danovich, 2002; 2006 ,ילניק) השתלת איבר או רקמה מאדם אחד לאדם אחר
דחיית  נוגדות   – חיסון  מדכאות  תרופות  של  פיתוחן  הכירורגיות,  הטכניקות  בתחום  שחלה  ההתקדמות 
איברים –  והתפתחות מערך הטיפול בזיהומים,  אפשרו להשיג שיפור משמעותי באיכות החיים ולהאריך 
את חייהם של חולים הסובלים מאי-ספיקת כליות כרונית, מאי ספיקת כבד סופנית, ממחלת לב חשוכת 

מרפא או ממחלת ריאות קשה (שטיינברג, 2006). 
של  במספרן  העלייה  משיעור  גבוה  העולם  מדינות  בכל  להשתלה  הממתינים  במספר  העלייה  שיעור 
ההשתלות המתבצעות בפועל. המצב הולך ומחמיר, היות שמספר החולים הנזקקים להשתלה הולך וגדל 
ואילו במספרן של התרומות לא חלה עלייה משמעותית וחולים רבים נפטרים בטרם הגיעה תרומה (ילניק, 

 .(Hoffart; 2009  and Horton ;2005, Sachedina,2005) ,(2002,2006
נכון לינואר 2012 המתינו בישראל כ- 729 בני אדם להשתלת כליה, 135 להשתלת כבד, 96 להשתלת לב, 
המתינו  חולים   1041 סה"כ  כליה.  לבלב-  להשתלת   10 לב-ריאה,  להשתלת   1 ריאות,  להשתלת   70
להשתלת איברים. לפי הערכה, כמאה מתוכם צפויים למצוא את מותם בהמתנה. מנתוני המרכז להשתלות 
עולה כי מידי שנה נוספים לרשימה 30%, 10% נפטרים בעודם ממתינים להשתלה ו-20% לערך זוכים 

לתרומה המיוחלת (מרכז הארצי להשתלות, 2012). 
איברים להשתלה נלקחים מן המת ומן החי. הדבר מעורר שאלות מוסריות ודתיות רבות. אל מול שאלות 

אלו יש לבחון כיצד ניתן להגביר את הנכונות לתרום איברים (גורמן, 2008).

מחקר זה בחן באמצעות שאלונים אישיים את העמדות, התפיסה, ההתנהגות והנכונות לתרומת 
איברים במגזר היהודי והערבי (מוסלמים, נוצרים ודרוזים).

בעבר התאפשרה בארץ תרומת כליה מן החי אך ורק בין בני משפחה. בשנת 2000 נקבע כי כל אחד רשאי 
לתרום את איבריו כל זמן שמדובר בתרומה מטעמים אלטרואיסטים. כיום, ניסוח זה מנוצל לרעה לצורך סחר 

באיברים (נאה, 2003).
נושא מכירת האיברים הועלה פעמים רבות כאחד הפתרונות למחסור אל מול הצורך הגובר, אך עד כה 
נדחה. בשנת 2008 חוקק חוק השתלות איברים הקובע כללי התנהגות להשתלת איברים מהחי, מהמת, 
איסור תווך ומכירת איברים בארץ ועוד. כיום, החוק בישראל אינו מאפשר נטילת תרומה ללא כתב הסכמה 
משנת  ותקנותיו  התשי"ג-1953,  והפתולוגיה,  האנטומיה  חוק  על  מבוסס  החוק  המשפחה.  מאת  חתום 

התשמ"א- 1981 (שטיינברג, 2008).

הגורמים המשפיעים על ההיענות לתרומת איברים
חרף המודעות הציבורית ההולכת וגוברת בעניין האיברים להשתלה, גדול עדיין הפער בין מספר התורמים 

הפוטנציאליים ובין מספרם של התורמים בפועל. 
במרכזים רפואיים בישראל, ובמרכזים רפואיים גדולים באירופה ובארה"ב, מונו אחים/יות שישמשו בתפקיד 
"מתאמי השתלות". תפקידם הוא לאתר את התורמים הפוטנציאליים ולפנות אל המשפחות בבקשה לתרומת 
כי  עולה   ,(Batten, 1990) ביניהם  רבים,  ממחקרים   . (Thomas,1996;Tamburi,2009) יקיריהן  איברי 
זכו  יקיריהן שמתו, הסבירו את החלטתן כאלטרואיסטיות רק כאשר  משפחות שניאותו לתרום את איברי 

לתמיכה בתהליך התרומה.
דתיות) של המקורבים למת.  (ברובן  ומצפוניות  רגשיות  דילמות  מן המת, מציבה בעיקר  סוגיית התרומה 
ולהשפיע  להתערב  ומהיכולת  (חינוך)  מקדימים  והסברה  ממודעות  מאוד  מושפעת  כזאת  לתרומה  נכונות 
בעיתוי שאין רגיש ממנו על קרובי  המת, כאשר  המשפחה שרויה בהלם ומתקשה לקלוט את המשמעות של 

 .(Parisi and katz,2006; kerridge, et all ,2002),(2007,2008, שטיינברג) מוות מוחי בלתי הפיך
לנושא התרומה.  ואהדה  מודעות  להגברת  גורם משפיע  להיות  עשויה  תורם  כרטיס  על  מוקדמת  חתימה 
וערכים  אמונות  ועל  מוקדם  ידע  על  מבוססת  מידית  תמורה  ללא  צדדית  חד  לנתינה  מוכנות  כלומר 

 .(Bulow, at all, 2008, Robins,1996 ;1983 ,Prottas ;1998 ,Titnass) אלטרואיסטים
בארץ  פועלת  עמותת "אדי", השייכת למרכז הארצי להשתלות. העמותה הוקמה ע"י משפחת בן דרור לזכר 
בנם שנפטר בעת שהמתין להשתלת כליה.  העמותה מתפעלת מאגר ממוחשב של כל אזרחי ישראל אשר 
חתמו על רצונם לתרום את אבריהם לאחר מותם. כל אזרח בן 17 ומעלה רשאי לחתום על כרטיס "אדי". 
לרצון משפחת  נוסף מתייחס  סעיף  מותו.  לאחר  לתרום  מעוניין  הוא  החותם מסמן את האיברים שאותם 

החותם לאחר פטירתו, ואחר לחוות דעת של איש דת של החותם (המרכז הלאומי להשתלות, 2009).
קרוב ל- 70,000 מהחותמים על כרטיס "אדי" מעוניינים  בהסכמת משפחתם לתרומת איברים. ההסתדרות 
הרפואית תומכת בהרחבת ההיתר לקבלת תרומות מן החי לקרובים מדרגה שנייה ושלישית ואף לקרובים 

נפשית, שהם לאו דווקא קרובים גנטית (המרכז הלאומי להשתלות, 2012).
יוזמה נוספת בעניין תרומת איברים היא עמותת "הוד" שמטרתה לספק ליהודים מכל העולם דעות הלכתיות 

.(Hods, 2009) שונות לגבי תרומת איברים
והדתית  החברתית  במודעות  תלוי  והוא  למדינה  ממדינה  משתנה  איברים  לתרומת  ההסכמה  שיעור 

(שטיינברג, 2007).
נדמה כי קיים פער בין עמדות הציבור הישראלי בתחום תרומות האיברים ובין התנהגותו בפועל. שיעור גבוה 
של הציבור מעיד על עצמו שיהיה מוכן לחתום על כרטיס התורם. אך בפועל, רק 5% לערך נושאים עימם את 
הכרטיס. רוב הציבור מסכים עם הטענה כי מוצדק להוציא אברי אדם שמת מוות מוחי ולהשתילם בגופם של 
בני אדם אחרים כדי להציל את חייהם. בפועל, רק כ- 50% ממשפחות הנפטרים נעתרות לבקשה לתרומה. 
רבות מן המשפחות תולות את סירובן לתרומה במניעים דתיים, אף שהן אינן דתיות. זאת, בניגוד לעמדתם 

של רוב הרבנים הפוסקים כיום, המתירים השתלות איברים מטעמי פיקוח נפש, כלומר, להצלת חייהם של 
בני אדם (שטיינברג, 2007).

המאמינים  אחוזים   14% לעומת  איברים  תרומת  מתירה  אינה  שהיהדות  מאמינים   53% היהודי  במגזר 
מידת  ללא ספק  איברים.  כי הדת מתירה תרומת  חושבים  הציבור הדתי 20%  לציין שבקרב  יש  ההיפך. 
הדתית  הגישה/ההלכה  איברים.  לתרומת  לנכונותה  ברור  באופן  קשורה  בחברה  הדתית  ההשפעה 
קרבה משפחתית  גם  כמו  זו,  נכונות  על  חיובי  באופן  להשפיע  עשויה  איברים  בתרומת  המחייבת/תומכת 

שהינה גורם משמעותי היכול להשפיע על מידת הנכונות או הרצון לתרום איברים (שטיינברג, 2007).
במגזר הערבי קיימת בעיתיות לגבי נושא תרומת אברים המתבטאת בחוסר חשיפה לנושא, ברגישות יתר 
(שטיינברג,  בכללותו  לנושא  שלילית  ובהתייחסות  בשלמותו  אדם  לקבור  שיש  באמונה  איברים,  לתרומת 

 .(2007

עמדת ההלכה היהודית
הצלת נפשות – האם יש חשש לשפיכות דמים?

החיים ביהדות מקודשים ומהווים ערך עליון על פי האמונה שאדם נברא בצלם אלוהים והובא לעולם זה על 
מנת לקיים את מצוותיו. היהדות מדגישה את אחריותו האישית של כל אדם לשמירה על חייו ועל חיי זולתו. 
בתלמוד במסכת סנהדרין, פרק ד', דף ה', כתוב: "כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם 
מלא, כל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא". מפאת גודל חשיבות הצלת חיי אדם 
קבעו חז"ל שכמעט כל האיסורים שבתורה, כולל שבת ויום הכיפורים, נידחים מפני פיקוח נפש והעובר על 
איסורי התורה לשם הצלת נפשות מקיים מצווה, גם אם יתברר שטעה בהערכת הסכנה (שטיינברג, 2006). 

לכלל הלכתי בסיסי זה יש כמה מגבלות, שתיים מהן נוגעות לענייננו: 
1. אסור להביא למותו של אדם או אפילו לקרב את מותו של אדם, כדי להציל אדם אחר, אפילו אם יהיה זה 
לשנים רבות. אין אדם רשאי לסכן את עצמו או לגרום לעצמו נכות משמעותית, אפילו כדי להציל את חיי זולתו  

שכן כתוב בגמרא  במסכת בבא מציעא ס"ב, א - "חייך קודמים לחיי חברך". 
2. הדילמה ההלכתית גדלה כאשר הצורך בתרומת איברים  נועד לשיפור איכות החיים, כמו במצבי  השתלת 

כליה או קרנית, שכן אז מתעוררות שאלות נוספות הנוגעות לנתיחת המת (שטיינברג, 2006). 

קביעת המוות מבחינה הלכתית
הדילמה ההלכתית העיקרית  נוגעת לקביעת רגע המוות, שכן על פי החוק במדינת ישראל, איברים יכולים 
להילקח אך ורק במצב המכונה "מוות מוחי" – מצב שבו המוח כולו חדל לתפקד באופן סופי ובלתי הפיך, 
בעוד שאיברים אחרים בגוף, ובהם הלב, מתפקדים עדיין בצורה תקינה. לאור זאת רבנים נחלקו ביניהם אם 
רגע המוות מוגדר לפי הרס בלתי הפיך של כל תאי  המוח או לפי הפסקה בלתי הפיכה של פעילות הלב- 
מוות לבבי. רוב הפסיקות ההלכתיות כיום קובעות כי מוות מוחי על פי הגדרות ומבחנים המקובלים ברפואה 
מצווה.  היא  זו  כי תרומה  קובעות  הן  כן,  על  יתר  איברים.  ולאפשר תרומת  רגע המוות  לקביעת  מספקים 

(שטיינברג, 2006)
דילמה הלכתית אחרת מתייחסת למכלול האיסורים הקשורים לניתוח המת, איסור הנאה מן המת, דחיית 
ביצוע מצוות קבורה, איסור הלנת המת ועוד. אך דילמה זו איננה רלוונטית כאשר מדובר במצב של פיקוח 

נפש והצלת נפשות (שטיינברג, 2006).
אם מות התורם מקובל הלכתית, אין בעיה להתיר נטילת איברים להשתלה כאשר: 1. החולה הזקוק לשתל 

מצוי בסכנת חיים; 2. התורם הסכים בחייו שיילקחו ממנו איברים להשתלה לאחר מותו; 
3. בני משפחתו מסכימים לכך (שטיינברג, 2006). 

תחיית המתים וטומאת מת
תחיית  הפחד שמא  הוא  המת,  מן  איברים  לתרומת  המתנגדים  היהודים  בקרב  הרווחים  החששות,  אחד 
המתים תהא ללא החלקים שנלקחו מהגוף. חשש זה חסר כל ביסוס הלכתי רעיוני, שכן תחיית המתים תחול 

על כל המתים בכל הדורות, והאמונה היא שאלוהים, שהוא כל יכול, ישלים את החסר (שטיינברג, 2006).
סוגיה נוספת היא טומאת המת, יהודי אמור להיות "טהור" ולהימנע ממצבים העלולים לטמא אותו. בעניין 
פוסקים אשר  בו הושתל.  אינו מטמא את האדם אשר  איבר המת  נשאלת השאלה האם  איברים  תרומת 
התייחסו לנושא קבעו כי אין האיבר מטמא את  המושתל מכיוון שבגופו האיבר פועל ולמעשה "קם לתחייה" 

(שטיינברג, 2006).

תרומת איברים מן החי
פוסקים קבעו עקרונות מנחים בנוגע להשתלת איברים מתורם חי. התרומה מתאפשרת כאשר אין בתהליך 
סיכון חמור לחיי התורם, וחייו יימשכו כרגיל תחת השגחה רפואית. כמו כן יש לוודא שההשתלה היא הטיפול 
המיטבי לחולה, וסיכויי הצלחתה גבוהים. אם מתקיימים התנאים הללו, מצווה התורם החי לתרום חלקים 

מגופו להצלת הזולת. 
כיום מדובר  בשל התנאים הללו מצטמצמת מאוד רשימת הרקמות והאיברים שאפשר לקחת מתורם חי. 

בדם, במח-עצם, בכליה, באונות כבד ובאונות ריאה. 
מי שנמצא מתאים לתרום דם או מח-עצם, חלה עליו חובה ואף מצווה  לתרום רקמות אלו. אין חובה לתרום 
כליה אך התרומה נחשבת כמעשה חסידות. הנימוק לכך הוא שאומנם יש בפעולה זו משום הצלת נפשות, 

אך מאידך יש בה גם סיכון מסוים. 
בהלכה אין איסור לקבל גמול כספי או אחר בעבור ההסכמה לתרום איברים מן החי. 

יהודים רבים מאמינים שעיסוק רב במוות ודיבורים עליו עלולים לקרב אותו. מכאן עולה השאלה האם חתימה 
אינם  הפוסקים  רוב  המיתה?  מועד  וקירוב  הרע"  "עין  גורמת  אינה  בחיים  האדם  בעוד  תורם  כרטיס  על 

מאמינים בכך (שטיינברג ,2008).
ביהדות, אין כל מניעה הלכתית לשימוש בכל בעל-חיים, לרבות חזיר, לצורך הצלת חיים או שיפור איכות 
החיים כל עוד הסיכוי להצלחה גדול מהסיכון. האיסור ההלכתי הקשור לחזיר או לקוף מתייחס לאכילתם 

בלבד (שטיינברג, 2006).

עמדת ההלכה באסלאם
אנשי דת מוסלמים דנו בנושא ההשתלות על בסיס הכתוב בקוראן וקבעו "פאתווה," פסק הלכה,  בהתאם 

.( Rady, et al, 2009 & Ilyas, Alam & Ahmad,2009)  לכך
דרך  בכל  אותה  להגשים  להשתדל  המאמין  ועל  באסלאם,  הנעלות  המטרות  אחת  היא  אדם  חיי  הצלת 
אפשרית הקיימת במסגרת החוק האסלאמי (El- Shahat, 1999 & Shachedina, 2005). ניתן לראות 
מפסוקי הקוראן את החשיבות העילאית של שמירת  חיי אדם והצלתם- ככתוב בקוראן: "כה אמר ה': ציוויתי 
על כל בני ישראל כי כל מי שהרג או שחט על פני אדמה כאילו הרג את כל האנושות, וכל מי שהחיה נפש, 
כאילו הציל את האנושות כולה" ( قال تعالى : " ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي 
Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-ka- 32: اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النََّاس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النََّاس َجِميًعا ") ( المائدة

.(rim
באסלאם נתפס המוות כמעבר בין הקיום בעולם הזה לקיום בעולם הבא, ומותר ואף רצוי להרהר במוות 

(Shiekh, 1998). לגופת המת יש התייחסות קדושה באסלאם וחייבים לקבור אותו במהירות האפשרית.
המוסלמים מאמינים שגופת המת יכולה לחוש כאב, אמונה זו נובעת מדברי הנביא מוחמד בסורה: "לשבור 
עצם של אדם מת, כמוהו כלשבור עצם של אדם חי." על כן המוסלמים נזהרים מלעשות בגופת המת מעשים 

.(Shiekh ,1998)  העלולים לגרום לכאב
ברמה העקרונית על פי כל הנלמד על קדושת גופת המת והיחס אליה, אין לנתח גופות לאחר המוות. עם זאת 

וכן כדי  פוסקים רבים התירו נתיחה לאחר המוות למען מטרות נעלות כמו תרומת איברים, לימוד רפואה 
.(Shiekh, 1998) לקבוע סיבת מוות במקרים מיוחדים

היתר תרומת איברים על פי פתוות נבחרות מהעולם המוסלמי 
ד"ר שייח מוחמד טאנטאווי, המופתי הראשי של מצרים, התייחס לנושא תרומת איברים בשנת 1988. הוא 
פסק שלדעת רוב חכמי האסלאם, תרומת איברים מתורם חי מותרת, כל עוד היא מוסדרת על פי חוקי הדת 
והמשפט. הוא גם פסק שמותר להשתיל איברים מגופת תורם מת על מנת להציל חיים. טאנטאווי התייחס 
גם לשאלת הגדרת המוות. הוא ציין שהמוות הינו תהליך פרידת הנפש מהגוף, אך רגע זה נקבע על ידי 
 El- Shahat,)  רופאים ולא על ידי חכמי דת. הוא מדגיש שלדעתו זהו המצב הרצוי וכך הוא צריך להישאר
1999). כמה שנים מאוחר יותר, ב-1994, פורסמה באוניברסיטת "אל-אזהר" בקהיר פתווה נוספת המתירה 
תרומת איברים מהמת. פסיקה זו מדגישה שיש להתייחס לרצון התורם כפי שהביע אותו לפני מותו. באותה 
פתווה נקבע גם שמותר לאדם חי לתרום איבר מגופו כל עוד אין בכך סכנה לחייו וכל עוד התרומה נעשית על 

.( El- Shahat, 1999) פי חוקי הדת והמשפט
אחד  קארדאווי,  יוסוף  ד"ר  ידי  על  פורסמה  איברים  לתרומת  שמתייחסת   ,1998 משנת  נוספת  פתווה 
המופתים המוכרים והמוקבלים ביותר בעולם המוסלמי. לדבריו, מותר להשתיל איבר מאדם שמת מוות לבבי 
או מוות מוחי. התייחסות ישירה לנושא מהווה פריצת דרך ביחס לנושא תרומת איברים על פי הדת. ד"ר 
גם שיש לקבל את הסכמת משפחת המת לתרומה איבריו. הוא הוסיף שאין בעיה דתית  קארדאווי פסק 

 (El- Shahat, 1999) מבחינת האסלאם לתרום או לקבל איבר מאדם שאינו מוסלמי
מועצת חכמים בכירים בסעודיה אישרה בפתווה מס' 99 לשנת 1402 להגירה, את העברתו של איבר או חלק 
ממנו מאדם חי או מת, מוסלמי, יהודי או נוצרי, לאדם אחר במידת הצורך בתנאי שאין סיכון לחיי התורם 
והנתרם. ( مفتى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 99 لسنة 1402هـ ، الذي أجاز نقل عضو أو جزء من 

إنسان حي , أو ميت , مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه﴾
. (El- Shahat, 1999)

עקרונות מנחים לגבי תרומת איברים באסלאם 
 .( El- Shahat, 1999) .באסלאם נקבעו עקרונות כלליים להסדרת תהליך התרומה מתורם חי ומתורם ממת
הזקוק  לחולה  לפחות  שנייה  מדרגה  משפחתית  קרבה  בעל  יהיה  הפוטנציאלי  התורם  מהחי,  בהשתלה 
לאיבר. התורם יכול להיות גם בן או בת הזוג, אח ביולוגי או מאומץ של החולה. על התורם להיות במצב 
בריאותי טוב מבחינה פיזית ונפשית. יש לדאוג שכמה שפחות נזק יגרם לתורם בכל תהליך הוצאת האיבר 
וגם בהמשך חייו  לאחר התרומה. אסור שהתורם יפעל כתוצאה מלחצים חברתיים, משפחתיים או כספיים. 
האיבר  הוצאת  לאחר  זאת  ועם  בתהליך,  שלב  בכל  לתרום  לרצונו  בנוגע  דעתו  את  לשנות  יכול  התורם 
והשתלתו התורם אינו רשאי לבקש אותו בחזרה. חשוב מאד למסור מראש את כל המידע הרלוונטי לגבי 
התהליך שהתורם צפוי לעבור, לרבות הסיכונים והסיבוכים האפשריים. לבסוף, יש לקבל הסכמה כתובה 

. (El- Shahat, 1999) מהתורם המאשר את נכונותו לתרומה
צוות  צורך בתיעוד של כל תהליך קביעת המוות, בפרט מוות מוחי. חל איסור מוחלט על  יש  בתורם מת 
להוצאת  כתובה ממשפחת המת  לקבל הסכמה  המוות. חשוב  בקביעת  מעורב  להיות  במערך ההשתלות 
איברים לתרומה מגופתו. אם  המת הביע סירוב לתרומת איבריו בעודו בחיים, אין לקחת את איבריו לתרומה. 

 .(El- Shahat, 1999) אין לסחור באיברים
חשוב לזכור שעדיין ישנם חילוקי דעות רבים בנוגע לנושא תרומת איברים בדת. יש המאמינים באיסור גרימת 
נזק לגוף שהוא פיקדון קדוש מאת אללה ושוללים את ההיתר להשתיל איברים מתורם חי. דעות אחרות 
גורסות שעבירה על חוקים הנוגעים לכבוד המת, דחיית קבורתו וביזוי הגופה שוללים את ההיתר להשתיל 

 .  (El- Shahat, 1999)איברים מן המת

בנוסף:
• נמצא כי מבוגרים דתיים, מבוגרים חילוניים וצעירים דתיים הם בעלי העמדה החיובית החזקה ביותר בנושא 
לתרומת  בנוגע  ביותר  החלשה  העמדה  בעלי  הינם  דתיים  שאינם  צעירים  זאת,  לעומת  איברים.  תרומת 

. (f(2,96)=2.97,p<0.005) .איברים
• העמדה והנכונות לתרומת איברים של קבוצת המשתתפים החתומים על כרטיס" אדי" חיובית יותר מהעמדה 
והנכונות של אלה שאינם חתומים. שיעור הנשים שחתמו על כרטיס "אדי"  גבוה משמעותית  משיעור הגברים  

.(t=-6.28,p<0.001)

דיון
במחקר בדקנו באמצעות שאלון אנונימי את עמדות ונכונות המגזרים היהודי והערבי על כל עדותיו (מוסלמים, 
לתרומת  השונות  הדתות  של  העמדות  את  ולהבין  להכיר  במטרה  זאת  איברים,  לתרום  ודרוזים)  נוצרים 
איברים, ולצאת בתוכנית פעולה שתביא לשינוי מהותי במודעות ובנכונות הציבור לתרום אברים בחיים ולאחר 

המוות.
והנכונות  העמדות  בין  מובהק  קשר  קיים  כי  ונמצא  המחקר  השערות  אוששו  שהתקבלו,  התוצאות  לאור 

לתרומת איברים ובין מאפיינים אישיים ותרבותיים שונים.
מחקרים נוספים בעבר הראו תוצאות דומות. מחקר שנערך בישראל  בשנת 2004  בדק את הסיבות להסכמה 
ולהימנעות לתרומת איברים בין יהודים וערבים נוצרים ומוסלמים. אוכלוסיית המחקר כללה 373 משפחות של 
תורמים פוטנציאלים מ- 22 בתי חולים ברחבי הארץ. תוצאות המחקר הראו כי 78.4% מהנשאלים הסכימו 
או  נמצאה אמונה  כל הדתות  איברים. בקרב  נמנעו מתרומת  איברים מטעמי אלטרואיזם.  58%  לתרומת 
הנחה שהדבר  נוגד את חוקי דתם. גם במחקר זה ניתן לראות את ההשפעה הגדולה של האמונה הדתית על 

.(Ashkenazi et al. 2004) .הנכונות לתרום איברים
מחקר אחר נערך בפקיסטן, מדינה מתפתחת בעלת רוב מוסלמי. באוניברסיטת ”Aga- Khan“  נבדקו הידע, 
ידע  כי  והמנהגים בנוגע להשתלת איברים. המחקר כלל 440 משתתפים. תוצאות המחקר הראו  העמדות 
כי  כן, המחקר מצא  כמו  סוציו-אקונומי.  ולמצב  לרמת השכלה  מובהק  באופן  איברים קשור  בנושא תרומת 
הנבדקים אשר האמינו שאין היתר דתי לתרום איברים היו בעלי מוטיבציה נמוכה יותר לתרום איברים יחסית 
תפיסת  על  התרבות  של  וההשפעה  החשיבות  את  כאן  לראות  ניתן  זאת.  מתירה  שדתם  שהאמינו  לאלו 
הבריאות וקידומה בקרב אוכלוסייה זו. מסקנת המחקר הייתה שהרחבת הידע  על תרומת איברים ועמדת 

.(Saleem et al. 2009) הדת ומנהיגים דתיים לעניין זה יכולה להביא לעלייה בהיענות לתרומה
 

סיכום  
השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית מצילת חיים. הביקוש לאיברים להשתלה עולה עם התקדמות מדע 
תוחלת  לעלית  וגדל במקביל  איברים, מחסור שהולך  קיים מחסור משמעותי בתרומות  עדיין  אך  הרפואה, 

החיים . 
השאלות האתיות העולות בנוגע למקור האיברים להשתלה דומות בכל מערכת תרבותית ודתית. 

מסקירת הספרות ניתן לראות כי בשלוש הדתות יהדות, אסלאם ונצרות קיימת תמיכה בתרומת איברים לשם 
מוחי,  מוות  על  מחליט  הרפואי  והצוות  במידה  המוח.  של  ולא  הלב  של  היא  המוות  הגדרת  חיים.  הצלחת 
בהתאם לחוק, רוב אנשי הדת (פרט לדרוזים) יאשרו נטילת איברים לתרומה.  הדרוזים מתנגדים לתרומת 
איברים מאחר שהם מאמינים בגלגול נשמות. עם זאת,  דרוזי שמעוניין בכל זאת לתרום איבר לבן משפחה, 

יכול לעשות זאת מרצונו למרות התנגדות הדת. 
גם  (אלטרואיזם) כמו  לזולת  והרצון לעזור  בין המניעים להסכמה לתרום איברים מצויים הנדיבות  כי  נצפה 
נשיאת  (למשל, באמצעות  איברים  רצונו לתרום  בחייו את  חיים. במקרים שבהם הביע המת  להציל  הרצון 

כרטיס תורם), הכוח המניע את המשפחה הוא הרצון למלא אחר בקשתו. 
במסגרת המאמצים לקדם את חשיבות הנושא בארץ, ישנה התייחסות למנהגי התרבויות השונות כפי שניתן 

לראות מהפרטים על כרטיס "אדי". 
בדיאליזה.  סופנית המטופלים  כליות  אי-ספיקת  חולי  למצוקת  עדים  ילדים,  לנפרולוגיה  היחידה  כצוות  אנו, 
במקביל, אנחנו רואים את היתרונות בהשתלת הכליה והחיים בהמשך עם הכליה המושתלת. מושתלי הכליה, 
ואילו מטופלי  ויכולים לתרום לחברה במשך שנים רבות,  לאחר החלמתם, חוזרים למעגל העבודה במשק 
יכולתנו  זו אנו חושבים ומרגישים שעלינו לעשות כמיטב  100%. מתוך ראיה   - הדיאליזה נחשבים נכים ב 

להעלות את המודעות ליתרונות השתלת איברים ולחשיבות תרומת האיברים לחולים בפרט ולחברה ככלל.
רגשיים  קוגניטיביים,  ברבדים  להתמקד  המיועדת  בתכנית  צורך  יש  הציבור,  מודעות  את  להעלות  כדי 
ראוי  כן  כמו  וסיפור אישי של מושתל.  צפייה בסרט  והתנהגותיים הכוללים הרצאה של מתאמת השתלות, 
המבקשים  לתלמידים  ולסייע  לעודד  ובאוניברסיטאות,  הספר  בבתי  הלימודים  בתכניות  הנושא  את  לשלב 
אדי  כרטיס  על  חתימה  לעודד  הנוער,  תנועות  במסגרת  ולפעול  בקהילה  להתנדב  בנושא,  עבודות  לכתוב 
מנהיגים  בקרב  הסברתית  לפעול  יש  כן  כמו  בתקשורת.   קמפיין  ובאמצעות  קהילתיים,  החתמה  באירועי 

ומוסדות דתיים. 
הצוות הסיעודי חייב לקבל הכשרה בנושא הגישה לתורמים פוטנציאליים. עליו להיות בקשר  צמוד ורציף עם 
מטופלים ובני משפחה העומדים בפני החלטות סוף חיים קשות, ועם מטופלים רבים הזקוקים להשתלה. ברגע 
הקריטי, ההחלטות הן קשות ביותר. לעיתים יתכן כי רגשות הכאב ואי השלמה עם המציאות המרה אינם 
לסימני  להיענות  על הצוותים המומחים בתחום  לכן  בני המשפחה.  כל  מאפשרים לקבל את הסכמתם של 

המצוקה של המשפחות ברמה הרגשית, הקוגניטיבית והמעשית ולמצוא את הדרך לליבם.
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עמדת ההלכה הנוצרית
על פי הברית החדשה יש להתייחס למת בכבוד, אך עבור נוצרים רבים תרומת איברים לטובת המשך ושיפור 
איכות החיים הינה חוויה של אהבה ואצילות נפש כדברי ישו: "רפאו את החולים, טהרו את המצורעים, הקימו 

את המתים" (מתי, 10,8).   
הכנסייה התייחסה לנושא תרומת איברים והבהירה את עמדתה. האב מקראדיץ' קשישיאן מתייחס לנושא 
בגישה חיובית ומעודדת ואומר: "תוכל במתן טיפת דם להציל חיים, תוכל בתרומת  כליה להחזיר את התקווה 
והבריאות לחיים, תעניק קרנית ותהפוך את החושך המתמיד לאור  והאל יאיר את דרכך, תעניק לב והלב 
The First Nation-) "שלך ימשיך לפעום אצל מי שמחכה לו המוות, תעניק ריאה ותוכל לנשום בשלווה ונוחות

.(al Congress On Organ & Tissue Procurement, Vatican 1 Février  2012
במקום אחר אמר ישו:  "אין אהבה יותר גדולה מזו שאדם ייתן מעצמו לאוהביו" (יוחנן 15,13). כאשר אדם 
תורם מעצמו במהלך חייו או לאחר מותו הוא נותן מעצמו לאחרים, זהו אחד המעשים הנעלים שאדם מאמין 

(I,2002..Finkelstein) יכול לעשות ומעיד על  נכונות  האדם לתת מעצמו

עמדת ההלכה בעדה הדרוזית
מהמעט שנכתב על הדת הדרוזית אנו יודעים שיש בעולם מספר מסוים של נשמות  המתגלגלות מגוף לגוף. 
נשמת האדם היא נצחית ואילו הגוף מתכלה, כשהנשמה עוזבת אותו, הגוף חסר ערך. הדת הדרוזית אינה 
רואה במוות מוחי מוות סופי, אדם נחשב חי כל עוד לבו פועם. עם זאת, כפי שצוטט מהקוראן ע"י השיח אמין 
טריף המנוח, ראש העדה הדרוזית לשעבר: "כל אומה, אם יבוא סופה, לא ניתן לדחות או להקדים את שעת 

ة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن. األعراف34"﴾  המוות שלה (" َوِلُكلِّ ُأمٍَّ
(Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-karim). מכאן, לפי מנהיגי העדה  הדרוזית  שמורה לפרט החירות האישית 

לפעול על פי ראות עיניו בנושא תרומת אברים.   

שיטות המחקר 
מאפייני המדגם:

במחקר השתתפו 187 משתתפים מהמגזר הערבי  והיהודי בגילאים 19 עד 75 (ממוצע  35.57 שנה, סטיית 
התקן  11.68). מגדר: % 55 גברים% 45 נשים. דת: % 33 יהודים, % 25 מוסלמים, % 26 דרוזים, 
16% נוצרים. מצב משפחתי:% 55 נשואים, 44% רווקים, אלמנים % 1. השכלה: 55% אקדמאית, 32% 
תיכונית  12 שנות לימוד,  13% עד 10 שנות לימוד.  מספר ילדים: ל-  % 40 אין ילדים, 37% 3 – 4 
ילדים  ,ל- % 13 יש  2-0 ילדים. ל- 10%   5+ ילדים. מצב סוציו אקונומי : 38% מעמד כלכלי גבוה,42% 

מעמד כלכלי בינוני, 20% מעמד כלכלי נמוך. 
חתימה על כרטיס אדי: 11% חתמו,% 89 לא חתמו.

כלי המחקר:
השאלון בדק את ההבדל בעמדות, את התפיסה והנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי מגדר, 
קבוצת  בין  ההבדל  נבדק  בנוסף,  אקונומי.   - סוציו  ומצב  השכלה,  לדת,  קרבה  משפחתי,  מצב  עדה, 

המשתתפים שחתומים על כרטיס אדי ובין אלה שאינם חתומים עליו.
תשובות  של  המשוקלל  הממוצע  חישוב  ידי  על  נבנה  איברים"  לתרומת  לגבי  ועמדות  "תפיסה  המשתנה 
המשתתפים. ככל שהציון גבוה יותר, המשתתף בעל עמדה חיובית יותר ובעל מוכנות גבוהה יותר לתרום 

איברים.

השערת המחקר
קיים הבדל בעמדות ובנכונות לתרומת איברים בין המשתתפים על פי המאפיינים האישיים, הדתיים והתרבותיים.

תוצאות:
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מבוא 
מספר המטופלים הסובלים ממחלות כרוניות סופניות עולה במשך השנים בעקבות חידושים בתחום הטיפול  
ניסיונות קדחתניים לפתח איברים חלופיים לאיברים האורגניים שתפקודם  נעשו  הרפואי. לאורך השנים 
כשל, אולם ללא הצלחה. מכשיר הדיאליזה היה אולי הטיפול  היחיד שהצליח להאריך באופן משמעותי את 

 .(Danovich, 2006) חייהם של חולי אי-ספיקת כליות

היסטוריה של השתלות
וכבר בימי הביניים נעשו  השתלת האיברים להצלת חיי אדם מעניינת את האנושות משחר ההיסטוריה, 
אותה  עשה  בכלב,  הייתה  הראשונה  המוצלחת  הכליה  השתלת  רקמות.  של  פשוטה  להדבקה  ניסיונות 
באוסטריה  Emerich Ullmann ב- 1902. הכליה ייצרה מעט שתן והכלב חי כמה ימים. השתלות נוספות 

.(Hoffart 2009) 1912 – 1902 בבע"ח נעשו בשנים
והרפואה  איברים,  השתלות  בתחום  והעשייה  המחקר  מאד  התפתחו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 
המודרנית הביאה עמה חידושים מרעישים בתחום. במחצית השנייה של המאה ה-20 התפתחה טכנולוגיה 
רפואית של השתלת איברים, שבמהלכה מוחלפים איברים, חלקי איברים או רקמות שהגיעו לאי-ספיקה 

סופנית באיברים, חלקי איברים או רקמות תקינים. 
בשנת 1947 החלו לבצע בבית החולים בריגהאם בבוסטון  השתלות מוצלחות. השתלת הכליה המוצלחת 

הראשונה מאדם לאדם  נעשתה שם בשנת 1954. ההשתלה הייתה מאח תאום זהה לאחיו החולה
(Hoffart, 2009). בארץ נעשו השתלות הכליה הראשונות במרכז הרפואי רמב"ם ובבי"ח בילינסון, בשנת 

1964 בהפרש של יומיים.
יש כמה סוגי השתלות איברים: " autograft" מתייחסת למצב שבו מטופל עובר השתלת רקמה מחלק אחד 
  -  "allograft" ;השתלת איבר או רקמה מבעל חיים לאדם  - "xenograft" ;בגופו לחלק אחר שזקוק לה

.(Danovich, 2002; 2006 ,ילניק) השתלת איבר או רקמה מאדם אחד לאדם אחר
דחיית  נוגדות   – חיסון  מדכאות  תרופות  של  פיתוחן  הכירורגיות,  הטכניקות  בתחום  שחלה  ההתקדמות 
איברים –  והתפתחות מערך הטיפול בזיהומים,  אפשרו להשיג שיפור משמעותי באיכות החיים ולהאריך 
את חייהם של חולים הסובלים מאי-ספיקת כליות כרונית, מאי ספיקת כבד סופנית, ממחלת לב חשוכת 

מרפא או ממחלת ריאות קשה (שטיינברג, 2006). 
של  במספרן  העלייה  משיעור  גבוה  העולם  מדינות  בכל  להשתלה  הממתינים  במספר  העלייה  שיעור 
ההשתלות המתבצעות בפועל. המצב הולך ומחמיר, היות שמספר החולים הנזקקים להשתלה הולך וגדל 
ואילו במספרן של התרומות לא חלה עלייה משמעותית וחולים רבים נפטרים בטרם הגיעה תרומה (ילניק, 

 .(Hoffart; 2009  and Horton ;2005, Sachedina,2005) ,(2002,2006
נכון לינואר 2012 המתינו בישראל כ- 729 בני אדם להשתלת כליה, 135 להשתלת כבד, 96 להשתלת לב, 
המתינו  חולים   1041 סה"כ  כליה.  לבלב-  להשתלת   10 לב-ריאה,  להשתלת   1 ריאות,  להשתלת   70
להשתלת איברים. לפי הערכה, כמאה מתוכם צפויים למצוא את מותם בהמתנה. מנתוני המרכז להשתלות 
עולה כי מידי שנה נוספים לרשימה 30%, 10% נפטרים בעודם ממתינים להשתלה ו-20% לערך זוכים 

לתרומה המיוחלת (מרכז הארצי להשתלות, 2012). 
איברים להשתלה נלקחים מן המת ומן החי. הדבר מעורר שאלות מוסריות ודתיות רבות. אל מול שאלות 

אלו יש לבחון כיצד ניתן להגביר את הנכונות לתרום איברים (גורמן, 2008).

מחקר זה בחן באמצעות שאלונים אישיים את העמדות, התפיסה, ההתנהגות והנכונות לתרומת 
איברים במגזר היהודי והערבי (מוסלמים, נוצרים ודרוזים).

בעבר התאפשרה בארץ תרומת כליה מן החי אך ורק בין בני משפחה. בשנת 2000 נקבע כי כל אחד רשאי 
לתרום את איבריו כל זמן שמדובר בתרומה מטעמים אלטרואיסטים. כיום, ניסוח זה מנוצל לרעה לצורך סחר 

באיברים (נאה, 2003).
נושא מכירת האיברים הועלה פעמים רבות כאחד הפתרונות למחסור אל מול הצורך הגובר, אך עד כה 
נדחה. בשנת 2008 חוקק חוק השתלות איברים הקובע כללי התנהגות להשתלת איברים מהחי, מהמת, 
איסור תווך ומכירת איברים בארץ ועוד. כיום, החוק בישראל אינו מאפשר נטילת תרומה ללא כתב הסכמה 
משנת  ותקנותיו  התשי"ג-1953,  והפתולוגיה,  האנטומיה  חוק  על  מבוסס  החוק  המשפחה.  מאת  חתום 

התשמ"א- 1981 (שטיינברג, 2008).

הגורמים המשפיעים על ההיענות לתרומת איברים
חרף המודעות הציבורית ההולכת וגוברת בעניין האיברים להשתלה, גדול עדיין הפער בין מספר התורמים 

הפוטנציאליים ובין מספרם של התורמים בפועל. 
במרכזים רפואיים בישראל, ובמרכזים רפואיים גדולים באירופה ובארה"ב, מונו אחים/יות שישמשו בתפקיד 
"מתאמי השתלות". תפקידם הוא לאתר את התורמים הפוטנציאליים ולפנות אל המשפחות בבקשה לתרומת 
כי  עולה   ,(Batten, 1990) ביניהם  רבים,  ממחקרים   . (Thomas,1996;Tamburi,2009) יקיריהן  איברי 
זכו  יקיריהן שמתו, הסבירו את החלטתן כאלטרואיסטיות רק כאשר  משפחות שניאותו לתרום את איברי 

לתמיכה בתהליך התרומה.
דתיות) של המקורבים למת.  (ברובן  ומצפוניות  רגשיות  דילמות  מן המת, מציבה בעיקר  סוגיית התרומה 
ולהשפיע  להתערב  ומהיכולת  (חינוך)  מקדימים  והסברה  ממודעות  מאוד  מושפעת  כזאת  לתרומה  נכונות 
בעיתוי שאין רגיש ממנו על קרובי  המת, כאשר  המשפחה שרויה בהלם ומתקשה לקלוט את המשמעות של 

 .(Parisi and katz,2006; kerridge, et all ,2002),(2007,2008, שטיינברג) מוות מוחי בלתי הפיך
לנושא התרומה.  ואהדה  מודעות  להגברת  גורם משפיע  להיות  עשויה  תורם  כרטיס  על  מוקדמת  חתימה 
וערכים  אמונות  ועל  מוקדם  ידע  על  מבוססת  מידית  תמורה  ללא  צדדית  חד  לנתינה  מוכנות  כלומר 

 .(Bulow, at all, 2008, Robins,1996 ;1983 ,Prottas ;1998 ,Titnass) אלטרואיסטים
בארץ  פועלת  עמותת "אדי", השייכת למרכז הארצי להשתלות. העמותה הוקמה ע"י משפחת בן דרור לזכר 
בנם שנפטר בעת שהמתין להשתלת כליה.  העמותה מתפעלת מאגר ממוחשב של כל אזרחי ישראל אשר 
חתמו על רצונם לתרום את אבריהם לאחר מותם. כל אזרח בן 17 ומעלה רשאי לחתום על כרטיס "אדי". 
לרצון משפחת  נוסף מתייחס  סעיף  מותו.  לאחר  לתרום  מעוניין  הוא  החותם מסמן את האיברים שאותם 

החותם לאחר פטירתו, ואחר לחוות דעת של איש דת של החותם (המרכז הלאומי להשתלות, 2009).
קרוב ל- 70,000 מהחותמים על כרטיס "אדי" מעוניינים  בהסכמת משפחתם לתרומת איברים. ההסתדרות 
הרפואית תומכת בהרחבת ההיתר לקבלת תרומות מן החי לקרובים מדרגה שנייה ושלישית ואף לקרובים 

נפשית, שהם לאו דווקא קרובים גנטית (המרכז הלאומי להשתלות, 2012).
יוזמה נוספת בעניין תרומת איברים היא עמותת "הוד" שמטרתה לספק ליהודים מכל העולם דעות הלכתיות 

.(Hods, 2009) שונות לגבי תרומת איברים
והדתית  החברתית  במודעות  תלוי  והוא  למדינה  ממדינה  משתנה  איברים  לתרומת  ההסכמה  שיעור 

(שטיינברג, 2007).
נדמה כי קיים פער בין עמדות הציבור הישראלי בתחום תרומות האיברים ובין התנהגותו בפועל. שיעור גבוה 
של הציבור מעיד על עצמו שיהיה מוכן לחתום על כרטיס התורם. אך בפועל, רק 5% לערך נושאים עימם את 
הכרטיס. רוב הציבור מסכים עם הטענה כי מוצדק להוציא אברי אדם שמת מוות מוחי ולהשתילם בגופם של 
בני אדם אחרים כדי להציל את חייהם. בפועל, רק כ- 50% ממשפחות הנפטרים נעתרות לבקשה לתרומה. 
רבות מן המשפחות תולות את סירובן לתרומה במניעים דתיים, אף שהן אינן דתיות. זאת, בניגוד לעמדתם 

של רוב הרבנים הפוסקים כיום, המתירים השתלות איברים מטעמי פיקוח נפש, כלומר, להצלת חייהם של 
בני אדם (שטיינברג, 2007).

המאמינים  אחוזים   14% לעומת  איברים  תרומת  מתירה  אינה  שהיהדות  מאמינים   53% היהודי  במגזר 
מידת  ללא ספק  איברים.  כי הדת מתירה תרומת  חושבים  הציבור הדתי 20%  לציין שבקרב  יש  ההיפך. 
הדתית  הגישה/ההלכה  איברים.  לתרומת  לנכונותה  ברור  באופן  קשורה  בחברה  הדתית  ההשפעה 
קרבה משפחתית  גם  כמו  זו,  נכונות  על  חיובי  באופן  להשפיע  עשויה  איברים  בתרומת  המחייבת/תומכת 

שהינה גורם משמעותי היכול להשפיע על מידת הנכונות או הרצון לתרום איברים (שטיינברג, 2007).
במגזר הערבי קיימת בעיתיות לגבי נושא תרומת אברים המתבטאת בחוסר חשיפה לנושא, ברגישות יתר 
(שטיינברג,  בכללותו  לנושא  שלילית  ובהתייחסות  בשלמותו  אדם  לקבור  שיש  באמונה  איברים,  לתרומת 

 .(2007

עמדת ההלכה היהודית
הצלת נפשות – האם יש חשש לשפיכות דמים?

החיים ביהדות מקודשים ומהווים ערך עליון על פי האמונה שאדם נברא בצלם אלוהים והובא לעולם זה על 
מנת לקיים את מצוותיו. היהדות מדגישה את אחריותו האישית של כל אדם לשמירה על חייו ועל חיי זולתו. 
בתלמוד במסכת סנהדרין, פרק ד', דף ה', כתוב: "כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם 
מלא, כל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא". מפאת גודל חשיבות הצלת חיי אדם 
קבעו חז"ל שכמעט כל האיסורים שבתורה, כולל שבת ויום הכיפורים, נידחים מפני פיקוח נפש והעובר על 
איסורי התורה לשם הצלת נפשות מקיים מצווה, גם אם יתברר שטעה בהערכת הסכנה (שטיינברג, 2006). 

לכלל הלכתי בסיסי זה יש כמה מגבלות, שתיים מהן נוגעות לענייננו: 
1. אסור להביא למותו של אדם או אפילו לקרב את מותו של אדם, כדי להציל אדם אחר, אפילו אם יהיה זה 
לשנים רבות. אין אדם רשאי לסכן את עצמו או לגרום לעצמו נכות משמעותית, אפילו כדי להציל את חיי זולתו  

שכן כתוב בגמרא  במסכת בבא מציעא ס"ב, א - "חייך קודמים לחיי חברך". 
2. הדילמה ההלכתית גדלה כאשר הצורך בתרומת איברים  נועד לשיפור איכות החיים, כמו במצבי  השתלת 

כליה או קרנית, שכן אז מתעוררות שאלות נוספות הנוגעות לנתיחת המת (שטיינברג, 2006). 

קביעת המוות מבחינה הלכתית
הדילמה ההלכתית העיקרית  נוגעת לקביעת רגע המוות, שכן על פי החוק במדינת ישראל, איברים יכולים 
להילקח אך ורק במצב המכונה "מוות מוחי" – מצב שבו המוח כולו חדל לתפקד באופן סופי ובלתי הפיך, 
בעוד שאיברים אחרים בגוף, ובהם הלב, מתפקדים עדיין בצורה תקינה. לאור זאת רבנים נחלקו ביניהם אם 
רגע המוות מוגדר לפי הרס בלתי הפיך של כל תאי  המוח או לפי הפסקה בלתי הפיכה של פעילות הלב- 
מוות לבבי. רוב הפסיקות ההלכתיות כיום קובעות כי מוות מוחי על פי הגדרות ומבחנים המקובלים ברפואה 
מצווה.  היא  זו  כי תרומה  קובעות  הן  כן,  על  יתר  איברים.  ולאפשר תרומת  רגע המוות  לקביעת  מספקים 

(שטיינברג, 2006)
דילמה הלכתית אחרת מתייחסת למכלול האיסורים הקשורים לניתוח המת, איסור הנאה מן המת, דחיית 
ביצוע מצוות קבורה, איסור הלנת המת ועוד. אך דילמה זו איננה רלוונטית כאשר מדובר במצב של פיקוח 

נפש והצלת נפשות (שטיינברג, 2006).
אם מות התורם מקובל הלכתית, אין בעיה להתיר נטילת איברים להשתלה כאשר: 1. החולה הזקוק לשתל 

מצוי בסכנת חיים; 2. התורם הסכים בחייו שיילקחו ממנו איברים להשתלה לאחר מותו; 
3. בני משפחתו מסכימים לכך (שטיינברג, 2006). 

תחיית המתים וטומאת מת
תחיית  הפחד שמא  הוא  המת,  מן  איברים  לתרומת  המתנגדים  היהודים  בקרב  הרווחים  החששות,  אחד 
המתים תהא ללא החלקים שנלקחו מהגוף. חשש זה חסר כל ביסוס הלכתי רעיוני, שכן תחיית המתים תחול 

על כל המתים בכל הדורות, והאמונה היא שאלוהים, שהוא כל יכול, ישלים את החסר (שטיינברג, 2006).
סוגיה נוספת היא טומאת המת, יהודי אמור להיות "טהור" ולהימנע ממצבים העלולים לטמא אותו. בעניין 
פוסקים אשר  בו הושתל.  אינו מטמא את האדם אשר  איבר המת  נשאלת השאלה האם  איברים  תרומת 
התייחסו לנושא קבעו כי אין האיבר מטמא את  המושתל מכיוון שבגופו האיבר פועל ולמעשה "קם לתחייה" 

(שטיינברג, 2006).

תרומת איברים מן החי
פוסקים קבעו עקרונות מנחים בנוגע להשתלת איברים מתורם חי. התרומה מתאפשרת כאשר אין בתהליך 
סיכון חמור לחיי התורם, וחייו יימשכו כרגיל תחת השגחה רפואית. כמו כן יש לוודא שההשתלה היא הטיפול 
המיטבי לחולה, וסיכויי הצלחתה גבוהים. אם מתקיימים התנאים הללו, מצווה התורם החי לתרום חלקים 

מגופו להצלת הזולת. 
כיום מדובר  בשל התנאים הללו מצטמצמת מאוד רשימת הרקמות והאיברים שאפשר לקחת מתורם חי. 

בדם, במח-עצם, בכליה, באונות כבד ובאונות ריאה. 
מי שנמצא מתאים לתרום דם או מח-עצם, חלה עליו חובה ואף מצווה  לתרום רקמות אלו. אין חובה לתרום 
כליה אך התרומה נחשבת כמעשה חסידות. הנימוק לכך הוא שאומנם יש בפעולה זו משום הצלת נפשות, 

אך מאידך יש בה גם סיכון מסוים. 
בהלכה אין איסור לקבל גמול כספי או אחר בעבור ההסכמה לתרום איברים מן החי. 

יהודים רבים מאמינים שעיסוק רב במוות ודיבורים עליו עלולים לקרב אותו. מכאן עולה השאלה האם חתימה 
אינם  הפוסקים  רוב  המיתה?  מועד  וקירוב  הרע"  "עין  גורמת  אינה  בחיים  האדם  בעוד  תורם  כרטיס  על 

מאמינים בכך (שטיינברג ,2008).
ביהדות, אין כל מניעה הלכתית לשימוש בכל בעל-חיים, לרבות חזיר, לצורך הצלת חיים או שיפור איכות 
החיים כל עוד הסיכוי להצלחה גדול מהסיכון. האיסור ההלכתי הקשור לחזיר או לקוף מתייחס לאכילתם 

בלבד (שטיינברג, 2006).

עמדת ההלכה באסלאם
אנשי דת מוסלמים דנו בנושא ההשתלות על בסיס הכתוב בקוראן וקבעו "פאתווה," פסק הלכה,  בהתאם 

.( Rady, et al, 2009 & Ilyas, Alam & Ahmad,2009)  לכך
דרך  בכל  אותה  להגשים  להשתדל  המאמין  ועל  באסלאם,  הנעלות  המטרות  אחת  היא  אדם  חיי  הצלת 
אפשרית הקיימת במסגרת החוק האסלאמי (El- Shahat, 1999 & Shachedina, 2005). ניתן לראות 
מפסוקי הקוראן את החשיבות העילאית של שמירת  חיי אדם והצלתם- ככתוב בקוראן: "כה אמר ה': ציוויתי 
על כל בני ישראל כי כל מי שהרג או שחט על פני אדמה כאילו הרג את כל האנושות, וכל מי שהחיה נפש, 
כאילו הציל את האנושות כולה" ( قال تعالى : " ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي 
Al- Ibn Al-‘Arabi; Qur’an al-ka- 32: اْألَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النََّاس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النََّاس َجِميًعا ") ( المائدة

.(rim
באסלאם נתפס המוות כמעבר בין הקיום בעולם הזה לקיום בעולם הבא, ומותר ואף רצוי להרהר במוות 

(Shiekh, 1998). לגופת המת יש התייחסות קדושה באסלאם וחייבים לקבור אותו במהירות האפשרית.
המוסלמים מאמינים שגופת המת יכולה לחוש כאב, אמונה זו נובעת מדברי הנביא מוחמד בסורה: "לשבור 
עצם של אדם מת, כמוהו כלשבור עצם של אדם חי." על כן המוסלמים נזהרים מלעשות בגופת המת מעשים 

.(Shiekh ,1998)  העלולים לגרום לכאב
ברמה העקרונית על פי כל הנלמד על קדושת גופת המת והיחס אליה, אין לנתח גופות לאחר המוות. עם זאת 

וכן כדי  פוסקים רבים התירו נתיחה לאחר המוות למען מטרות נעלות כמו תרומת איברים, לימוד רפואה 
.(Shiekh, 1998) לקבוע סיבת מוות במקרים מיוחדים

היתר תרומת איברים על פי פתוות נבחרות מהעולם המוסלמי 
ד"ר שייח מוחמד טאנטאווי, המופתי הראשי של מצרים, התייחס לנושא תרומת איברים בשנת 1988. הוא 
פסק שלדעת רוב חכמי האסלאם, תרומת איברים מתורם חי מותרת, כל עוד היא מוסדרת על פי חוקי הדת 
והמשפט. הוא גם פסק שמותר להשתיל איברים מגופת תורם מת על מנת להציל חיים. טאנטאווי התייחס 
גם לשאלת הגדרת המוות. הוא ציין שהמוות הינו תהליך פרידת הנפש מהגוף, אך רגע זה נקבע על ידי 
 El- Shahat,)  רופאים ולא על ידי חכמי דת. הוא מדגיש שלדעתו זהו המצב הרצוי וכך הוא צריך להישאר
1999). כמה שנים מאוחר יותר, ב-1994, פורסמה באוניברסיטת "אל-אזהר" בקהיר פתווה נוספת המתירה 
תרומת איברים מהמת. פסיקה זו מדגישה שיש להתייחס לרצון התורם כפי שהביע אותו לפני מותו. באותה 
פתווה נקבע גם שמותר לאדם חי לתרום איבר מגופו כל עוד אין בכך סכנה לחייו וכל עוד התרומה נעשית על 

.( El- Shahat, 1999) פי חוקי הדת והמשפט
אחד  קארדאווי,  יוסוף  ד"ר  ידי  על  פורסמה  איברים  לתרומת  שמתייחסת   ,1998 משנת  נוספת  פתווה 
המופתים המוכרים והמוקבלים ביותר בעולם המוסלמי. לדבריו, מותר להשתיל איבר מאדם שמת מוות לבבי 
או מוות מוחי. התייחסות ישירה לנושא מהווה פריצת דרך ביחס לנושא תרומת איברים על פי הדת. ד"ר 
גם שיש לקבל את הסכמת משפחת המת לתרומה איבריו. הוא הוסיף שאין בעיה דתית  קארדאווי פסק 

 (El- Shahat, 1999) מבחינת האסלאם לתרום או לקבל איבר מאדם שאינו מוסלמי
מועצת חכמים בכירים בסעודיה אישרה בפתווה מס' 99 לשנת 1402 להגירה, את העברתו של איבר או חלק 
ממנו מאדם חי או מת, מוסלמי, יהודי או נוצרי, לאדם אחר במידת הצורך בתנאי שאין סיכון לחיי התורם 
והנתרם. ( مفتى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 99 لسنة 1402هـ ، الذي أجاز نقل عضو أو جزء من 

إنسان حي , أو ميت , مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه﴾
. (El- Shahat, 1999)

עקרונות מנחים לגבי תרומת איברים באסלאם 
 .( El- Shahat, 1999) .באסלאם נקבעו עקרונות כלליים להסדרת תהליך התרומה מתורם חי ומתורם ממת
הזקוק  לחולה  לפחות  שנייה  מדרגה  משפחתית  קרבה  בעל  יהיה  הפוטנציאלי  התורם  מהחי,  בהשתלה 
לאיבר. התורם יכול להיות גם בן או בת הזוג, אח ביולוגי או מאומץ של החולה. על התורם להיות במצב 
בריאותי טוב מבחינה פיזית ונפשית. יש לדאוג שכמה שפחות נזק יגרם לתורם בכל תהליך הוצאת האיבר 
וגם בהמשך חייו  לאחר התרומה. אסור שהתורם יפעל כתוצאה מלחצים חברתיים, משפחתיים או כספיים. 
האיבר  הוצאת  לאחר  זאת  ועם  בתהליך,  שלב  בכל  לתרום  לרצונו  בנוגע  דעתו  את  לשנות  יכול  התורם 
והשתלתו התורם אינו רשאי לבקש אותו בחזרה. חשוב מאד למסור מראש את כל המידע הרלוונטי לגבי 
התהליך שהתורם צפוי לעבור, לרבות הסיכונים והסיבוכים האפשריים. לבסוף, יש לקבל הסכמה כתובה 

. (El- Shahat, 1999) מהתורם המאשר את נכונותו לתרומה
צוות  צורך בתיעוד של כל תהליך קביעת המוות, בפרט מוות מוחי. חל איסור מוחלט על  יש  בתורם מת 
להוצאת  כתובה ממשפחת המת  לקבל הסכמה  המוות. חשוב  בקביעת  מעורב  להיות  במערך ההשתלות 
איברים לתרומה מגופתו. אם  המת הביע סירוב לתרומת איבריו בעודו בחיים, אין לקחת את איבריו לתרומה. 

 .(El- Shahat, 1999) אין לסחור באיברים
חשוב לזכור שעדיין ישנם חילוקי דעות רבים בנוגע לנושא תרומת איברים בדת. יש המאמינים באיסור גרימת 
נזק לגוף שהוא פיקדון קדוש מאת אללה ושוללים את ההיתר להשתיל איברים מתורם חי. דעות אחרות 
גורסות שעבירה על חוקים הנוגעים לכבוד המת, דחיית קבורתו וביזוי הגופה שוללים את ההיתר להשתיל 

 .  (El- Shahat, 1999)איברים מן המת

בנוסף:
• נמצא כי מבוגרים דתיים, מבוגרים חילוניים וצעירים דתיים הם בעלי העמדה החיובית החזקה ביותר בנושא 
לתרומת  בנוגע  ביותר  החלשה  העמדה  בעלי  הינם  דתיים  שאינם  צעירים  זאת,  לעומת  איברים.  תרומת 

. (f(2,96)=2.97,p<0.005) .איברים
• העמדה והנכונות לתרומת איברים של קבוצת המשתתפים החתומים על כרטיס" אדי" חיובית יותר מהעמדה 
והנכונות של אלה שאינם חתומים. שיעור הנשים שחתמו על כרטיס "אדי"  גבוה משמעותית  משיעור הגברים  

.(t=-6.28,p<0.001)

דיון
במחקר בדקנו באמצעות שאלון אנונימי את עמדות ונכונות המגזרים היהודי והערבי על כל עדותיו (מוסלמים, 
לתרומת  השונות  הדתות  של  העמדות  את  ולהבין  להכיר  במטרה  זאת  איברים,  לתרום  ודרוזים)  נוצרים 
איברים, ולצאת בתוכנית פעולה שתביא לשינוי מהותי במודעות ובנכונות הציבור לתרום אברים בחיים ולאחר 

המוות.
והנכונות  העמדות  בין  מובהק  קשר  קיים  כי  ונמצא  המחקר  השערות  אוששו  שהתקבלו,  התוצאות  לאור 

לתרומת איברים ובין מאפיינים אישיים ותרבותיים שונים.
מחקרים נוספים בעבר הראו תוצאות דומות. מחקר שנערך בישראל  בשנת 2004  בדק את הסיבות להסכמה 
ולהימנעות לתרומת איברים בין יהודים וערבים נוצרים ומוסלמים. אוכלוסיית המחקר כללה 373 משפחות של 
תורמים פוטנציאלים מ- 22 בתי חולים ברחבי הארץ. תוצאות המחקר הראו כי 78.4% מהנשאלים הסכימו 
או  נמצאה אמונה  כל הדתות  איברים. בקרב  נמנעו מתרומת  איברים מטעמי אלטרואיזם.  58%  לתרומת 
הנחה שהדבר  נוגד את חוקי דתם. גם במחקר זה ניתן לראות את ההשפעה הגדולה של האמונה הדתית על 

.(Ashkenazi et al. 2004) .הנכונות לתרום איברים
מחקר אחר נערך בפקיסטן, מדינה מתפתחת בעלת רוב מוסלמי. באוניברסיטת ”Aga- Khan“  נבדקו הידע, 
ידע  כי  והמנהגים בנוגע להשתלת איברים. המחקר כלל 440 משתתפים. תוצאות המחקר הראו  העמדות 
כי  כן, המחקר מצא  כמו  סוציו-אקונומי.  ולמצב  לרמת השכלה  מובהק  באופן  איברים קשור  בנושא תרומת 
הנבדקים אשר האמינו שאין היתר דתי לתרום איברים היו בעלי מוטיבציה נמוכה יותר לתרום איברים יחסית 
תפיסת  על  התרבות  של  וההשפעה  החשיבות  את  כאן  לראות  ניתן  זאת.  מתירה  שדתם  שהאמינו  לאלו 
הבריאות וקידומה בקרב אוכלוסייה זו. מסקנת המחקר הייתה שהרחבת הידע  על תרומת איברים ועמדת 

.(Saleem et al. 2009) הדת ומנהיגים דתיים לעניין זה יכולה להביא לעלייה בהיענות לתרומה
 

סיכום  
השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית מצילת חיים. הביקוש לאיברים להשתלה עולה עם התקדמות מדע 
תוחלת  לעלית  וגדל במקביל  איברים, מחסור שהולך  קיים מחסור משמעותי בתרומות  עדיין  אך  הרפואה, 

החיים . 
השאלות האתיות העולות בנוגע למקור האיברים להשתלה דומות בכל מערכת תרבותית ודתית. 

מסקירת הספרות ניתן לראות כי בשלוש הדתות יהדות, אסלאם ונצרות קיימת תמיכה בתרומת איברים לשם 
מוחי,  מוות  על  מחליט  הרפואי  והצוות  במידה  המוח.  של  ולא  הלב  של  היא  המוות  הגדרת  חיים.  הצלחת 
בהתאם לחוק, רוב אנשי הדת (פרט לדרוזים) יאשרו נטילת איברים לתרומה.  הדרוזים מתנגדים לתרומת 
איברים מאחר שהם מאמינים בגלגול נשמות. עם זאת,  דרוזי שמעוניין בכל זאת לתרום איבר לבן משפחה, 

יכול לעשות זאת מרצונו למרות התנגדות הדת. 
גם  (אלטרואיזם) כמו  לזולת  והרצון לעזור  בין המניעים להסכמה לתרום איברים מצויים הנדיבות  כי  נצפה 
נשיאת  (למשל, באמצעות  איברים  רצונו לתרום  בחייו את  חיים. במקרים שבהם הביע המת  להציל  הרצון 

כרטיס תורם), הכוח המניע את המשפחה הוא הרצון למלא אחר בקשתו. 
במסגרת המאמצים לקדם את חשיבות הנושא בארץ, ישנה התייחסות למנהגי התרבויות השונות כפי שניתן 

לראות מהפרטים על כרטיס "אדי". 
בדיאליזה.  סופנית המטופלים  כליות  אי-ספיקת  חולי  למצוקת  עדים  ילדים,  לנפרולוגיה  היחידה  כצוות  אנו, 
במקביל, אנחנו רואים את היתרונות בהשתלת הכליה והחיים בהמשך עם הכליה המושתלת. מושתלי הכליה, 
ואילו מטופלי  ויכולים לתרום לחברה במשך שנים רבות,  לאחר החלמתם, חוזרים למעגל העבודה במשק 
יכולתנו  זו אנו חושבים ומרגישים שעלינו לעשות כמיטב  100%. מתוך ראיה   - הדיאליזה נחשבים נכים ב 

להעלות את המודעות ליתרונות השתלת איברים ולחשיבות תרומת האיברים לחולים בפרט ולחברה ככלל.
רגשיים  קוגניטיביים,  ברבדים  להתמקד  המיועדת  בתכנית  צורך  יש  הציבור,  מודעות  את  להעלות  כדי 
ראוי  כן  כמו  וסיפור אישי של מושתל.  צפייה בסרט  והתנהגותיים הכוללים הרצאה של מתאמת השתלות, 
המבקשים  לתלמידים  ולסייע  לעודד  ובאוניברסיטאות,  הספר  בבתי  הלימודים  בתכניות  הנושא  את  לשלב 
אדי  כרטיס  על  חתימה  לעודד  הנוער,  תנועות  במסגרת  ולפעול  בקהילה  להתנדב  בנושא,  עבודות  לכתוב 
מנהיגים  בקרב  הסברתית  לפעול  יש  כן  כמו  בתקשורת.   קמפיין  ובאמצעות  קהילתיים,  החתמה  באירועי 

ומוסדות דתיים. 
הצוות הסיעודי חייב לקבל הכשרה בנושא הגישה לתורמים פוטנציאליים. עליו להיות בקשר  צמוד ורציף עם 
מטופלים ובני משפחה העומדים בפני החלטות סוף חיים קשות, ועם מטופלים רבים הזקוקים להשתלה. ברגע 
הקריטי, ההחלטות הן קשות ביותר. לעיתים יתכן כי רגשות הכאב ואי השלמה עם המציאות המרה אינם 
לסימני  להיענות  על הצוותים המומחים בתחום  לכן  בני המשפחה.  כל  מאפשרים לקבל את הסכמתם של 

המצוקה של המשפחות ברמה הרגשית, הקוגניטיבית והמעשית ולמצוא את הדרך לליבם.
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Case Study - "לא" לטיפול בדיאליזה: 
האמנם?

24 RN BSN M.Med.Sc NN תמי חיו

זהו סיפורה האישי של א. בת 60, שטיפלה באמה בת 86.  
א. החליטה שלא להתחיל טיפול בדיאליזה. הנתונים  נמסרו לי אישית על ידי הבת, בתקווה שהסיפור עשוי 

לתרום לשיפור איכות הטיפול בחולה הנפרולוגי בגיל הזקנה.

סיפור המקרה
ר. מ אלמנה, ילידת אלג'יר, גמלאית - בעבר עבדה כעוזרת גננת. גרה בבית עם מטפלת זרה, בעיר שבה 

מתגוררת הבת. עברה בצעירותה שלשה הריונות, נותרו 3 ילדים ובהם תאומים.  
כבדת ראייה מנעוריה (נושאת תעודת עיוור מגיל 65).   

סוכרת מגיל 55 עם פגיעה באברי מטרה; הידרדרות בתפקודי כליה, רטינופטיה, יתר לחץ דם, יתר שומנים 
                                                            ,Polymialgia Rheumatica ,בדם

בהיבט הקרדיאלי מוגדרת כחולה כרונית. 

דיכאון, דמנציה. חסר בוויטמינים  B ובחומצה פולית. תסמונת פרקינסון שאובחנה בגיל 80 לערך  בעקבות 
נפילות חוזרות ונשנות. מתניידת רק בעזרת כיסא גלגלים.

יציבה.  ודיאטה. רמת הסוכר בדם לא הייתה  במהלך השנים טופלה במחלת הסוכרת באמצעות כדורים 
בעקבות ניתוחים  אורתופדיים חלה הדרדרות בתפקודי הכליות.  

מדובר בתחלואה מרובה – comorbidity , פגיעה בתפקוד היומיומי וירידה קוגניטיבית.
מעקב ב"פרה דיאליזה" שאליה הופנתה על ידי רופא המשפחה (מתוך הרשומה): 2010 – תפקודי כליות 

יציבים, להתחיל אריטרופוייטין, בנוסף לטיפול הקיים. 
21.6.2011 – אבחנות: CKD ,DM, דמנציה, יתר לחץ דם מאוזן, הקאות, נותנת שתן, אין 

פריקרדיטיס. מוגדרת "סיעודית" בגלל האבחנות הנ"ל. להמשיך טיפול שמרני: תרופות, דיאטה מתאימה, 
המשך ביקורת.

תכנית טיפול להמשך (על פי דברי הבת)
הסופני  בשלב  לטיפול  שלש אפשרויות  שיש  הד"ר  הסביר  באחד מהביקורים אצל הרופא 

בתפקוד הכליות: השתלה, דיאליזה, או "כלום". 
ההמלצה של הרופא הייתה לא לעשות כלום. קיבלתי את המלצתו.

בשלהי  רק  דיאליזה  זו  ומה  כלום"  לעשות  "לא  של  המשמעות  מה  "להבין"  התחלתי 
האשפוזים הרבים בגלל זיהומים חוזרים בדרכי השתן. אלו קרו לאחר תחילת המעקב 

ב"פרהדיאליזה". 
רופאים שונים אמרו, כל אחד בתורו ("מתחת לשפם" ובלי להסביר מה זה אומר), שתוך 

כמה שבועות / חודשים "הכליות יפסיקו לתפקד".
זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי, ש"בגדול" יש לי אמא לעוד כמה שבועות.

ובכל זאת..  דיאליזה
לילה אחד, בסוף ינואר 2012, נקראתי למחלקה הפנימית, לחתום על הסכמה לדיאליזה 
(אני "אפוטרופוס גוף" של אימי). הסיבה – מצוקה נשימתית קשה. נפרולוג תורן הסביר 
שיש צורך דחוף בטיפול ושלשה רופאים בכירים כבר חתמו על האישור לפעולה. הוחדר 
צנתר מרכזי  וזמן קצר לאחר מכן הגיעה אחות מהדיאליזה וביקשה שאשאר בחוץ עד 

שתסיים "לחבר". 
כאשר נכנסתי ראיתי את אמא עם מסיכת חמצן, מחוברת בהמון צינורות עם דם למכונה, 

והיו מחוברים גם  שקיות עם עירויי נוזלים.

משך הטיפול היה שעתיים. היא שוחררה כעבור יומיים הביתה. התברר שעליה להגיע  לבית 
החולים בכל יומיים, לשם קבלת  הטיפול בדיאליזה. בהדרגה עברנו לארבע שעות טיפול. 

זאת היא  "שגרת הטיפול בדיאליזה"

א מתוודה: מרגע זה ואילך, מבחינתי, אין דרך חזרה. נמשיך בדיאליזה כל זמן שאפשר, 
אין לי כוונה "להוריד עליה את השלטר".

במהלך הדיאליזה השנייה פגש אותי במסדרון הרופא המטפל מהמרפאה, ולחש לי באוזן:  
"אני את דעתי אמרתי. את החלטת אחרת - אז אני בנסיעה אתכם".  

הטיפול  להתחלת  הנסיבות   היו  מה  לד"ר  ידוע  באמת  היה  הבת,   שואלת  האם, 
בהמודיאליזה?? 

בשבועות הבאים  מצבה משתפר מאד. הפסיקו "ליבש" אותה בדיאליזה והיא הרבה יותר 
ערנית. מדברת, אוכלת, צוחקת..........אבל..... יש לי מחלוקת עם האחיות על "משקל יבש".. אם 
אני לא מתווכחת  כל פעם מחדש שלא להוריד לה נוזלים הרי שאחרי "הורדה" במשקל, אני 
מקבלת הביתה אמא עם לחץ דם שצולל אחרי כמה שעות ל 70/30 ומקיאה כמו אחרי 

מכת שמש.
לאחר כשלשה שבועות "ירדנו" להמודיאליזה פעמיים בשבוע. ואכן היא הגיבה טוב. במקביל 
חזרה אימא לתת שתן. ביקשתי מהצוות במחלקה לנסות להוריד אותה לפעם בשבוע כדי 
לחסוך ממנה את הטרטור למחלקה. לאחר חודש ניסיון חזרנו בכ"ז לפעמיים בשבוע, פעם 

4 שעות ופעם 3 שעות.
כל  משך  המטפלת,  עם  יחד  איתה,  ושהיתי  הטיפולים  לכל  במכוניתי  אותה  לקחתי  אני 

התהליך. הרגשתי צורך להיות לידה כדי "לשמור" עליה...

ניתוח המקרה:
מדובר במטופלת עם ESRD בגיל מתקדם (OLD OLD) הסובלת מתחלואה מרובה כולל סימפטומים שונים. 
ואיננה בת החלטה. זקוקה לטיפול בהמודיאליזה ועל פי ההגדרה  מתאימה לשילוב טיפול  אינה עצמאית 

פליאטיבי שמטרתו – הקלה על סימפטומים ושמירה על איכות חיים אופטימלית במצב המורכב.

סקירת ספרות
ESRD הינה פרוגרסיבית ואינה ניתנת לריפוי. יש מקום לטיפול תומך בשיתוף צוות רב מקצועי מיומן ,מרגע 

אבחון ועד לסוף החיים, לשם שימור מרבי של איכות חיים, לא להעלאת תוחלת חיים. 
חשובה תשומת לב מרובה למשפחת החולה כמו גם יישום תכנית לקראת "מוות טוב". אלו מהווים תמיכה 

למשפחה ולמטופל(1)

גופניים  פסיכולוגיים,  סימפטומים  של  ניכר  לעול  במקביל  גבוהים,  הינם   ESRD ב  נוספת  תחלואה  שעורי 
ורוחניים. לפיכך, ישנם צרכים ייחודיים לטיפול פליאטיבי, לעיתים שנים רבות לפני המוות. לחולים שמחליטים 
בנושא  תקשורת  סימפטומים,  על  לשליטה  לדאוג  יש  הפסקתו,  על  או  בדיאליזה  מטיפול  הימנעות  על 

הפרוגנוזה, יצירת מטרות לטיפול והתייחסות לסדר עדיפויות של טיפול בסוף חיים.(2)

שעור אוכלוסיית הזקנים בדיאליזה כרונית, הסובלים מתחלואה מרובה עולה כיום בצורה משמעתית. הטיפול 
לא תמיד ממלא את המטרות הריאליות של הרפואה: טיפול ולא בהכרח ריפוי.  

סוף החיים. תפקיד  במיוחד בתקופה שלקראת  חיי המטופלים,  באיכות  לשיפור  להגביר את המודעות  יש 
הצוות בנפרולוגיה לספק טיפול מתאים לסוף החיים למטופלים המאוד חולים הללו המצויים מחוץ ליחידות של 

טיפול תומך. (3)

מטופלים זקנים עם מחלת כליות סופנית נמצאים בסיכון מוגבר לפתח בעיות קשורות לגיל כמו ליקוי בתפקוד 

גופני, נפילות, חסר תזונתי והפרעות קוגניטיביות. כל אלו יחד עם ירידה מצב הבריאותי והתפקודי בכלל, 
משפיעים לרעה על תוצאות הטיפול בדיאליזה. 

יש  האפשר.  ככל  חיים  איכות  על  ולשמור  פרוגנוזה  להעריך  דיאליזה:  ללא  טיפול שמרני  להציע  מקום  יש 
לשוחח על כך עם המטופל והמשפחה תוך התייחסות למטרות בשלב סוף החיים(4).

במקביל לעליית שעור המטופלים עם ESRD  עולה מספרם של אלו המחליטים להפסיק טיפול בדיאליזה או 
לא להתחיל בה. סיבות: הטיפול מגביר את הסבל, הפרוגנוזה לא טובה, אין הארכת תוחלת חיים וגם לא 

שיפור באיכותם(5).

 על פי   NKF KDOQI  הטיפול השמרני ולא דיאליזה או השתלה, הוא המתאים ביותר עבור חולים מסוימים. 
ההמלצה - הרופאים הנפרולוגים יכירו את עקרונות הטיפול הפליאטיבי ויהיו מוכנים להוביל  טיפול תומך כדי 

להעלות את איכות החיים של מטופלים עם כשל מתקדם של הכליות(6).

על-פי חז"ל, יש אפשרות "להסרת המונע". כלומר, כשאדם נמצא בקצה החיים ומשהו מונע מנשמתו לצאת 
מהעולם, מותר וצריך להסיר את ההפרעה, כדי שיוכל לסיים חייו בשלווה(7).

סמוך להעברת הכתבה לפרסום, נודע לי שהמטופלת נפטרה. 
לבקשתי - מוסיפה הבת דברי סיכום אמא נפטרה בתום כ 8 חודשי דיאליזה, לאחר שבועיים 
אשפוז בשל נוזלים בריאות ומסביב לריאות. היא נפטרה בהפתעה, ערב קודם מצבה היה 
יציב והיא תקשרה (דיברה איתי בצרפתית), כשהרופאים מציעים לי  לשחררה הביתה  "מחר 
מחרתיים". למחרת בבוקר בדרכי לבית החולים קבלתי טלפון "לבוא דחוף, מצבה מתדרדר". 
כשהגעתי היא כבר הייתה ב"שוק", אחרי חצי שעה של ניסיונות החייאה (למרות ששבועיים 
קודם חתמתי על מסמך שמורה לא להנשים ולא להחיות). לדברי הרופא התורן "כנראה 

שהיא נפטרה בגלל ירידה ברמת המלחים". 
המלצת הרופא שלא להתחיל דיאליזה התקבלה על ידי בלא שהיה לי מידע רלוונטי. בשל 
המהלך שקרה, לא נדרשתי בפועל  להחליט אם כן לעשות דיאליזה או שעליי להעלותה 

לשערי שמיים. למיטב הבנתי לא היה  סיכוי במצב שנוצר של "לא לעשות דיאליזה"
בעצם נחסכה ממני האופציה להחליט.

מטיפולי הדיאליזה היא לא סבלה (כמעט מאה אחוז מהזמן הייתה רגועה לגמרי), ומצבה 
אף השתפר בחלק מהזמן. יחד עם זאת הסבל שנגרם לה בגלל ה"טירטור" לדיאליזה פעמיים 

בשבוע, היה להערכתי די משמעותי, וכן סיבוכי הטיפול שהיו כרוכים באשפוזים.

מסקנות המשפחה  
מבחינת אמא כנראה שההמלצה של הרופא לא לעשות כלום הייתה נכונה. עד כמה שאני 
יכולה לשים עצמי במקומה, נדמה לי שמבחינתה הדיאליזה הייתה בסופו של דבר מיותרת, 

למרות ההטבה בחלק מהזמן. 
לעומת זאת, מבחינת המשפחה (אחי התאום ואני) הדיאליזה הייתה חשובה מאד. רק ביום 
שהתחילה דיאליזה סופסוף הבנו שאנחנו מתקרבים לסוף, שקבלנו את אמא במתנה לעוד 
פרק זמן, שאותו ניצלנו עד השנייה האחרונה. החודשים האלה אפשרו לנו להעניק לה 
טונות של רוך ואהבה, שאותם לא זכתה לקבל מאיתנו קודם לכן, למרות שטיפלנו בה 
במסירות נפש כחמש שנים. הידיעה שאנחנו על זמן שאול הפכה את כל הטיפול בה "לקלי 

קלות", וסייעה מאד בתהליך הפרידה.

המלצות משלי: 
כאחים ואחיות, אנו עדים לעיתים לחוסר התועלת של הדיאליזה בחולים מסוימים. אנו באים לחבר למכונה 

מטופל  "זומבי", כפי שנשמע בכאב וחוסר אונים לא אחת בחדר השתייה, ומאשרת הספרות דווקא את הכינוי 
.(Legions of zombies" 5”) ...הזה

מורכבים,  לחולים  לעיתים  דיאליזה  עושים  אנו  לטפל.  מעצמנו,  לתת  לעזור,  עז  ורצון  צורך  חמלה,  לנו  יש 
"גוססים" מול משפחה שמתחננת על חיי המטופל שלה, ילדים שהם עצמם סבא / סבתא, שמעוניינים לומר 

את המילה "אמא", "אבא".
"הדרכת מטופלים ומשפחותיהם", היא המענה להצלחת טיפול ולשיתוף פעולה מפרה גם בשלב של "סוף 

החיים", למטופל ולאלו המטפלים בו. 
יש חשיבות רבה ביותר להתאמת "חליפת ההדרכה" על ידי הצוות המקצועי, רופאים ואחיות, לכל מטופל 

בהתאם למצבו, לרמת הידע, לכושר הקליטה.    
" תכנית טיפול" והעקרונות למימושה -  אחידים, גם כאשר מדובר בשלבי סוף החיים.
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זהו סיפורה האישי של א. בת 60, שטיפלה באמה בת 86.  
א. החליטה שלא להתחיל טיפול בדיאליזה. הנתונים  נמסרו לי אישית על ידי הבת, בתקווה שהסיפור עשוי 

לתרום לשיפור איכות הטיפול בחולה הנפרולוגי בגיל הזקנה.

סיפור המקרה
ר. מ אלמנה, ילידת אלג'יר, גמלאית - בעבר עבדה כעוזרת גננת. גרה בבית עם מטפלת זרה, בעיר שבה 

מתגוררת הבת. עברה בצעירותה שלשה הריונות, נותרו 3 ילדים ובהם תאומים.  
כבדת ראייה מנעוריה (נושאת תעודת עיוור מגיל 65).   

סוכרת מגיל 55 עם פגיעה באברי מטרה; הידרדרות בתפקודי כליה, רטינופטיה, יתר לחץ דם, יתר שומנים 
                                                            ,Polymialgia Rheumatica ,בדם

בהיבט הקרדיאלי מוגדרת כחולה כרונית. 

דיכאון, דמנציה. חסר בוויטמינים  B ובחומצה פולית. תסמונת פרקינסון שאובחנה בגיל 80 לערך  בעקבות 
נפילות חוזרות ונשנות. מתניידת רק בעזרת כיסא גלגלים.

יציבה.  ודיאטה. רמת הסוכר בדם לא הייתה  במהלך השנים טופלה במחלת הסוכרת באמצעות כדורים 
בעקבות ניתוחים  אורתופדיים חלה הדרדרות בתפקודי הכליות.  

מדובר בתחלואה מרובה – comorbidity , פגיעה בתפקוד היומיומי וירידה קוגניטיבית.
מעקב ב"פרה דיאליזה" שאליה הופנתה על ידי רופא המשפחה (מתוך הרשומה): 2010 – תפקודי כליות 

יציבים, להתחיל אריטרופוייטין, בנוסף לטיפול הקיים. 
21.6.2011 – אבחנות: CKD ,DM, דמנציה, יתר לחץ דם מאוזן, הקאות, נותנת שתן, אין 

פריקרדיטיס. מוגדרת "סיעודית" בגלל האבחנות הנ"ל. להמשיך טיפול שמרני: תרופות, דיאטה מתאימה, 
המשך ביקורת.

תכנית טיפול להמשך (על פי דברי הבת)
הסופני  בשלב  לטיפול  שלש אפשרויות  שיש  הד"ר  הסביר  באחד מהביקורים אצל הרופא 

בתפקוד הכליות: השתלה, דיאליזה, או "כלום". 
ההמלצה של הרופא הייתה לא לעשות כלום. קיבלתי את המלצתו.

בשלהי  רק  דיאליזה  זו  ומה  כלום"  לעשות  "לא  של  המשמעות  מה  "להבין"  התחלתי 
האשפוזים הרבים בגלל זיהומים חוזרים בדרכי השתן. אלו קרו לאחר תחילת המעקב 

ב"פרהדיאליזה". 
רופאים שונים אמרו, כל אחד בתורו ("מתחת לשפם" ובלי להסביר מה זה אומר), שתוך 

כמה שבועות / חודשים "הכליות יפסיקו לתפקד".
זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי, ש"בגדול" יש לי אמא לעוד כמה שבועות.

ובכל זאת..  דיאליזה
לילה אחד, בסוף ינואר 2012, נקראתי למחלקה הפנימית, לחתום על הסכמה לדיאליזה 
(אני "אפוטרופוס גוף" של אימי). הסיבה – מצוקה נשימתית קשה. נפרולוג תורן הסביר 
שיש צורך דחוף בטיפול ושלשה רופאים בכירים כבר חתמו על האישור לפעולה. הוחדר 
צנתר מרכזי  וזמן קצר לאחר מכן הגיעה אחות מהדיאליזה וביקשה שאשאר בחוץ עד 

שתסיים "לחבר". 
כאשר נכנסתי ראיתי את אמא עם מסיכת חמצן, מחוברת בהמון צינורות עם דם למכונה, 

והיו מחוברים גם  שקיות עם עירויי נוזלים.

משך הטיפול היה שעתיים. היא שוחררה כעבור יומיים הביתה. התברר שעליה להגיע  לבית 
החולים בכל יומיים, לשם קבלת  הטיפול בדיאליזה. בהדרגה עברנו לארבע שעות טיפול. 

זאת היא  "שגרת הטיפול בדיאליזה"

א מתוודה: מרגע זה ואילך, מבחינתי, אין דרך חזרה. נמשיך בדיאליזה כל זמן שאפשר, 
אין לי כוונה "להוריד עליה את השלטר".

במהלך הדיאליזה השנייה פגש אותי במסדרון הרופא המטפל מהמרפאה, ולחש לי באוזן:  
"אני את דעתי אמרתי. את החלטת אחרת - אז אני בנסיעה אתכם".  

הטיפול  להתחלת  הנסיבות   היו  מה  לד"ר  ידוע  באמת  היה  הבת,   שואלת  האם, 
בהמודיאליזה?? 

בשבועות הבאים  מצבה משתפר מאד. הפסיקו "ליבש" אותה בדיאליזה והיא הרבה יותר 
ערנית. מדברת, אוכלת, צוחקת..........אבל..... יש לי מחלוקת עם האחיות על "משקל יבש".. אם 
אני לא מתווכחת  כל פעם מחדש שלא להוריד לה נוזלים הרי שאחרי "הורדה" במשקל, אני 
מקבלת הביתה אמא עם לחץ דם שצולל אחרי כמה שעות ל 70/30 ומקיאה כמו אחרי 

מכת שמש.
לאחר כשלשה שבועות "ירדנו" להמודיאליזה פעמיים בשבוע. ואכן היא הגיבה טוב. במקביל 
חזרה אימא לתת שתן. ביקשתי מהצוות במחלקה לנסות להוריד אותה לפעם בשבוע כדי 
לחסוך ממנה את הטרטור למחלקה. לאחר חודש ניסיון חזרנו בכ"ז לפעמיים בשבוע, פעם 

4 שעות ופעם 3 שעות.
כל  משך  המטפלת,  עם  יחד  איתה,  ושהיתי  הטיפולים  לכל  במכוניתי  אותה  לקחתי  אני 

התהליך. הרגשתי צורך להיות לידה כדי "לשמור" עליה...

ניתוח המקרה:
מדובר במטופלת עם ESRD בגיל מתקדם (OLD OLD) הסובלת מתחלואה מרובה כולל סימפטומים שונים. 
ואיננה בת החלטה. זקוקה לטיפול בהמודיאליזה ועל פי ההגדרה  מתאימה לשילוב טיפול  אינה עצמאית 

פליאטיבי שמטרתו – הקלה על סימפטומים ושמירה על איכות חיים אופטימלית במצב המורכב.

סקירת ספרות
ESRD הינה פרוגרסיבית ואינה ניתנת לריפוי. יש מקום לטיפול תומך בשיתוף צוות רב מקצועי מיומן ,מרגע 

אבחון ועד לסוף החיים, לשם שימור מרבי של איכות חיים, לא להעלאת תוחלת חיים. 
חשובה תשומת לב מרובה למשפחת החולה כמו גם יישום תכנית לקראת "מוות טוב". אלו מהווים תמיכה 

למשפחה ולמטופל(1)

גופניים  פסיכולוגיים,  סימפטומים  של  ניכר  לעול  במקביל  גבוהים,  הינם   ESRD ב  נוספת  תחלואה  שעורי 
ורוחניים. לפיכך, ישנם צרכים ייחודיים לטיפול פליאטיבי, לעיתים שנים רבות לפני המוות. לחולים שמחליטים 
בנושא  תקשורת  סימפטומים,  על  לשליטה  לדאוג  יש  הפסקתו,  על  או  בדיאליזה  מטיפול  הימנעות  על 

הפרוגנוזה, יצירת מטרות לטיפול והתייחסות לסדר עדיפויות של טיפול בסוף חיים.(2)

שעור אוכלוסיית הזקנים בדיאליזה כרונית, הסובלים מתחלואה מרובה עולה כיום בצורה משמעתית. הטיפול 
לא תמיד ממלא את המטרות הריאליות של הרפואה: טיפול ולא בהכרח ריפוי.  

סוף החיים. תפקיד  במיוחד בתקופה שלקראת  חיי המטופלים,  באיכות  לשיפור  להגביר את המודעות  יש 
הצוות בנפרולוגיה לספק טיפול מתאים לסוף החיים למטופלים המאוד חולים הללו המצויים מחוץ ליחידות של 

טיפול תומך. (3)

מטופלים זקנים עם מחלת כליות סופנית נמצאים בסיכון מוגבר לפתח בעיות קשורות לגיל כמו ליקוי בתפקוד 

גופני, נפילות, חסר תזונתי והפרעות קוגניטיביות. כל אלו יחד עם ירידה מצב הבריאותי והתפקודי בכלל, 
משפיעים לרעה על תוצאות הטיפול בדיאליזה. 

יש  האפשר.  ככל  חיים  איכות  על  ולשמור  פרוגנוזה  להעריך  דיאליזה:  ללא  טיפול שמרני  להציע  מקום  יש 
לשוחח על כך עם המטופל והמשפחה תוך התייחסות למטרות בשלב סוף החיים(4).

במקביל לעליית שעור המטופלים עם ESRD  עולה מספרם של אלו המחליטים להפסיק טיפול בדיאליזה או 
לא להתחיל בה. סיבות: הטיפול מגביר את הסבל, הפרוגנוזה לא טובה, אין הארכת תוחלת חיים וגם לא 

שיפור באיכותם(5).

 על פי   NKF KDOQI  הטיפול השמרני ולא דיאליזה או השתלה, הוא המתאים ביותר עבור חולים מסוימים. 
ההמלצה - הרופאים הנפרולוגים יכירו את עקרונות הטיפול הפליאטיבי ויהיו מוכנים להוביל  טיפול תומך כדי 

להעלות את איכות החיים של מטופלים עם כשל מתקדם של הכליות(6).

על-פי חז"ל, יש אפשרות "להסרת המונע". כלומר, כשאדם נמצא בקצה החיים ומשהו מונע מנשמתו לצאת 
מהעולם, מותר וצריך להסיר את ההפרעה, כדי שיוכל לסיים חייו בשלווה(7).

סמוך להעברת הכתבה לפרסום, נודע לי שהמטופלת נפטרה. 
לבקשתי - מוסיפה הבת דברי סיכום אמא נפטרה בתום כ 8 חודשי דיאליזה, לאחר שבועיים 
אשפוז בשל נוזלים בריאות ומסביב לריאות. היא נפטרה בהפתעה, ערב קודם מצבה היה 
יציב והיא תקשרה (דיברה איתי בצרפתית), כשהרופאים מציעים לי  לשחררה הביתה  "מחר 
מחרתיים". למחרת בבוקר בדרכי לבית החולים קבלתי טלפון "לבוא דחוף, מצבה מתדרדר". 
כשהגעתי היא כבר הייתה ב"שוק", אחרי חצי שעה של ניסיונות החייאה (למרות ששבועיים 
קודם חתמתי על מסמך שמורה לא להנשים ולא להחיות). לדברי הרופא התורן "כנראה 

שהיא נפטרה בגלל ירידה ברמת המלחים". 
המלצת הרופא שלא להתחיל דיאליזה התקבלה על ידי בלא שהיה לי מידע רלוונטי. בשל 
המהלך שקרה, לא נדרשתי בפועל  להחליט אם כן לעשות דיאליזה או שעליי להעלותה 

לשערי שמיים. למיטב הבנתי לא היה  סיכוי במצב שנוצר של "לא לעשות דיאליזה"
בעצם נחסכה ממני האופציה להחליט.

מטיפולי הדיאליזה היא לא סבלה (כמעט מאה אחוז מהזמן הייתה רגועה לגמרי), ומצבה 
אף השתפר בחלק מהזמן. יחד עם זאת הסבל שנגרם לה בגלל ה"טירטור" לדיאליזה פעמיים 

בשבוע, היה להערכתי די משמעותי, וכן סיבוכי הטיפול שהיו כרוכים באשפוזים.

מסקנות המשפחה  
מבחינת אמא כנראה שההמלצה של הרופא לא לעשות כלום הייתה נכונה. עד כמה שאני 
יכולה לשים עצמי במקומה, נדמה לי שמבחינתה הדיאליזה הייתה בסופו של דבר מיותרת, 

למרות ההטבה בחלק מהזמן. 
לעומת זאת, מבחינת המשפחה (אחי התאום ואני) הדיאליזה הייתה חשובה מאד. רק ביום 
שהתחילה דיאליזה סופסוף הבנו שאנחנו מתקרבים לסוף, שקבלנו את אמא במתנה לעוד 
פרק זמן, שאותו ניצלנו עד השנייה האחרונה. החודשים האלה אפשרו לנו להעניק לה 
טונות של רוך ואהבה, שאותם לא זכתה לקבל מאיתנו קודם לכן, למרות שטיפלנו בה 
במסירות נפש כחמש שנים. הידיעה שאנחנו על זמן שאול הפכה את כל הטיפול בה "לקלי 

קלות", וסייעה מאד בתהליך הפרידה.

המלצות משלי: 
כאחים ואחיות, אנו עדים לעיתים לחוסר התועלת של הדיאליזה בחולים מסוימים. אנו באים לחבר למכונה 

מטופל  "זומבי", כפי שנשמע בכאב וחוסר אונים לא אחת בחדר השתייה, ומאשרת הספרות דווקא את הכינוי 
.(Legions of zombies" 5”) ...הזה

מורכבים,  לחולים  לעיתים  דיאליזה  עושים  אנו  לטפל.  מעצמנו,  לתת  לעזור,  עז  ורצון  צורך  חמלה,  לנו  יש 
"גוססים" מול משפחה שמתחננת על חיי המטופל שלה, ילדים שהם עצמם סבא / סבתא, שמעוניינים לומר 

את המילה "אמא", "אבא".
"הדרכת מטופלים ומשפחותיהם", היא המענה להצלחת טיפול ולשיתוף פעולה מפרה גם בשלב של "סוף 

החיים", למטופל ולאלו המטפלים בו. 
יש חשיבות רבה ביותר להתאמת "חליפת ההדרכה" על ידי הצוות המקצועי, רופאים ואחיות, לכל מטופל 

בהתאם למצבו, לרמת הידע, לכושר הקליטה.    
" תכנית טיפול" והעקרונות למימושה -  אחידים, גם כאשר מדובר בשלבי סוף החיים.
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זהו סיפורה האישי של א. בת 60, שטיפלה באמה בת 86.  
א. החליטה שלא להתחיל טיפול בדיאליזה. הנתונים  נמסרו לי אישית על ידי הבת, בתקווה שהסיפור עשוי 

לתרום לשיפור איכות הטיפול בחולה הנפרולוגי בגיל הזקנה.

סיפור המקרה
ר. מ אלמנה, ילידת אלג'יר, גמלאית - בעבר עבדה כעוזרת גננת. גרה בבית עם מטפלת זרה, בעיר שבה 

מתגוררת הבת. עברה בצעירותה שלשה הריונות, נותרו 3 ילדים ובהם תאומים.  
כבדת ראייה מנעוריה (נושאת תעודת עיוור מגיל 65).   

סוכרת מגיל 55 עם פגיעה באברי מטרה; הידרדרות בתפקודי כליה, רטינופטיה, יתר לחץ דם, יתר שומנים 
                                                            ,Polymialgia Rheumatica ,בדם

בהיבט הקרדיאלי מוגדרת כחולה כרונית. 

דיכאון, דמנציה. חסר בוויטמינים  B ובחומצה פולית. תסמונת פרקינסון שאובחנה בגיל 80 לערך  בעקבות 
נפילות חוזרות ונשנות. מתניידת רק בעזרת כיסא גלגלים.

יציבה.  ודיאטה. רמת הסוכר בדם לא הייתה  במהלך השנים טופלה במחלת הסוכרת באמצעות כדורים 
בעקבות ניתוחים  אורתופדיים חלה הדרדרות בתפקודי הכליות.  

מדובר בתחלואה מרובה – comorbidity , פגיעה בתפקוד היומיומי וירידה קוגניטיבית.
מעקב ב"פרה דיאליזה" שאליה הופנתה על ידי רופא המשפחה (מתוך הרשומה): 2010 – תפקודי כליות 

יציבים, להתחיל אריטרופוייטין, בנוסף לטיפול הקיים. 
21.6.2011 – אבחנות: CKD ,DM, דמנציה, יתר לחץ דם מאוזן, הקאות, נותנת שתן, אין 

פריקרדיטיס. מוגדרת "סיעודית" בגלל האבחנות הנ"ל. להמשיך טיפול שמרני: תרופות, דיאטה מתאימה, 
המשך ביקורת.

תכנית טיפול להמשך (על פי דברי הבת)
הסופני  בשלב  לטיפול  שלש אפשרויות  שיש  הד"ר  הסביר  באחד מהביקורים אצל הרופא 

בתפקוד הכליות: השתלה, דיאליזה, או "כלום". 
ההמלצה של הרופא הייתה לא לעשות כלום. קיבלתי את המלצתו.

בשלהי  רק  דיאליזה  זו  ומה  כלום"  לעשות  "לא  של  המשמעות  מה  "להבין"  התחלתי 
האשפוזים הרבים בגלל זיהומים חוזרים בדרכי השתן. אלו קרו לאחר תחילת המעקב 

ב"פרהדיאליזה". 
רופאים שונים אמרו, כל אחד בתורו ("מתחת לשפם" ובלי להסביר מה זה אומר), שתוך 

כמה שבועות / חודשים "הכליות יפסיקו לתפקד".
זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי, ש"בגדול" יש לי אמא לעוד כמה שבועות.

ובכל זאת..  דיאליזה
לילה אחד, בסוף ינואר 2012, נקראתי למחלקה הפנימית, לחתום על הסכמה לדיאליזה 
(אני "אפוטרופוס גוף" של אימי). הסיבה – מצוקה נשימתית קשה. נפרולוג תורן הסביר 
שיש צורך דחוף בטיפול ושלשה רופאים בכירים כבר חתמו על האישור לפעולה. הוחדר 
צנתר מרכזי  וזמן קצר לאחר מכן הגיעה אחות מהדיאליזה וביקשה שאשאר בחוץ עד 

שתסיים "לחבר". 
כאשר נכנסתי ראיתי את אמא עם מסיכת חמצן, מחוברת בהמון צינורות עם דם למכונה, 

והיו מחוברים גם  שקיות עם עירויי נוזלים.

משך הטיפול היה שעתיים. היא שוחררה כעבור יומיים הביתה. התברר שעליה להגיע  לבית 
החולים בכל יומיים, לשם קבלת  הטיפול בדיאליזה. בהדרגה עברנו לארבע שעות טיפול. 

זאת היא  "שגרת הטיפול בדיאליזה"

א מתוודה: מרגע זה ואילך, מבחינתי, אין דרך חזרה. נמשיך בדיאליזה כל זמן שאפשר, 
אין לי כוונה "להוריד עליה את השלטר".

במהלך הדיאליזה השנייה פגש אותי במסדרון הרופא המטפל מהמרפאה, ולחש לי באוזן:  
"אני את דעתי אמרתי. את החלטת אחרת - אז אני בנסיעה אתכם".  

הטיפול  להתחלת  הנסיבות   היו  מה  לד"ר  ידוע  באמת  היה  הבת,   שואלת  האם, 
בהמודיאליזה?? 

בשבועות הבאים  מצבה משתפר מאד. הפסיקו "ליבש" אותה בדיאליזה והיא הרבה יותר 
ערנית. מדברת, אוכלת, צוחקת..........אבל..... יש לי מחלוקת עם האחיות על "משקל יבש".. אם 
אני לא מתווכחת  כל פעם מחדש שלא להוריד לה נוזלים הרי שאחרי "הורדה" במשקל, אני 
מקבלת הביתה אמא עם לחץ דם שצולל אחרי כמה שעות ל 70/30 ומקיאה כמו אחרי 

מכת שמש.
לאחר כשלשה שבועות "ירדנו" להמודיאליזה פעמיים בשבוע. ואכן היא הגיבה טוב. במקביל 
חזרה אימא לתת שתן. ביקשתי מהצוות במחלקה לנסות להוריד אותה לפעם בשבוע כדי 
לחסוך ממנה את הטרטור למחלקה. לאחר חודש ניסיון חזרנו בכ"ז לפעמיים בשבוע, פעם 

4 שעות ופעם 3 שעות.
כל  משך  המטפלת,  עם  יחד  איתה,  ושהיתי  הטיפולים  לכל  במכוניתי  אותה  לקחתי  אני 

התהליך. הרגשתי צורך להיות לידה כדי "לשמור" עליה...

ניתוח המקרה:
מדובר במטופלת עם ESRD בגיל מתקדם (OLD OLD) הסובלת מתחלואה מרובה כולל סימפטומים שונים. 
ואיננה בת החלטה. זקוקה לטיפול בהמודיאליזה ועל פי ההגדרה  מתאימה לשילוב טיפול  אינה עצמאית 

פליאטיבי שמטרתו – הקלה על סימפטומים ושמירה על איכות חיים אופטימלית במצב המורכב.

סקירת ספרות
ESRD הינה פרוגרסיבית ואינה ניתנת לריפוי. יש מקום לטיפול תומך בשיתוף צוות רב מקצועי מיומן ,מרגע 

אבחון ועד לסוף החיים, לשם שימור מרבי של איכות חיים, לא להעלאת תוחלת חיים. 
חשובה תשומת לב מרובה למשפחת החולה כמו גם יישום תכנית לקראת "מוות טוב". אלו מהווים תמיכה 

למשפחה ולמטופל(1)

גופניים  פסיכולוגיים,  סימפטומים  של  ניכר  לעול  במקביל  גבוהים,  הינם   ESRD ב  נוספת  תחלואה  שעורי 
ורוחניים. לפיכך, ישנם צרכים ייחודיים לטיפול פליאטיבי, לעיתים שנים רבות לפני המוות. לחולים שמחליטים 
בנושא  תקשורת  סימפטומים,  על  לשליטה  לדאוג  יש  הפסקתו,  על  או  בדיאליזה  מטיפול  הימנעות  על 

הפרוגנוזה, יצירת מטרות לטיפול והתייחסות לסדר עדיפויות של טיפול בסוף חיים.(2)

שעור אוכלוסיית הזקנים בדיאליזה כרונית, הסובלים מתחלואה מרובה עולה כיום בצורה משמעתית. הטיפול 
לא תמיד ממלא את המטרות הריאליות של הרפואה: טיפול ולא בהכרח ריפוי.  

סוף החיים. תפקיד  במיוחד בתקופה שלקראת  חיי המטופלים,  באיכות  לשיפור  להגביר את המודעות  יש 
הצוות בנפרולוגיה לספק טיפול מתאים לסוף החיים למטופלים המאוד חולים הללו המצויים מחוץ ליחידות של 

טיפול תומך. (3)

מטופלים זקנים עם מחלת כליות סופנית נמצאים בסיכון מוגבר לפתח בעיות קשורות לגיל כמו ליקוי בתפקוד 

גופני, נפילות, חסר תזונתי והפרעות קוגניטיביות. כל אלו יחד עם ירידה מצב הבריאותי והתפקודי בכלל, 
משפיעים לרעה על תוצאות הטיפול בדיאליזה. 

יש  האפשר.  ככל  חיים  איכות  על  ולשמור  פרוגנוזה  להעריך  דיאליזה:  ללא  טיפול שמרני  להציע  מקום  יש 
לשוחח על כך עם המטופל והמשפחה תוך התייחסות למטרות בשלב סוף החיים(4).

במקביל לעליית שעור המטופלים עם ESRD  עולה מספרם של אלו המחליטים להפסיק טיפול בדיאליזה או 
לא להתחיל בה. סיבות: הטיפול מגביר את הסבל, הפרוגנוזה לא טובה, אין הארכת תוחלת חיים וגם לא 

שיפור באיכותם(5).

 על פי   NKF KDOQI  הטיפול השמרני ולא דיאליזה או השתלה, הוא המתאים ביותר עבור חולים מסוימים. 
ההמלצה - הרופאים הנפרולוגים יכירו את עקרונות הטיפול הפליאטיבי ויהיו מוכנים להוביל  טיפול תומך כדי 

להעלות את איכות החיים של מטופלים עם כשל מתקדם של הכליות(6).

על-פי חז"ל, יש אפשרות "להסרת המונע". כלומר, כשאדם נמצא בקצה החיים ומשהו מונע מנשמתו לצאת 
מהעולם, מותר וצריך להסיר את ההפרעה, כדי שיוכל לסיים חייו בשלווה(7).

סמוך להעברת הכתבה לפרסום, נודע לי שהמטופלת נפטרה. 
לבקשתי - מוסיפה הבת דברי סיכום אמא נפטרה בתום כ 8 חודשי דיאליזה, לאחר שבועיים 
אשפוז בשל נוזלים בריאות ומסביב לריאות. היא נפטרה בהפתעה, ערב קודם מצבה היה 
יציב והיא תקשרה (דיברה איתי בצרפתית), כשהרופאים מציעים לי  לשחררה הביתה  "מחר 
מחרתיים". למחרת בבוקר בדרכי לבית החולים קבלתי טלפון "לבוא דחוף, מצבה מתדרדר". 
כשהגעתי היא כבר הייתה ב"שוק", אחרי חצי שעה של ניסיונות החייאה (למרות ששבועיים 
קודם חתמתי על מסמך שמורה לא להנשים ולא להחיות). לדברי הרופא התורן "כנראה 

שהיא נפטרה בגלל ירידה ברמת המלחים". 
המלצת הרופא שלא להתחיל דיאליזה התקבלה על ידי בלא שהיה לי מידע רלוונטי. בשל 
המהלך שקרה, לא נדרשתי בפועל  להחליט אם כן לעשות דיאליזה או שעליי להעלותה 

לשערי שמיים. למיטב הבנתי לא היה  סיכוי במצב שנוצר של "לא לעשות דיאליזה"
בעצם נחסכה ממני האופציה להחליט.

מטיפולי הדיאליזה היא לא סבלה (כמעט מאה אחוז מהזמן הייתה רגועה לגמרי), ומצבה 
אף השתפר בחלק מהזמן. יחד עם זאת הסבל שנגרם לה בגלל ה"טירטור" לדיאליזה פעמיים 

בשבוע, היה להערכתי די משמעותי, וכן סיבוכי הטיפול שהיו כרוכים באשפוזים.

מסקנות המשפחה  
מבחינת אמא כנראה שההמלצה של הרופא לא לעשות כלום הייתה נכונה. עד כמה שאני 
יכולה לשים עצמי במקומה, נדמה לי שמבחינתה הדיאליזה הייתה בסופו של דבר מיותרת, 

למרות ההטבה בחלק מהזמן. 
לעומת זאת, מבחינת המשפחה (אחי התאום ואני) הדיאליזה הייתה חשובה מאד. רק ביום 
שהתחילה דיאליזה סופסוף הבנו שאנחנו מתקרבים לסוף, שקבלנו את אמא במתנה לעוד 
פרק זמן, שאותו ניצלנו עד השנייה האחרונה. החודשים האלה אפשרו לנו להעניק לה 
טונות של רוך ואהבה, שאותם לא זכתה לקבל מאיתנו קודם לכן, למרות שטיפלנו בה 
במסירות נפש כחמש שנים. הידיעה שאנחנו על זמן שאול הפכה את כל הטיפול בה "לקלי 

קלות", וסייעה מאד בתהליך הפרידה.

המלצות משלי: 
כאחים ואחיות, אנו עדים לעיתים לחוסר התועלת של הדיאליזה בחולים מסוימים. אנו באים לחבר למכונה 

מטופל  "זומבי", כפי שנשמע בכאב וחוסר אונים לא אחת בחדר השתייה, ומאשרת הספרות דווקא את הכינוי 
.(Legions of zombies" 5”) ...הזה

מורכבים,  לחולים  לעיתים  דיאליזה  עושים  אנו  לטפל.  מעצמנו,  לתת  לעזור,  עז  ורצון  צורך  חמלה,  לנו  יש 
"גוססים" מול משפחה שמתחננת על חיי המטופל שלה, ילדים שהם עצמם סבא / סבתא, שמעוניינים לומר 

את המילה "אמא", "אבא".
"הדרכת מטופלים ומשפחותיהם", היא המענה להצלחת טיפול ולשיתוף פעולה מפרה גם בשלב של "סוף 

החיים", למטופל ולאלו המטפלים בו. 
יש חשיבות רבה ביותר להתאמת "חליפת ההדרכה" על ידי הצוות המקצועי, רופאים ואחיות, לכל מטופל 

בהתאם למצבו, לרמת הידע, לכושר הקליטה.    
" תכנית טיפול" והעקרונות למימושה -  אחידים, גם כאשר מדובר בשלבי סוף החיים.
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זהו סיפורה האישי של א. בת 60, שטיפלה באמה בת 86.  
א. החליטה שלא להתחיל טיפול בדיאליזה. הנתונים  נמסרו לי אישית על ידי הבת, בתקווה שהסיפור עשוי 

לתרום לשיפור איכות הטיפול בחולה הנפרולוגי בגיל הזקנה.

סיפור המקרה
ר. מ אלמנה, ילידת אלג'יר, גמלאית - בעבר עבדה כעוזרת גננת. גרה בבית עם מטפלת זרה, בעיר שבה 

מתגוררת הבת. עברה בצעירותה שלשה הריונות, נותרו 3 ילדים ובהם תאומים.  
כבדת ראייה מנעוריה (נושאת תעודת עיוור מגיל 65).   

סוכרת מגיל 55 עם פגיעה באברי מטרה; הידרדרות בתפקודי כליה, רטינופטיה, יתר לחץ דם, יתר שומנים 
                                                            ,Polymialgia Rheumatica ,בדם

בהיבט הקרדיאלי מוגדרת כחולה כרונית. 

דיכאון, דמנציה. חסר בוויטמינים  B ובחומצה פולית. תסמונת פרקינסון שאובחנה בגיל 80 לערך  בעקבות 
נפילות חוזרות ונשנות. מתניידת רק בעזרת כיסא גלגלים.

יציבה.  ודיאטה. רמת הסוכר בדם לא הייתה  במהלך השנים טופלה במחלת הסוכרת באמצעות כדורים 
בעקבות ניתוחים  אורתופדיים חלה הדרדרות בתפקודי הכליות.  

מדובר בתחלואה מרובה – comorbidity , פגיעה בתפקוד היומיומי וירידה קוגניטיבית.
מעקב ב"פרה דיאליזה" שאליה הופנתה על ידי רופא המשפחה (מתוך הרשומה): 2010 – תפקודי כליות 

יציבים, להתחיל אריטרופוייטין, בנוסף לטיפול הקיים. 
21.6.2011 – אבחנות: CKD ,DM, דמנציה, יתר לחץ דם מאוזן, הקאות, נותנת שתן, אין 

פריקרדיטיס. מוגדרת "סיעודית" בגלל האבחנות הנ"ל. להמשיך טיפול שמרני: תרופות, דיאטה מתאימה, 
המשך ביקורת.

תכנית טיפול להמשך (על פי דברי הבת)
הסופני  בשלב  לטיפול  שלש אפשרויות  שיש  הד"ר  הסביר  באחד מהביקורים אצל הרופא 

בתפקוד הכליות: השתלה, דיאליזה, או "כלום". 
ההמלצה של הרופא הייתה לא לעשות כלום. קיבלתי את המלצתו.

בשלהי  רק  דיאליזה  זו  ומה  כלום"  לעשות  "לא  של  המשמעות  מה  "להבין"  התחלתי 
האשפוזים הרבים בגלל זיהומים חוזרים בדרכי השתן. אלו קרו לאחר תחילת המעקב 

ב"פרהדיאליזה". 
רופאים שונים אמרו, כל אחד בתורו ("מתחת לשפם" ובלי להסביר מה זה אומר), שתוך 

כמה שבועות / חודשים "הכליות יפסיקו לתפקד".
זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי, ש"בגדול" יש לי אמא לעוד כמה שבועות.

ובכל זאת..  דיאליזה
לילה אחד, בסוף ינואר 2012, נקראתי למחלקה הפנימית, לחתום על הסכמה לדיאליזה 
(אני "אפוטרופוס גוף" של אימי). הסיבה – מצוקה נשימתית קשה. נפרולוג תורן הסביר 
שיש צורך דחוף בטיפול ושלשה רופאים בכירים כבר חתמו על האישור לפעולה. הוחדר 
צנתר מרכזי  וזמן קצר לאחר מכן הגיעה אחות מהדיאליזה וביקשה שאשאר בחוץ עד 

שתסיים "לחבר". 
כאשר נכנסתי ראיתי את אמא עם מסיכת חמצן, מחוברת בהמון צינורות עם דם למכונה, 

והיו מחוברים גם  שקיות עם עירויי נוזלים.

משך הטיפול היה שעתיים. היא שוחררה כעבור יומיים הביתה. התברר שעליה להגיע  לבית 
החולים בכל יומיים, לשם קבלת  הטיפול בדיאליזה. בהדרגה עברנו לארבע שעות טיפול. 

זאת היא  "שגרת הטיפול בדיאליזה"

א מתוודה: מרגע זה ואילך, מבחינתי, אין דרך חזרה. נמשיך בדיאליזה כל זמן שאפשר, 
אין לי כוונה "להוריד עליה את השלטר".

במהלך הדיאליזה השנייה פגש אותי במסדרון הרופא המטפל מהמרפאה, ולחש לי באוזן:  
"אני את דעתי אמרתי. את החלטת אחרת - אז אני בנסיעה אתכם".  

הטיפול  להתחלת  הנסיבות   היו  מה  לד"ר  ידוע  באמת  היה  הבת,   שואלת  האם, 
בהמודיאליזה?? 

בשבועות הבאים  מצבה משתפר מאד. הפסיקו "ליבש" אותה בדיאליזה והיא הרבה יותר 
ערנית. מדברת, אוכלת, צוחקת..........אבל..... יש לי מחלוקת עם האחיות על "משקל יבש".. אם 
אני לא מתווכחת  כל פעם מחדש שלא להוריד לה נוזלים הרי שאחרי "הורדה" במשקל, אני 
מקבלת הביתה אמא עם לחץ דם שצולל אחרי כמה שעות ל 70/30 ומקיאה כמו אחרי 

מכת שמש.
לאחר כשלשה שבועות "ירדנו" להמודיאליזה פעמיים בשבוע. ואכן היא הגיבה טוב. במקביל 
חזרה אימא לתת שתן. ביקשתי מהצוות במחלקה לנסות להוריד אותה לפעם בשבוע כדי 
לחסוך ממנה את הטרטור למחלקה. לאחר חודש ניסיון חזרנו בכ"ז לפעמיים בשבוע, פעם 

4 שעות ופעם 3 שעות.
כל  משך  המטפלת,  עם  יחד  איתה,  ושהיתי  הטיפולים  לכל  במכוניתי  אותה  לקחתי  אני 

התהליך. הרגשתי צורך להיות לידה כדי "לשמור" עליה...

ניתוח המקרה:
מדובר במטופלת עם ESRD בגיל מתקדם (OLD OLD) הסובלת מתחלואה מרובה כולל סימפטומים שונים. 
ואיננה בת החלטה. זקוקה לטיפול בהמודיאליזה ועל פי ההגדרה  מתאימה לשילוב טיפול  אינה עצמאית 

פליאטיבי שמטרתו – הקלה על סימפטומים ושמירה על איכות חיים אופטימלית במצב המורכב.

סקירת ספרות
ESRD הינה פרוגרסיבית ואינה ניתנת לריפוי. יש מקום לטיפול תומך בשיתוף צוות רב מקצועי מיומן ,מרגע 

אבחון ועד לסוף החיים, לשם שימור מרבי של איכות חיים, לא להעלאת תוחלת חיים. 
חשובה תשומת לב מרובה למשפחת החולה כמו גם יישום תכנית לקראת "מוות טוב". אלו מהווים תמיכה 

למשפחה ולמטופל(1)

גופניים  פסיכולוגיים,  סימפטומים  של  ניכר  לעול  במקביל  גבוהים,  הינם   ESRD ב  נוספת  תחלואה  שעורי 
ורוחניים. לפיכך, ישנם צרכים ייחודיים לטיפול פליאטיבי, לעיתים שנים רבות לפני המוות. לחולים שמחליטים 
בנושא  תקשורת  סימפטומים,  על  לשליטה  לדאוג  יש  הפסקתו,  על  או  בדיאליזה  מטיפול  הימנעות  על 

הפרוגנוזה, יצירת מטרות לטיפול והתייחסות לסדר עדיפויות של טיפול בסוף חיים.(2)

שעור אוכלוסיית הזקנים בדיאליזה כרונית, הסובלים מתחלואה מרובה עולה כיום בצורה משמעתית. הטיפול 
לא תמיד ממלא את המטרות הריאליות של הרפואה: טיפול ולא בהכרח ריפוי.  

סוף החיים. תפקיד  במיוחד בתקופה שלקראת  חיי המטופלים,  באיכות  לשיפור  להגביר את המודעות  יש 
הצוות בנפרולוגיה לספק טיפול מתאים לסוף החיים למטופלים המאוד חולים הללו המצויים מחוץ ליחידות של 

טיפול תומך. (3)

מטופלים זקנים עם מחלת כליות סופנית נמצאים בסיכון מוגבר לפתח בעיות קשורות לגיל כמו ליקוי בתפקוד 

גופני, נפילות, חסר תזונתי והפרעות קוגניטיביות. כל אלו יחד עם ירידה מצב הבריאותי והתפקודי בכלל, 
משפיעים לרעה על תוצאות הטיפול בדיאליזה. 

יש  האפשר.  ככל  חיים  איכות  על  ולשמור  פרוגנוזה  להעריך  דיאליזה:  ללא  טיפול שמרני  להציע  מקום  יש 
לשוחח על כך עם המטופל והמשפחה תוך התייחסות למטרות בשלב סוף החיים(4).

במקביל לעליית שעור המטופלים עם ESRD  עולה מספרם של אלו המחליטים להפסיק טיפול בדיאליזה או 
לא להתחיל בה. סיבות: הטיפול מגביר את הסבל, הפרוגנוזה לא טובה, אין הארכת תוחלת חיים וגם לא 

שיפור באיכותם(5).

 על פי   NKF KDOQI  הטיפול השמרני ולא דיאליזה או השתלה, הוא המתאים ביותר עבור חולים מסוימים. 
ההמלצה - הרופאים הנפרולוגים יכירו את עקרונות הטיפול הפליאטיבי ויהיו מוכנים להוביל  טיפול תומך כדי 

להעלות את איכות החיים של מטופלים עם כשל מתקדם של הכליות(6).

על-פי חז"ל, יש אפשרות "להסרת המונע". כלומר, כשאדם נמצא בקצה החיים ומשהו מונע מנשמתו לצאת 
מהעולם, מותר וצריך להסיר את ההפרעה, כדי שיוכל לסיים חייו בשלווה(7).

סמוך להעברת הכתבה לפרסום, נודע לי שהמטופלת נפטרה. 
לבקשתי - מוסיפה הבת דברי סיכום אמא נפטרה בתום כ 8 חודשי דיאליזה, לאחר שבועיים 
אשפוז בשל נוזלים בריאות ומסביב לריאות. היא נפטרה בהפתעה, ערב קודם מצבה היה 
יציב והיא תקשרה (דיברה איתי בצרפתית), כשהרופאים מציעים לי  לשחררה הביתה  "מחר 
מחרתיים". למחרת בבוקר בדרכי לבית החולים קבלתי טלפון "לבוא דחוף, מצבה מתדרדר". 
כשהגעתי היא כבר הייתה ב"שוק", אחרי חצי שעה של ניסיונות החייאה (למרות ששבועיים 
קודם חתמתי על מסמך שמורה לא להנשים ולא להחיות). לדברי הרופא התורן "כנראה 

שהיא נפטרה בגלל ירידה ברמת המלחים". 
המלצת הרופא שלא להתחיל דיאליזה התקבלה על ידי בלא שהיה לי מידע רלוונטי. בשל 
המהלך שקרה, לא נדרשתי בפועל  להחליט אם כן לעשות דיאליזה או שעליי להעלותה 

לשערי שמיים. למיטב הבנתי לא היה  סיכוי במצב שנוצר של "לא לעשות דיאליזה"
בעצם נחסכה ממני האופציה להחליט.

מטיפולי הדיאליזה היא לא סבלה (כמעט מאה אחוז מהזמן הייתה רגועה לגמרי), ומצבה 
אף השתפר בחלק מהזמן. יחד עם זאת הסבל שנגרם לה בגלל ה"טירטור" לדיאליזה פעמיים 

בשבוע, היה להערכתי די משמעותי, וכן סיבוכי הטיפול שהיו כרוכים באשפוזים.

מסקנות המשפחה  
מבחינת אמא כנראה שההמלצה של הרופא לא לעשות כלום הייתה נכונה. עד כמה שאני 
יכולה לשים עצמי במקומה, נדמה לי שמבחינתה הדיאליזה הייתה בסופו של דבר מיותרת, 

למרות ההטבה בחלק מהזמן. 
לעומת זאת, מבחינת המשפחה (אחי התאום ואני) הדיאליזה הייתה חשובה מאד. רק ביום 
שהתחילה דיאליזה סופסוף הבנו שאנחנו מתקרבים לסוף, שקבלנו את אמא במתנה לעוד 
פרק זמן, שאותו ניצלנו עד השנייה האחרונה. החודשים האלה אפשרו לנו להעניק לה 
טונות של רוך ואהבה, שאותם לא זכתה לקבל מאיתנו קודם לכן, למרות שטיפלנו בה 
במסירות נפש כחמש שנים. הידיעה שאנחנו על זמן שאול הפכה את כל הטיפול בה "לקלי 

קלות", וסייעה מאד בתהליך הפרידה.

המלצות משלי: 
כאחים ואחיות, אנו עדים לעיתים לחוסר התועלת של הדיאליזה בחולים מסוימים. אנו באים לחבר למכונה 

מטופל  "זומבי", כפי שנשמע בכאב וחוסר אונים לא אחת בחדר השתייה, ומאשרת הספרות דווקא את הכינוי 
.(Legions of zombies" 5”) ...הזה

מורכבים,  לחולים  לעיתים  דיאליזה  עושים  אנו  לטפל.  מעצמנו,  לתת  לעזור,  עז  ורצון  צורך  חמלה,  לנו  יש 
"גוססים" מול משפחה שמתחננת על חיי המטופל שלה, ילדים שהם עצמם סבא / סבתא, שמעוניינים לומר 

את המילה "אמא", "אבא".
"הדרכת מטופלים ומשפחותיהם", היא המענה להצלחת טיפול ולשיתוף פעולה מפרה גם בשלב של "סוף 

החיים", למטופל ולאלו המטפלים בו. 
יש חשיבות רבה ביותר להתאמת "חליפת ההדרכה" על ידי הצוות המקצועי, רופאים ואחיות, לכל מטופל 

בהתאם למצבו, לרמת הידע, לכושר הקליטה.    
" תכנית טיפול" והעקרונות למימושה -  אחידים, גם כאשר מדובר בשלבי סוף החיים.
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28דברי ועד העמותה
סימון ויקטוריה

אחראית על תחום הכנסים

עמותת האחים והאחיות הנפרולוגים בישראל

מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה

מוצאת  ולא  חודשים  כבר  בראש  לי  מתגלגלת  הזו  המילה  לומר“  נשאר  עוד  מה  ”מתגעגעת 
מנוחה. מלווה אותי מבקר עד לילה, הולכת איתי לכל מקום, פשוט תפסה לה מקום אצלי בלב ולא 

עוזבת. רואה אותך  ופשוט מתגעגעת 
מתגעגעת אליך, מתגעגעת אלינו.

זה אינו מכתב פרידה.. זהו מכתב געגוע שבוקע מהמקום הכי אמיתי שבי.
געגוע לעיניים שלך שבורקות בחיוך שמח,  חיוך שכבר הרבה זמן לא ראיתי..

געגוע של אישה לגבר שלה.."
הכנס השנתי של "עמותת אחים ואחיות נפרולוגים בישראל" בנושא מיניות בנפרולוגיה התקיים השנה 
ב 13.2.13 במרכז הכנסים הדר סיטי טאואר ברמת גן. בכנס השתתפו כ - 250 אחים ואחיות  מכל 

הארץ ונציגי חברות נותני חסות לכנס. 
בין הדוברים בכנס היו: הגב' ורדה טוחנר, אחות בקרה סיעוד ודיאליזה, הממונה על מכוני הדיאליזה 
בבתי חולים ובקהילה, שבירכה את הנוכחים  על המקצועיות והעמידה בסטנדרטים המורכבים של 
גוריון, רופא משפחה  בן  הטיפול בחולה הכליה;  דר' עבדאללה משעל, מרצה בכיר באוניברסיטת 
ומטפל מיני, הרצה על מיניות בקרב חולים כרוניים; הפסיכולוגית הרפואית, אורית קובץ, הציגה כלים 
זויה גרימברג, אחות מבית החולים בנהריה, הרצתה על  לדיבור עם המטופלים שלנו חולי הכליה; 
סיכונים  ניהול  תחקיר  הוצג  הפעם  גם  האחרונים  בכנסים  כמנהגנו  דיאליזה.  מטופלי  בקרב  מיניות 
והפעם ע"י אולגה צינקר, מביה"ח שערי צדק: "אירוע חשיפת מטופלים וצוות למחלה מדבקת". נירה 
דיאליזה  יחידת  להקמת  תיעוד המסע המרתק  הציגו את  מבית החולים העמק  וציפי שבתאי  קרת 

בסיירה לאון. לינה שוורץ, Key Member של הארגון האירופאי לאחיות דיאליזה והשתלות
לקידום  העמותה  יו"ר  אברהם  אבי  בארגון.  הנעשה  על  הנוכחים  את  עדכנה   ,(EDTNA/ERCA)
חולי  זכויות  ושמירת  לקידום  "העמותה  ויעדי  פעילות  על  עדכן   INFK הכליה  חולי  זכויות  ושמירת 

הכליות INFK" לשנת 2013. 
הכנס נסגר במופע המצחיק של אודיה קורן: "סגורה לרגל שיפוצים" ובארוחת צהריים.

במהלך הכנס נערכה פגישה השנתית של חברי העמותה, שבה סיכמה אבלין כהן, יו"ר העמותה, את 
פעילויות העמותה בשנה שחלפה. מאזן הכספים של העמותה אושר ע"י החברים.

בנוסף נערכו גם בחירות לוועד העמותה
ממשיכים בפעילותם בוועד עמותה 

אבלין כהן כיו"ר העמותה. 
מלכה אביטל מבית החולים תל השומר, 

סאהר סרור מבית החולים העמק, 
ויקטוריה סימון מבית החולים סורוקה. 

הצטרפו לעמותה: 
נטלי בקרמן מנפרומור באר שבע, 

אילנה  רפאלוב מבי"ח רמב"ם 
ולאורה דרדיק  מביה"ח בילינסון בפתח תקוה.

סיימו את פעילותם בוועד עמותה:
מזל בוחניק מבית החולים רמב"ם אשר כיהנה כגזברית במשך 9 השנים האחרונות,

יהודית שבילי מבית חולים זיו בהדסה עין כרם .
אינסה גוטמן מבית החולים ברזילי באשקלון.

העמותה מודה לחברי הועד הפורשים על פעילותם החשובה ומאחלת הצלחה לחברי הועד החדשים.
כבכל שנה נתנו חסות לכנס החברות  הבאות: טבע מדיקל, סנופי,אבוט, אבוט תזונה, ינסן-סילג, קיור, 

לפידות, מדיסון. 
ולנו תקווה שהכנס נתן למשתתפים כלים לעזור לאותה אישה להפסיק להתגעגע...

סימון ויקטוריה
אחראית על תחום הכנסים

עמותת האחים והאחיות הנפרולוגים בישראל
מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה
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מוצאת  ולא  חודשים  כבר  בראש  לי  מתגלגלת  הזו  המילה  לומר“  נשאר  עוד  מה  ”מתגעגעת 
מנוחה. מלווה אותי מבקר עד לילה, הולכת איתי לכל מקום, פשוט תפסה לה מקום אצלי בלב ולא 

עוזבת. רואה אותך  ופשוט מתגעגעת 
מתגעגעת אליך, מתגעגעת אלינו.

זה אינו מכתב פרידה.. זהו מכתב געגוע שבוקע מהמקום הכי אמיתי שבי.
געגוע לעיניים שלך שבורקות בחיוך שמח,  חיוך שכבר הרבה זמן לא ראיתי..

געגוע של אישה לגבר שלה.."
הכנס השנתי של "עמותת אחים ואחיות נפרולוגים בישראל" בנושא מיניות בנפרולוגיה התקיים השנה 
ב 13.2.13 במרכז הכנסים הדר סיטי טאואר ברמת גן. בכנס השתתפו כ - 250 אחים ואחיות  מכל 

הארץ ונציגי חברות נותני חסות לכנס. 
בין הדוברים בכנס היו: הגב' ורדה טוחנר, אחות בקרה סיעוד ודיאליזה, הממונה על מכוני הדיאליזה 
בבתי חולים ובקהילה, שבירכה את הנוכחים  על המקצועיות והעמידה בסטנדרטים המורכבים של 
גוריון, רופא משפחה  בן  הטיפול בחולה הכליה;  דר' עבדאללה משעל, מרצה בכיר באוניברסיטת 
ומטפל מיני, הרצה על מיניות בקרב חולים כרוניים; הפסיכולוגית הרפואית, אורית קובץ, הציגה כלים 
זויה גרימברג, אחות מבית החולים בנהריה, הרצתה על  לדיבור עם המטופלים שלנו חולי הכליה; 
סיכונים  ניהול  תחקיר  הוצג  הפעם  גם  האחרונים  בכנסים  כמנהגנו  דיאליזה.  מטופלי  בקרב  מיניות 
והפעם ע"י אולגה צינקר, מביה"ח שערי צדק: "אירוע חשיפת מטופלים וצוות למחלה מדבקת". נירה 
דיאליזה  יחידת  להקמת  תיעוד המסע המרתק  הציגו את  מבית החולים העמק  וציפי שבתאי  קרת 

בסיירה לאון. לינה שוורץ, Key Member של הארגון האירופאי לאחיות דיאליזה והשתלות
לקידום  העמותה  יו"ר  אברהם  אבי  בארגון.  הנעשה  על  הנוכחים  את  עדכנה   ,(EDTNA/ERCA)
חולי  זכויות  ושמירת  לקידום  "העמותה  ויעדי  פעילות  על  עדכן   INFK הכליה  חולי  זכויות  ושמירת 

הכליות INFK" לשנת 2013. 
הכנס נסגר במופע המצחיק של אודיה קורן: "סגורה לרגל שיפוצים" ובארוחת צהריים.

במהלך הכנס נערכה פגישה השנתית של חברי העמותה, שבה סיכמה אבלין כהן, יו"ר העמותה, את 
פעילויות העמותה בשנה שחלפה. מאזן הכספים של העמותה אושר ע"י החברים.

בנוסף נערכו גם בחירות לוועד העמותה
ממשיכים בפעילותם בוועד עמותה 

אבלין כהן כיו"ר העמותה. 
מלכה אביטל מבית החולים תל השומר, 

סאהר סרור מבית החולים העמק, 
ויקטוריה סימון מבית החולים סורוקה. 

הצטרפו לעמותה: 
נטלי בקרמן מנפרומור באר שבע, 

אילנה  רפאלוב מבי"ח רמב"ם 
ולאורה דרדיק  מביה"ח בילינסון בפתח תקוה.

סיימו את פעילותם בוועד עמותה:
מזל בוחניק מבית החולים רמב"ם אשר כיהנה כגזברית במשך 9 השנים האחרונות,

יהודית שבילי מבית חולים זיו בהדסה עין כרם .
אינסה גוטמן מבית החולים ברזילי באשקלון.

העמותה מודה לחברי הועד הפורשים על פעילותם החשובה ומאחלת הצלחה לחברי הועד החדשים.
כבכל שנה נתנו חסות לכנס החברות  הבאות: טבע מדיקל, סנופי,אבוט, אבוט תזונה, ינסן-סילג, קיור, 

לפידות, מדיסון. 
ולנו תקווה שהכנס נתן למשתתפים כלים לעזור לאותה אישה להפסיק להתגעגע...

סימון ויקטוריה
אחראית על תחום הכנסים

עמותת האחים והאחיות הנפרולוגים בישראל
מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה



ריקי דהן, אחות אחראית 

ביחידת הדיאליזה 

הקהילתית בקרית ביאליק
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30”איזה חג שמחחח“

בחינת סיום קורס על בסיסי בנפרולוגיה במס"ר 2012 
(מרכז סימולציות רפואית) -מה הסיפור?

אני קלנדרב
נפרומור אשדוד

בבי"ח  לנפרולוגיה  המחלקה  של  בת  יחידת  שהינה  ביאליק,  קריית  הקהילתית  הדיאליזה  ביחידת 
רמב"ם חוגגים מדי שנה את חג החנוכה, מדליקים נרות ומכינים סופגניות טריות וחמות. (מתכון של 

סופגניות מהירות)
המטופלים והצוות מכל הדתות משתפים פעולה, מתברכים ונהנים מאווירת החג השמחה. 

יש מטופלים המתנדבים לברך על הנרות, ואחרים מתנדבים להביא כיבוד: ספינש מרוקאי, סופגניות 
תוניסאיות, לביבה מזרחית (זלביה), לטקס ועוד.

אח  חמצוק-  יורי  של  יוזמתו   ,( ממוחזרות  אמפולות   ) ירוקה"  "חנוכייה   יצירתית,  חנוכייה  גם  יש 
מהמחלקה.

חג שמח לכולם!

חרדה, התרגשות הרבה חוסר שינה ועצבנות גדולה - זה כל מה שאני זוכרת - ואפילו לא שאלה אחת.
אחרי התחנה הראשונה במס"ר מפלס החרדה ירד וכל מה שרציתי זה שהכול יגמר ויעבור כי אז גם 

התחלתי להיות קצת עייפה (בייחוד שנבחנתי בצהריים ולא בבוקר) כי המבחן ארוך ומייגע.
לא משנה כמה סימולציות וכמה הכנות עשינו בקורס שום דבר לא הכין אותי למה שהרגשתי ביום 

המבחן. 
כל הסיפור בכלל? ממה  ניסיתי להבין על מה  וגם בהצלחה,  והמבחן עבר בשלום  נגמר,  וכשהכול 

התרגשתי כל כך במשך שנה שלמה? 
כי בשורה התחתונה זה בסך הכול מבחן, נכון שחלקנו יחשבו שהוא לא הוגן ובטח שלא משקף לגמרי 
את היכולות שלנו (ועוד במשך 13 דקות לחוצות במיוחד), הבחינה במס"ר הוא בסך הכול עוד תחנה 

בחיינו המקצועיים שצריך לעבור אותה.
אבל אם נהיה לרגע קונקרטיים יש לציין לשבח את הארגון והסדר ששררו לכל אורך המבחן, במעבר 

המתוזמן של הנבחנים בין התחנות (אף שהיו טיפה עיכובים אבל מי זוכר).
אומנם  לאחד.  אחד  שלנו  יומית  היום  הנפרולוגית  מהעשייה  לקוחים  כולם  היו  בתחנות  הנושאים 
השאלות במבחן היו טיפה קשות וחלקן אפילו לא הוגנות (וזה לא שחסר על מה לשאול), אבל בסוף 
זה נגמר ואפשר לעבור אותו ובגדול. אז לכל האחים והאחיות הנפרולוגים לעתיד שצריכים לעבור את 

המבחן במס"ר - בהצלחה!!!

אני קלנדרב
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31"כך הולכים השותלים, רון בלב ואת ביד..."
ריקי דהן, אחות אחראית 

ביחידת הדיאליזה 

הקהילתית בקרית ביאליק

ט"ו בשבט עם מטופלי מחלקת דיאליזה בבית החולים 
רמב"ם ויחידת הבת של המחלקה בקרית ביאליק

מטופלי יחידות הדיאליזה של המרכז הרפואי רמב"ם עם המטופלים ביחידת הבת בקרית ביאליק, בליווי 
הצוות המטפל,  יצאו בחודש ינואר לסיור נטיעות וטיול טבע, בחסות קק"ל ובעזרת הנהלת המרכז הרפואי.

וגברת אתי  יח' הדיאליזה הקהילתית בקריית ביאליק)  (אחות אחראית  ריקי דהן  יוזמתן של  הטיול, פרי 
אזולאי (נציגת תקשורת וקשרי ציבור קק"ל מרחב צפון), אפשר למטופלי הדיאליזה לשנות ולו במעט את 
השגרה, לנטוע עץ ביער ציפורי וליהנות מהנוף המדהים המשתקף מיער שוויץ, לטייל בטבע ולהיות שותפים 

לטיפוח הסביבה ולהרחבת הריאות הירוקות בארץ. 

היה זה יום של פעילות חברתית חווייתית מגבשת ומהנה בין המטופלים, למלווים ולצוות המטפל (האחיות 
ריקי דהן, מזל בוחניק ויורי חומצ'וק. הרופא ד"ר זוייב, הטכנולוגית רולא עאסי והעו"ס שרית ז'וריסט וג'ולין 
ג'ובראן). למדנו גם מקרוב על פעילותה המבורכת של קק"ל ותודתנו שלוחה לק.ק.ל צפון  (גב' אתי אזולאי 
והמדריך גיורא גירש). תודה מקרב לב להנהלת המרכז הרפואי רמב"ם על תמיכתה והתגייסותה להצלחת 

היום.
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European Dialysis and Tranpltan Nurses Associa-דיווח מ 
tion/European Renal Care Association EDTNA/ERCA32 לינה שוורץ

 EDTNA / ERCA (European Dialysis and Transplant Nurses Association/European  ארגון
פרא-רפואי  צוות  ואנשי  אחיות  של  אירופאי  ארגון  זהו  ב-1971.  הוקם   (Renal Care Association
המטפלים בחולי הכליות – טכנאים, עובדים סוציאליים, דיאטנים, מנהלי יחידות, מתאמי השתלות. הארגון 

כיום מונה כ-2300 חברים מ- 72 ארצות ברחבי העולם .
נכון לאפריל 2013 רשומים 16 חברים  מישראל בארגון האירופאי.

הכנס השנתי 
יתקיים השנה ב- Malmo בשבדיה בין התאריכים 31 אוגוסט עד 3 ספטמבר 2013. נושא הכנס השנה – 

"חדשנות בטיפול כלייתי באמצעות מנהיגות רב-מקצועית".
לכנס זה נשלחו 262 תקצירים. ישראל נמצאת במקום ה-8 מבחינת מספר עבודות שנשלחו. לכנס התקבלו 

9 עבודות מישראל: 2 כמצגת ו-7 הצגות פוסטר.
ההרשמה לכנס החלה, עד 15 ליוני ניתן לבצע הרשמה מוקדמת מוזלת. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר 

הכנס http://www.edtna-erca-conference2013.com או לפנות אליי.

פרויקט משותף
ב-2013 עמותת האחים ואחיות נפרולוגיים בישראל לקחה חלק בפרויקט משותף של EDTNA/ERCA עם 
ארגוני כליה אירופאים בנושא "שיפור איכות ביחידות דיאליזה ברחבי אירופה". 25 יחידות מישראל מלאו 
שאלונים לסקר זה. במהלך הכנס ב- Malmo תתקיים פגישה של נשיאי ארגונים החתומים על  הסכם 
זו  בפגישה  שלנו.  העמותה  כיו"ר  כהן  אבלין  גב'  גם  הוזמנה  אליה   ,EDTNA/ERCA עם  פעולה  שיתוף 

מתוכננת הצגת תוצאות הסקר.

פרסומי הארגון:
בכנס 2012 בשטרסבורג הושקו 3 ספרים חדשים: 1. טיפול תזונתי במבוגר, 2. מחלת כליות חריפה, 

 .pdf 3. טיפול תרופתי במטופלי דיאליזה. חברים רשומים יכולים להוריד ספרים אלו מאתר הארגון כקובץ
http://www.edtnaer- בדואר.  שישלח  הספרים  של  מודפס  עותק  להזמין  גם  יכולים  מלאים  חברים 

ca.org/pages/membersonly/publications.php
לעברית.  תורגמו  האחרונות  השנים  בשלוש  הגיליונות  רוב  בשנה.  פעמים   4 יוצא   Newsletter ידיעון 
הנגישות לקריאת הידיעון היא לקהל הרחב אפשר לראותו הן באתר הארגון האירופאי והן ובאתר העמותה 

שלנו. 
הביטאון Journal of Renal Care יוצא 4 פעמים בשנה. חברים אלקטרוניים יכולים לקרוא את העיתונים  

on-line או להוריד למחשב כקובץ  pdf. חברים מלאים מקבלים את הביטאון בדואר לביתם.
כנס באתר העמותה, במדור  כל  לעיון לאחר  לגישה  ניתנים   – ומצגות מכנסים  פוסטרים  ספר תקצירים, 

לחברים בלבד.
   http://www.edtnaerca.org . כתובת האתר

מאחלת לעצמנו המשך התפתחות מקצועית,
שוורץ לינה -  Key Member בישראל

Linash64@walla.com

linash@clalit.org.il
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33ברכה לתמי חיו ליציאה לגימלאות

לתמי חיו היקרה 
עבודה- יוצרת שגרה נוחה

וכשאין עבודה מופרת השגרה.

אולי במהלך השנים 
דמיינת את הרגעים 

כשחופש יהיה דבר זמין
בטח לשבת עם ספר טוב במיטה

סוף סוף להירשם ללימודים, לחוג מחול, ספורט או יצירה
לנסוע לחו"ל בכל זמן שנוח, וליהנות מהנכדים. 

והנה הגיע הרגע- היציאה לפנסיה, 
ופה מתחילים החיים הטובים

לא צריך לטפל בחולים
אין אחריות על הראש, וניתן לעשות כל מה שנפשך חפצה!

ואז  את מגלה
שליצור שיגרה מעניינת ויוצרת

גם זו- עבודה מאתגרת.

אנו בטוחים
שהמסירות, ההתמדה, החריצות והנאמנות

שלמדנו להכיר אותה מקרוב
ישרתו אותך נאמנה במשימה החדשה.

אז קדימה המשיכי ואל תהססי,
צאי בכוחות חדשים ורעננים לדרכך החדשה,

גלי עולם שלם של אפשרויות,
נצלי את הרגעים היפים עד תומם

ודעי ליהנות מכולם.
חברי עמותת אחים ואחיות נפרולוגים בישראל רוצים להודות לך

על עבודתך רבת השנים ועל תרומתך הרבה לעמותה ולסיעוד הנפרולוגי בארץ 
ומאחלים לך שדרכך החדשה תהא מוצלחת ומהנה!

בהצלחה!!!

חברות ועד העמותה
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34ברכת יו"ר העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליה

ערב חג הפסח תשע"ג העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות מסכמת בסיפוק רב עשייה ופעילות 
פורייה, עתירת הישגים משמעותיים בהיבטים של רווחת החולים וזכויותיהם הרפואיות והסוציאליות.

ביטוי  לידי  בא  הדבר  העמותה.  של  הציבורי  מעמדה  התחזק  האחרונה  בשנה  המעשית,  הפעילות  לצד 
בקידום חקיקה בנושא זכויות תורמי כליה מן החי, ובהפקת אירועי יום הכליה בכנסת. כמו כן, ניתן ביטוי 
ומשקל לתפיסת העמותה בנושאי דיאליזה והשתלות בדו"ח מבקר המדינה. לאחר פרסום הדו"ח נפגשה 
הנהלת העמותה עם ד"ר בעז לב, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, כדי להציג בפניו הצעות לשיפור בנושאי 
להשתלה.  ממתינים  של  אישי  למידע  והנגישות  השקיפות  והגברת  מחלה  ניהול  דם,  כלי  טיפולי,  רצף 
במקביל, הנהלת העמותה נפגשה עם בכירי המוסד לביטוח לאומי כדי לדון בדרכים לייעול ושיפור המענה 

הניתן לצרכים הייחודיים של מטופלי הדיאליזה ומושתלי הכליה. 
בשנה החולפת העמקנו את שיתוף הפעולה עם עמותת אחים ואחיות נפרולוגים. 

תחום  את  המאפיינות  שונות  בעיות  הציבורי  היום  סדר  על  העלינו  בכנסת  שיזמנו  הכליה  יום  במסגרת 
הנפרולוגיה בישראל, בהן גם המחסור בתקני אחיות ובכ"א מקצועי. הזמנו את נציגות האחיות לקחת חלק 
פעיל בדיונים שהתקיימו באותו יום בוועדות הבריאות, הכספים ופניות הציבור בכנסת בהשתתפות מנכ"ל 
משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו. בנוסף, נציגות האחיות הוזמנו לטקס הוקרה לתורמי כליה מן החי אשר 
קיימנו באותו יום במשכן הכנסת במעמד יו"ר הכנסת ח"כ רובי ריבלין. אנו נחושים להמשיך ולדרוש ממשרד 
הבריאות להגדיל את מספר תקני האחיות באופן שיספק מענה הולם למחסור החריף בשטח, ולטפל בכמה 

נושאים משותפים.
הטיפול בדיאליזה מייצר מערכת יחסים ארוכת טווח, אינטנסיבית מאוד ורגישה בין מטופלים לצוות המטפל. 
העבודה  כושר  אובדן  לכך  במקביל  עצומים,  הם  הצוות המטפל  על  בשגרה  המוטלים  והאחריות  העומס 
והסבל הפיזי והנפשי הופכים את החולים לפגיעים מאד. על הרקע הזה נוצרים לעיתים עימותים וכעסים בין 
עם  היומיומית  בהתמודדות  להם  שיסייעו  כלים  המטפלים  לצוותים  לתת  כדי  הרפואי.  לצוות  מטופלים 
המטופלים, העמותה גיבשה ופיתחה עבורם בשיתוף האחיות ערב פעילות מיוחד בנושא יחסי מטפל-מטופל 
לצוותים,  פעילויות  מספר  קיימנו   2012 שנת  במהלך  ארגונית.  יועצת   – מזרחי  יפעת  של  בהנחייתה 
שבמהלכם הצגנו וניתחנו  סיטואציות שיוצרות מתח ומצוקה. חשוב לציין כי השחקנים בפעילויות אלה הם 
אחים ואחיות בעצמם, כך שהתרומה להצלחת האירועים הייתה מרגשת ונתנה פורקן למתחים ותסכולים 

מצטברים.  
יום עיון לאחיות בנושא "מדיאליזה-להשתלה" התקיים בשיתוף המרכז הרפואי ת"א (איכילוב). במסגרת 

היום השתתפו 120 אחיות בהרצאות מקצועיות אשר האירו היבטים שונים של הנושא.  
השנה הרחיבה העמותה את פעילותה בקרב מרפאות הפרה-דיאליזה. בניצוחה של אורלי מיכה  קיימנו ימי 
הטיפול  ולאפשרויות  הרפואי  למצבם  הנוגע  בכל  המטופלים  של  הידע  את  להרחיב  שמטרתם  הסברה 

העומדות בפניהם. 
ההשתלות  בתחום  חידושים  מהחי,  כליה  תרומת  בנושא  הסברה  פעילות  ערכנו  דיאליזה  יחידות  בכמה 
ולבני משפחותיהם מידע חיוני הן  זו נועדה להעניק למטופלים  ושיטת הקצאת איברים בישראל. פעילות 

במישור הרפואי הן במישור הסוציאלי כדי להגביר את היענותם לתהליך ההשתלה מן החי.  
העמותה קיימה מספר רב של פעילויות בשיתוף פעולה עם חברות התרופות (ערבי הסברה, טיולים וכו'), 

ועל כך תודתנו ותקוותינו להמשך בשנת העבודה הקרובה.
העמותה ממשיכה להעניק לאורך כל השנה סיוע אישי ופרטני למטופלים הנתקלים בקשיים בירוקרטיים 
ובבעיות סוציאליות. דבורה קרמר, מתנדבת בעמותה העושה ימים כלילות למען המטופלים, פותרת עבורם 
בעיות הקשורות להנפקת טופסי 17,  לקבלת תרופות שהקופה מסרבת לממן לחולה, למיצוי זכויות מול 
ביטוח לאומי ורשויות מוניציפליות וכיו"ב. בנוסף, דבורה מסייעת בתרומת מזון לחולים במצב כלכלי קשה. 
לסיכום, בשם כל חברי העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות, אני מבקש להודות לצוותי האחים 
והאחיות הנפרולוגים ברחבי הארץ על שיתוף הפעולה והפרגון שזכינו להם במהלך הפעילות השוטפת, 

ולאחל לכולנו פעילות והמון בריאות.

חג פסח כשר ושמח.

אבי אברהם,
יו"ר העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות  


