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פרק 21: קשר הכליות

ב  לנסוע.  זה  לעשות  אוהבים  ואני  שאן  הדברים  אחד 
בכל  בעולם.  מקום  בכל  כמעט  היינו  האחרונות  השנים   30
מקום שהגענו אליו ניסינו ללמוד עליו ככל האפשר. אנחנו לא 
הטיפוסים של שיט בטיול מאורגן באוניית פאר ואכילה בלתי 
פוסקת 24 שעות ביממה. אנחנו יותר פעילים מבחינה פיזית 

ואוהבים ללמוד כל הזמן.

סטנפורד  אוניברסיטת  של  התיירות  ששירותי  גילתה  אן 
יעד  נראה מעניין. פטגוניה היא  וזה  סיור לפטגוניה,  מציעים 
התאימו  והם  סטנפורד  עם  בעבר  כבר  טיילנו  עבורנו.  חדש 

בדיוק לסוג הטיולים שאנחנו מחפשים.

הם בוחרים מקומות מעניינים, מעסיקים מורים ומדריכים 
מעולים, מוצאים את המלונות המתאימים במקומות אקזוטיים 
ודואגים לכל הנחוץ. אז בפברואר 2014 טסנו מלוס אנג’לס 

לבואנוס איירס, ארגנטינה, היכן שהטיול אמור להתחיל.

ימים לפני  ליעד כמה  בדרך כלל, אנחנו מעדיפים להגיע 
אן  כי  לג,  מהג’ט  להחלים  לנו  מאפשר  זה  מתחיל.  שהטיול 
לנו  הייתה  איירס  בבואנוס  כשהיינו  נוראות.  מזה  מושפעת 
הזדמנות לפגוש חבר וותיק שלנו, ד”ר ביל לייץ’. ביל והחברה 
את  לדגום  לנו  ועזרו  העיר  ברחבי  לסיבוב  אותנו  לקחו  שלו 
המקומות עם האוכל הטוב ביותר.  כשהגיע הזמן לעזוב נפרדנו 

והבטחנו להיפגש שוב במהרה.

פטגוניה הוא אזור מיושב בדלילות שנמצא בחלק הדרומי 
ביותר של דרום אמריקה, והוא מתחלק בין ארגנטינה וצ’ילי. 
וכן  האנדים  רכס  של  ביותר  הדרומי  החלק  נמצא  באזור 
חופים,  שני  יש  לפטגוניה  עשב.  ומישורי  ערבות  מדבריות, 

אחד שפונה לאוקיינוס האטלנטי והשני לאוקיינוס השקט. 

יושויה.  בשם  ארגנטינאית  לעיר  טסנו  איירס  מבואנוס 
אוסטרליס”  “סטלה  אותנו,  שתלווה  הספינה  על  עלינו  שם 
בצ’ילי  ארנה  לפונטה  אותנו  לקחה  הספינה  הדרום(.  )כוכב 
דרך תעלת בייגל. תעלה זו קרויה על שם הספינה בייגל, שבה 
 .-1836  1831 השנים  בין  במסעו  דארווין  צ’ארלס  הפליג 
עברנו בכמה מקומות נפלאים, בין היתר ראינו את קייפ הורן, 
דרך  הפלגנו  הדרומית.  אמריקה  של  ביותר  הדרומי  הקצה 
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עם מיירון באחת המסעדות המקומיות
http://arielnet.com/ref/go/2784
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הרי  בלב  הממוקמת  סאונד,  אגוסטיני  ל-דה  מגדלנה  תעלת 
דארווין, שם ירדנו לחוף להביט מקרוב על קרחון אגילה.

היה  הוא  אך  אנשים,  ידי  על  מיושב  לא  נוסף,  באי  עגנו 
יכולנו  מגלן.  מהמין  פינגווינים  של  מקסימה  למושבה  בית 
להלך בשבילים, כל עוד אנחנו מכבדים את תנועת הפינגווינים 
שחוצים אותנו בדרכם מהים אל הקינים שלהם ובחזרה . היה 

קר באופן קיצוני, לפחות לבני אדם. 
לאנשים  יותר מדי  לא התייחסו  הפינגווינים  בכל מקרה, 
היו  הם  בענייניהם.  עוסקים  כשהם  בהם  שהביטו  הקפואים 

ממש חמודים והיה כיף לראותם בסביבתם הטבעית.
חפצינו,  למחוז  שהגענו  עד  ובאוטובוס  בספינה  המשכנו 
הפארק הלאומי טורוס דל פאין. מול המלון שלנו היה אגם 
גדול ובמרחק נראו הרים יפהפיים. להשלמת התמונה הייתה 
צבעי  האגם.  במי  והשמיים  ההרים  של  יפה  השתקפות  גם 
ללא  השתנו  באגם  ההשתקפות  צבעי  ובעקבותיהם  השמיים 

הרף עם תנועתה של השמש בשמיים.  
בתוכנית שלנו היו שלושה ימים במקום זה, כולל טיולים 
בחרנו  ואני  אן  סוסים.  על  ברכיבה  ומסעות  ברגל  ארוכים 
באחד  האגם.  חופי  לאורך  הליכה  שכללו  שלווים,  מסלולים 
פועם  וליבי  נשימה,  חסר  מתנשף,  שאני  הרגשתי  הטיולים 

בחוזקה. הרגשתי שזה היה קשה מדי בשבילי.
באזני  שעברתי  החוויה  את  תיארתי  בערב  יותר  מאוחר 
אחד מחברינו החדשים, ד”ר מיירון שפירו. הפכנו שנינו חברים 
בדרך  בירידה.  קשיים  היו  ולו  בעליה  קשיים  היו  לי  כי  לדרך 
שפירו,  ד”ר  של  אשתו  וסוזן,  כשאן  ביחד  שנינו  ישבנו  כלל 
מהטיול.   כשחזרו  בחזרה  אותנו  אספו  הן  ללכת.   ממשיכות 
ד”ר שפירו שאל אותי אם יש לי קרדיולוג שמשגיח על פרפור 
החדרים שיש לי כבר 30 שנים. אמרתי לו שאין לי והוא הציע 
שאבקר במרפאה הקרדיולוגית שלו כשנחזור לקליפורניה. יש 
לו שם הרבה רופאים בשלל התמחויות. הסכמתי שזה רעיון 
טוב, שגם יעזור לי לשמור אתו על קשר אחרי שנחזור הביתה.
המשכנו לטייל בפטגוניה היפה בלי מסעות מפרכים מדי. 
טיול אחד שעשינו היה שיט בסירה סביב האגם שמול המלון, 

והשני היה טיול רגלי לאורך החוף. 
הקרדיולוג  על  קשר  יצרתי  לקליפורניה  שחזרנו  לאחר 
בהטיה,  סאטינדר  ד”ר  היה  שמו  עליו.  המליץ  שפירו  שד”ר 
והקליניקה שלו הייתה בבוורלי הילס. היו לו הרבה קליינטים 

מפורסמים. במשך יום שלם ערך לי ד”ר בהטיה מבחנים קרדיו 
ווסקולרית  קרדיו  לי מערכת  היו שיש  ווסקולרים. התוצאות 
שמלווה  החדרים  פרפור  של  הישנה  מהבעיה  חוץ  מצוינת, 
מאד  טוב  הבריאותי  אמר שמצבי  הוא  שנה.   30 כבר  אותי 

בשביל אדם בגילי. חזרנו, אן ואני לקוטו בהרגשה מרוממת.

לאחר כמה ימים הלכתי כהרגלי למכון הכושר. בעודי על 
ההליכון צלצל הטלפון. זו הייתה אן. עניתי: “כן, יקירתי, מה 
קורה?” היא אמרה שד”ר בהטיה התקשר ואמר שאני מוכרח 
הייתה  שלי  בדם  הקראטינין  רמת  כי  מיד,  דיאליזה  להתחיל 

5.6 מ”ג/ד”ל! )מיליגרם לדציליטר(.

אן ואני היינו בשוק, מופתעים, מבולבלים, ובעיקר בורים 
על  זה מעיד  ומה  זה רמת הקראטינין בדם,  לגבי מה  לגמרי 
או  ההליכון  על  בריצה  מיוחד  קושי  הרגשתי  לא  בריאותי. 
בתרגילים אחרים שעשיתי. אם ד”ר שפירו לא היה ממליץ לי 
לראות קרדיולוג, לא היה עולה על דעתי ללכת לראות איזה 
רופא שהוא. אבל הבדיקה שעשיתי אצל ד”ר בהטיה הראתה 

שיש לי בעיות בכליות.

שלו  והקשר  קראטינין  על  חומר  לחפש  מיד  התחלתי 
לדם  שמופרש  כימי  חומר  הוא  קראטינין  הכליות.  לתפקוד 
השתנן.  את  ולהפריש  לסנן  כדי  הכליה  דרך  עובר  כשהוא 
הפרשת החומר היא תוצאת לוואי של פעולת שריר נורמלית.  
ככל שיש לך יותר מסת שריר, כך אתה מייצר יותר קראטינין. 
ושל  השרירים  כמות  של  יוצא  פועל  היא  הקראטינין  כמות 

תפקוד הכליות. 

לרוב הגברים שהכליות שלהם מתפקדות כראוי יש בערך 
0.6 עד 1.2 מ”ג/ד”ל קראטינין. אצל נשים זה לרוב 0.5 עד 
1.1 מ”ג/ד”ל. הסיבה היא ההבדלים במסת השרירים. לרוב 
אחרים  גורמים  לאשה.   מאשר  שריר  מסת  יותר  יש  לגבר 
רמת  הגוף,  גודל  הם  קראטינין  רמת  על  להשפיע  שיכולים 

פעילות ותרופות.

כאשר יש נזק לכליות והן לא יכולות לסנן כראוי, יש בדרך 
כלל עליה ברמת הקראטינין בדם. אדם נזקק לדיאליזה כאשר 
תקינה.  בריאות  על  לשמור  מכדי  מדי  נמוך  הכליות  תפקוד 
בעיה  להם  שיש  מגלים  והם  כלל,  תסמינים  ללא  אנשים  יש 
בכליות רק כשחוזרות תוצאות של בדיקת דם שגרתית. כאשר 
מופיעים סימנים של תת פעילות של הכליות, הם יכולים לכלול 
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חוסר תיאבון, הקאות, עקצוצים, חולשה וסימנים של שפעת, 
נפיחות ברגליים, יכול להופיע גם קוצר נשימה. 

אפשר לבדוק את נסיוב הקראטינין בדם ובשתן. בדיקות 
אלו יכולות להעריך את תפקוד הכליות.  בהכירו את  נסיוב 
הקראטינין שלך יכול הרופא שלך לחשב את רמת הקראטינין 
שלך.    GFR ה  את  ולחשב  ולגזע,  למין,  לגיל,  בהתאם 

יודע את רמת  GFR  הוא מדד לתפקוד הכליות. אם אתה 
נסיוב הקראטינין, אתה יכול לקבוע את מצב מחלת הכליות 

 .CKD ,הכרונית
בנוסף להערכת רמת הקראטינין שלי, ה GFR שלי היה 
חולה  שאני  לגלות  בשבילי  היה  זה  הלם  איזה  דמיינו   .12
במחלה איומה. אני שותה אלכוהול לעיתים רחוקות, מעולם 
לא עישנתי, מתעמל באופן סדיר מאז היותי בן 11, ומקפיד 
חיי  כל  שומן.  ללא  האפשר  וככל  אורגני  בריא,  מזון  לאכול 

שמרתי על בריאותי. איך זה יכול לקרות לי?
כשהייתי בתוכנית חילופי סטודנטים מישראל ב 1963, 
נשלחתי לאוניברסיטת קולורדו סטייט, כדי לעבוד עם מאמן 
ופיזיולוגיה.  באנטומיה  קורס  שם  שמעתי  שם.  האתלטיקה 
ברבע הראשון של הקורס כיסינו רק שני איברים: לב וכליות. 
באותו זמן השיעורים התמקדו בפרטים על אותם שני איברים 
על  ללמוד שוב  אני מתחיל  ב 2014,  עכשיו,  בלעדי.  באופן 

תפקוד הכליות מסיבות אישיות והכרחיות.
חומרי  שמסננים  עדשה  דמויי  איברים  שני  הן  הכליות 
פסולת מהדם, מאזנות את נוזלי הגוף, יוצרות שתן, ומסייעות 
בתפקודים חשובים נוספים של הגוף. הן נמצאות בצד האחורי 
עמוד  של  אחר  בצד  כל אחת  השנייה,  מול  הגב,, אחת  של 
יותר נמוך מהשמאלית  יושבת קצת  השדרה. הכליה הימנית 

כדי להשאיר מקום לכבד.  
לכליות  יש  כשמדברים על מרכיבים של מערכת השתן, 
הכליות  של  החשובות  מהפעולות  חלק  רבים.   תפקודים 

כוללות:
צריך. 	  לא  דברים שהגוף  הרבה  יש  פסולת:  הפרשת 

הכליות מסננות רעלנים, מלחים מיותרים, ואוריאה, 
שהיא פסולת על בסיס נתרן שמתגבשת במהלך חילוף 
החומרים בתאים. האוריאה נוצרת בכבד ומוסעת עם 

זרם הדם אל הכליות כדי להיות מסולקת על ידן. 
איזון רמת המים: כשם שהכליות מייצרות שתן, הן גם 	 

פועלות כדי לשנות את רמת המים בגוף במשך היום.   
כשכמות המים הנכנסת יורדת הכליות מתאימות את 
פעולתן בהתאם ומשאירות מים בגוף במקום להפריש 

אותם.
ויסות לחץ דם: הכליות זקוקות ללחץ קבוע כדי לסנן 	 

נמוכים מדי הכליות  יורד לערכים  את הדם. כשהוא 

רמת ה GFR מחושבת לפי רמת הקראטינין
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יצירת  ידי  על  היא  אחת  דרך  הלחץ.  את  מגבירות 
מהווה  גם  זה  אנגיוטנסין.  דם,  כלי  שמכווץ  חלבון 
אלו  פעולות  ומים.  נתרן  להחזיר  לגוף שעליו  איתות 

עוזרות להחזיר את לחץ הדם למצב נורמלי.
דם אדומים: כאשר הכליות לא מקבלות 	  ויסות תאי 

של  בצורה  אזעקה  שולחות  הן  חמצן,  מספיק 
מח  את  המעורר  הורמון  שהוא  אריתרופרוטאין, 
דם אדומות שתפקידן  כדוריות  יותר  ליצור  העצמות 

כידוע לשאת חמצן.
חילוף החומרים של התאים 	  ויסות חומצות: במהלך 

הם מייצרים חומצות. מזון יכול להפחית את החומצות 

בגוף או לנטרל אותן. אם הגוף פועל כסדרו, הוא צריך 
לשמור על איזון בריא של כימיקלים אלה. גם את זה 

עושות הכליות.   

רוב בני האדם נולדים עם שתי כליות, אבל הרבה אנשים 
חיים עם כליה אחת. בגלל היכולת הזאת לחיות עם כליה אחת, 
ניתוחי תרומת כליה מתורם חי אינם נדירים בעולם הרפואה. 
והרעלים  הכליות  של  הרבות  החיוניות  הפונקציות  כל  בגלל 

שהן מסלקות, הכליות רגישות למגוון בעיות.

הסינון  ותפקוד.  מבנה  של  מדהים  קומפלקס  הן  הכליות 
נעשה באיברים קטנים בתוך הכליות שנקראים נפרונים. בכל 
כליה יש בערך מיליון נפרונים. בתוך הנפרון, כלי דם זעירים 
שנקראים קפילרות שזורים בצינורות זעירים שמובילים שתן, 
הנקראים טובולים. מתרחש שם חילוף חומרים כימים מורכב, 

תרשים המציג את תפקוד הנפרון

בתוך הנפרון, משמאל, כלי דם זעירים נשזרים עם 
צינורת אוספי שתן. כל כליה מכילה בערך מיליון 

נפרונים
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למערכת  ועוברים  הדם  את  עוזבים  ומים  פסולת  כשחומרי 
השתן.

חומרי  של  שילוב  מקבלים  הטובולים  דבר,  של  בסופו 
פסולת וכימיקלים שהגוף עדין יכול להשתמש בהם. הכליות 
לזרם  אותן  ומחזירות  והאשלגן  הזרחן  הנתרן,  את  מוציאות 
הדם כדי שיחזרו לגוף. בדרך זו מווסתות הכליות את רמתם 
רמות  אבל  לחיים,  חשוב  הנכון  האיזון  אלה.  חומרים  של 

גבוהות מדי יכולות לגרום נזקים.
הורמונים  שלושה  מפרישות  הכליות  פסולת,  לסלק  כדי 

חשובים:
העצמות 	  את  המגרה   :)EPOU( אריתרופואיטין 

לייצר כדוריות דם אדומות.
רנין: שמווסת את לחץ הדם.	 
על 	  לשמור  שעוזרת    D ויטמין של  הפעילה  הצורה 

הסידן בשביל העצמות ולמען שיווי משקל כימי בגוף.
בהטיה,  מד”ר  הרעות  הבשורות  את  ששמענו  לאחר 
התקשרתי לרופא המטפל שלי, ד”ר פרננדז, לחוות דעת. הוא 
חשב שהדבר הטוב ביותר יהיה להיפגש עם נפרולוג מומלץ 

בשם ד”ר נתניאל הו. מיד קבעתי פגישה אתו.
ד”ר הו היה מנוסה מאד בטיפול בבעיות כליות ורפואה 
באבנים  וטיפול  בנפרולוגיה  בעיקר  התמחה  הוא  פנימית. 
שכבר  התוצאות  בכל  מצוידים  אתו  לפגישה  הגענו  בכליות. 

היו לנו מהבדיקות במעבדתו של ד”ר בהטיה. 
בדיקת  תוצאות  עם  האחרונות  התוצאות  את  השווינו 
הקראטינין שלי מעשר השנים האחרונות, שאן הצליחה לאסוף 
מתיקי ההיסטוריה הרפואית שלי. השנה, 2014, הערך עמד 
זה היה 3.2. לדעתו של ד”ר הו,  על 5.5. בפברואר 2013 
בהתחשב בגילי ובעובדה שלא היו לי בעיות מוכרות בכליות 

עד כה, עלי להתחיל דיאליזה בהקדם.
אן שאלה מה עדיף: השתלת כליה או דיאליזה. ד”ר הו 
בעצמו תרם כליה לאחיו שהיה בקריסת כליות. הוא היה בעל 
ניסיון אישי בנושא השתלת כליות. תשובתו הייתה שהשתלת 
כליות עדיפה לאין שיעור על דיאליזה. בכל מקרה, אני צריך 
במקביל  שנתקדם  הציע  הוא  בגילי.  בהתחשב  ריאלי  להיות 
של  ההמתנה  לרשימת  שנכנס  המליץ   הוא  הדרכים.  בשתי 
קצרה  שם  הרשימה  כי  דיאגו,  בסן  קליפורניה  אוניברסיטת 

יותר מזו שבלוס אנג’לס. במקביל נתכונן לדיאליזה כשערכי 
הקראטינין יראו שצריך.

אן ואני בחנו את הצעדים שיש לנקוט בהם כדי להתכונן 
להשתלת כליה. למדנו שהשתלת כליה היא הטיפול המקובל 
לאנשים עם קריסת כליות. זה מאפשר לפציינט להפסיק את 
ולהנות  לנורמה,  והתפריט  הנוזלים  את  להחזיר  הדיאליזה, 
באפשרות  התמקדנו  זו  בנקודה  יותר.  טובה  חיים  מאיכות 
להתחיל  אצטרך  בו  מצב  להיות  גם  יכול  אך  ההשתלה,  של 

דיאליזה.

חולים  בית  למצוא  זה  לעשות  שצריך  הראשון  הדבר 
של  סדרה  לעשות  צריך  ואז  ניתוח,  של  כזה  סוג  שמבצע 
לכליה,  המחכים  של  המתנה  לרשימת  להיכנס  כדי  בדיקות. 
בלי  יחסית,  טובה  בריאות  של  במצב  להיות  צריך  הפציינט 

סרטן, זיהומים או מחלות אחרות.

להשתלת  מתאים  מועמד  מראות שאתה  הבדיקות  אם   
כליה, אבל אין לך קרוב משפחה או חבר שיכול לתרום לך 
כליה, אתה נכנס לרשימת המתנה לקבל כליה מתורם שנפטר. 

הארצית  ברשימה  גם  הוא  האזורית  ברשימה  אחד  כל   
של תרומת איברים. )UNOS(. כאשר יש כליה זמינה באיזה 
אוטומטית  ונוצרת   UNOS ל  מידע  נשלח  שהוא,  מקום 
הכליה  אם  זו.   לכליה  פוטנציאלים  מושתלים  של  רשימה 
מתאימה באופן מושלם למישהו מהרשימה, היא תוצע לו בלי 
קשר לשאלה היכן הוא גר. לפי קרן הכליות הלאומית, קשה 
לקבוע כמה זמן אדם מסוים יחכה עד שתהיה כליה מתאימה 
עבורו. אבל המתנה של שנתיים או יותר אינה נדירה. זה יכול 

לקחת יותר זמן לאנשים מבוגרים.

בדרך  נהנים  חי  מתורם  כליה  הושתלה  שבגופם  אנשים 
כלל מאחוזים גבוהים יותר של הצלחה, כי יש פחות סיכוי של 

דחיה. כל זה בהשוואה לתרומה מתורם שנפטר, כמובן.

החשוב  הגורם  אבל  גורמים,  בהרבה  תלוי  ההמתנה  זמן 
הוא דרגת ההתאמה בין התורם למקבל. יש אנשים שמחכים 
כמה שנים לתורם המתאים, בעוד שלאחרים מוצאים תורם 

כעבור כמה חודשים.  

ההתאמה נקבעת על ידי שני גורמים:

סוג הדם: סוג הדם של התורם חייב להיות זהה לזה . 1
של המקבל.
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2 .human leuko-“  ראשי תיבות של :HLA  גורם ה
cyte antigen”,.  סמן גנטי שנמצא על פני השטח 
יורש  אתה  הלויקוציטים.  הלבנים,  הדם  תאי  של 
שלושה  של  וסט  מאימך  אנטיגנים  שלושה  של  סט 
אנטיגנים מאביך. מספר גבוה של אנטיגנים תואמים 
מעלה את הסיכוי שהכליה תחזיק מעמד זמן רב יותר. 
אם נבחרת על בסיס של שני הגורמים הראשונים, יש 

עוד גורם, שלישי, שעל פיו מעריכים:
המערכת . 3 שלך,  האימונית  המערכת  אנטיבודי: 

באופן  שפועל  אנטיבודי  לייצר  יכולה  החיסונית, 
ספציפי כנגד משהו שנמצא ברקמה של התורם. כדי 
כמות  עם  מדמך  קטנה  כמות  מערבבים  זאת  לבדוק 
קטנה מדמו של התורם במבחנה. אם לא מתרחשת 

תגובה, אתה יכול לקבל את הכליה שלו. 
כשמושתל מקבל כליה מתורם, היא תמוקם בחלק התחתון 
ועורקי  לוורידי  יחוברו  הכליה  של  הדם  כלי  הבטן.  חלל  של 
התחתונות(.  הגפיים  אל  שמובילים  הדם  כלי  )אלה  הכסל. 
לאחר מכן יחברו המנתחים את צינור השתן אל השלפוחית. 

אחת הסיבות שמשאירים את הכליה הישנה היא שהיא 
נמצאת במקום מוגן ובטוח בגוף, ומחוברים אליה כמה איברים 
חיוניים שיכולים להיפגע בזמן הניתוח, כמו בלוטת האדרנל. 
מסירים את הכליה הישנה רק אם היא יכולה להזיק לחולה, 

)אם למשל יש גידול בתוכה(.  

לאחר ששמענו את המלצותיו של ד”ר הו שהשתלת כליה 
עדיפה על דיאליזה, יצרה אן קשר עם   מרכז השתלות הכליה 
מבוא  שיעור  גם  כוללת  הפגישה  ביוני.  פגישה  לנו  וקבעה 
לחולים המעוניינים להיכנס לרשימה. קיבלנו רשימה ארוכה 
של בדיקות ונוהלים שעלינו לבצע לפני שנוכל להיות מועמדים 

להשתלה. 
אן  שאלות.  לשאול  אפשרות  גם  הייתה  בשיעור  לאחר 

שאלה אם יש הגבלת גיל. התשובה לשמחתנו הייתה “לא”. 
הדם  סיווג  רנטגן,  כללו  ההשתלות  מרכז  של  הבדיקות 
אולטרסאונד,  סריקת   ,CT סריקת  שתן,  בדיקת  והרקמות, 
ובדיקות  נוטריינטים,  הערכת  לב,  אקו  אלקטרוקרדיוגרם, 
פיזיות ופיזיולוגיות. בנוסף היו גם בדיקות שנעשו מחוץ לבית 
החולים, כמו קולונוסקופיה, בדיקה על ידי רופא אורולוג, וכו’. 
זו הייתה רשימה ארוכה אבל בהחלט עדיפה על האלטרנטיבה. 
הושלמו.  והמשימות  בפרטים  התרכזה  אן  תמיד,  כמו 
בדיקות במעבדה,  רופאים,  עם  פגישות  התחלנו בסדרה של 
נוהלי דיאגנוזה ונסיעות תכופות למרכז ההשתלות. בסופו של 
דבר נגמרו כל הבדיקות ולא נותר לי אלא לחכות חסר סבלנות 
מתאם  לא.  או  ההמתנה  לרשימת  נכנס  אני  אם  לקביעה 
הטיפולים שלנו, דייב, היה אופטימי למדי כי מצבי הבריאותי 
הכללי היה טוב המשכתי להתאמן ואכלתי נכון, וכל תוצאות 
במרכז  והמנתחים  הקרדיולוגים  טובות.  יצאו  שלי  הבדיקות 

ההשתלות חשבו שיש לי סיכויים טובים להצליח בהשתלה.
לרוע המזל, מצבן של הכליות שלי המשיך להתדרדר. לפי 
שני  הוא אמר שיש  דיאליזה.  הייתי במצב שמצריך  הו  ד”ר 
סוגים של דיאליזה: דיאליזה צפקית )של הצפק( והמו דיאליזה 
מוצרי  את  לסלק  היא  המטרה  המקרים,  בשני  הדם(.  )של 
בפסולת שבדרך כלל מסוננים על ידי הכליות. כאשר הכליות 
לא יכולות לבצע את העבודה או שהן יכולות לעשות זאת רק 

חלקית, הדיאליזה מחליפה אותן ומשלימות את התהליך. 
דיאליזה צפקית )PD( נקראת כך על שם הצפק, שהוא 
קרום העוטף את חלל הבטן. נוזל ניקוי מוכנס באמצעות קתטר 
)צנרן( לתוך חלק מחלל הבטן ומסנן פסולת מהדם. לאחר זמן 
מסוים הנוזל עם תוצרי הפסולת מוזרם החוצה מהגוף ומסולק. 

סכמה של התהליך אפשר לראות העמוד הבא.
דיאליזה כזאת אפשר לבצע בבית, בעבודה ואפילו בזמן 
ההמו  מאשר  תנועה  חופש  יותר  מאפשר  הוא  לכן  נסיעה. 

השתלת כליה
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ידי החלפת  ידני על  יכול להיעשות באופן  דיאליזה. התהליך 
שקיות או על ידי מכונה.

המזרימה  מכונה  שמייצרת  בקסטר  בשם  חברה  יש 
באופן אוטומטי את הנוזל דרך גופך כאשר אתה ישן. מכונה 
הבטן,  חלל  את  ממלא  כשהנוזל  מתמשך  טיפול  מספקת  זו 
יוצא החוצה. לאחר הריקון האחרון חלק  זמן מסוים  ולאחר 

מהנוזל נשאר בחלל הבטן.
ויוצא  שנכנס  הנוזל  בכמות  לשלוט  מתוכנתת  המכונה 
זה קורה. בדרך כלל משתמש הפציינט בכל  ובאיזה תדירות 
התהליך ב 10-15 ליטר. הפציינט מחובר למכונה  8 שעות 
בלילה בממוצע. הנוזל שיוצא נאסף לשקית גדולה שמסולקת 

כאשר הפציינט מנותק מהמכונה.
בסדרה  משתמשת  היא  הנוזל.  בתנועת  שולטת  המכונה 
להיות  צריך  הנוזל  מתי  לקבוע  כדי  ומשאבות  מהדקים  של 
לכל  מתוכנת  המכשיר  חדש.  נוזל  להכניס  צריך  ומתי  מנוקז 
דיאליזה.  של  שונה  כמות  צריך  אדם  כל  כי  בנפרד  פציינט 

תמונה של המכונה מופיעה בעמוד זה.   
יכול  אני  לי.  מתאים  נראה  כזאת  דיאליזה  של  הרעיון 
לנסוע  רוצים  אנחנו  ואם  ישן,  כשאני  בלילה  בה  להשתמש 
סוגי  שני  איתנו.  הציוד  את  לקחת  יכולים  אנחנו  לעיר  מחוץ 
צפקית  דיאליזה  כירורגית.  התערבות  דורשים  הדיאליזה 
תקופת  ישנה  הבטן.  לחלל  הקתטר  להחדרת  ניתוח  דורשת 

החלמה קצרה לאחר הניתוח ואז אפשר להתחיל בדיאליזה. 
זו  מההתחלה   .2014 בספטמבר  בדיאליזה  התחלתי 
הייתה חוויה מהגיהנום! אן ואני היינו עסוקים לפחות במשך 

ניקוי  האזור,  ניקוי  הנוזל,  בחימום  לישון  ההליכה  לפני  שעה 
המכונה וניקוי גופי שלי בחומר חיטוי. ואז היה נוהל מורכב של 
הקתטר והפעלת המכונה. זה היה החלק הקל. הסיוט התחיל 
בשלב הריקון וההחלפה. לא הצלחתי להתרוקן בצורה נכונה 
והמכונה השמיעה אזעקה בקול רם כדי שאתקן את המצב. 
עמדתי או ישבתי או אפילו נשכבתי על הרצפה כשרגליי על 
המיטה כדי לנקז את הנוזל. לבסוף הצלחתי לנקז די נוזל כדי 
להתחיל את המחזור הבא. לרוע המזל זה נמשך כל הלילה, 
כמעט. הצלחתי להירדם למשך שעה. השלמתי שעות שינה 
כי  הזמן  כל  מותש  הייתי  מהמכונה.  שנותקתי  אחרי  בבוקר 
לא הצלחתי לישון. העייפות גברה ככל שהזמן עבר, וכל יום 

הרגשתי שאני גורר את עצמי דרך החיים. 
ההשתלות  למרכז  הלכנו  לאט.  עברו  והחודשים  הימים 
ההוראות  אחר  למלא  המשכתי  אני  השתלה.  לנו  לחפש 
היה  כל השתלה שהיא.  לפני  דרש ממני,  שמרכז ההשתלות 
עלי לעבור קולונוסקופיה וכן ניתוח לייזר לצמצום הערמונית 
)פרוסטטה(. אלה היו נהלים פשוטים בדרך כלל, אך הם הפכו 
בכל  בלילות.  שעברתי  הדיאליזה  תהליך  עם  יותר  מסובכים 
וקיווינו שנינו   , לבצע  חייב  הייתי  הנהלים האלה  מקרה, את 

שהמרכז יכניס אותי לרשימה במהרה.
לדיון  עולה  שלי  שהמקרה  לנו  נאמר  נובמבר  בתחילת 
מצב  בגלל  טוב,  שלי  שהסיכוי  אמר  שלנו  המתאם  בוועדה. 
בריאותי, אבל הגיל יכול להיום גם הוא גורם. הוא אמר שנקבל 
תשובה 10 דקות לאחר ההחלטה. היינו שנינו חסרי סבלנו, 

נרגשים, ומפחדים לפתח ציפיות אופטימיות מדי. 

)PD( מכונת באקסטרדיאליזה צפקית
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דחיה! זו הייתה ההחלטה. דמיינו את תחושת ההתרסקות 
הוא אמר  המרה.  הבשורה  לנו את  בישר  כשדייב  שהרגשנו 
שהדחייה התבססה על גילי המתקדם בלבד. דייב היה מדוכא 
אף הוא והמליץ על בית חולים אחר שבו לדעתו נזכה להצלחה. 
הוא הבטיח לשלוח להם את כל המידע והמסמכים הקשורים 

אלי ולעמוד לרשותנו.
אן ואני היינו הרוסים. למה הם בזבזו ששה חודשים מחיי? 
כבר ביוני הם ידעו בן כמה אני. למה לא אמרו לנו כבר אז?  

עד היום לא קיבלנו תשובה לשאלות אלו.
תרגול,  בוקר,  ארוחת  יקיצה,  חיי,  שגרת  את  המשכתי 
באמת  היה  שזה  ממה  גרוע  פחות  נשמע  זה  ערב.  ארוחת 
המכונה  כי  בלילה  שצריך  כמו  לישון  יכולתי  לא  בשבילי. 
בבוקר  שעתיים.  מדי  אזעקות  של  וסדרה  רעשים  השמיעה 

ניתקתי את עצמי מהמכונה וניסיתי לישון כמה שעות. 
בחלל  נשאר  מהנוזל  חלק  בעייתית.  הייתה  האכילה  גם 
שובע,  תחושת  לי  נתן  זה  מהמכונה.  הניתוק  אחרי  הבטן 
הרגשתי  ביסים  כמה  לאחר  מהנות.  פחות  היו  והארוחות 
שהקיבה מלאה ואין מקום למזון נוסף. בנוסף לכך, לפציינטים 
עליך  ברורות.  מאד  תזונה  הוראות  יש  דיאליזה  שעוברים 
בכמויות  להפחית  ביום,  חלבונים  גרם   100 עד   80 לצרוך 
האשלגן והזרחן, ולהימנע מכמויות גדולות של מלח וסוכר. זה 
אומר שכל ארוחה כללה בעיקר חלבונים ממקורות שונים כדי 
לספק את הדרישה. הנוזלים היו צריכים להיות במשורה. זה 
היה מנוגד ביותר לדיאטה רגילה בה אתה נדרש לצרוך מעט 

חלבונים ולהרבות בשתיית מים.
הנוזלים בחלל הבטן לא נתנו רק תחושה של מלאות, אלא 
גם הפריעו לפעילויות אחרות. אי אפשר היה לעשות תרגילי 
בטן. הארוחות כבר לא היו תענוג אלא שגרה מייגעת. ארוחת 
הערב הייתה צריכה להיות מוקדמת ככל האפשר, כדי שעד זמן 
יעבור תהליך של עיכול. לפחות כך  הדיאליזה חלק מהאוכל 
קיווינו. אם לא, הדיאליזה הייתה קשה יותר כי חלל הבטן היה 

מלא פסולת והיה פחות מקום לנוזל. הרגשתי ממש אומלל.
המשכנו לקוות להשתלת כליה. יצרנו קשר עם בית חולים 
אחר בסן דיאגו, שהומלץ על ידי המתאם שלנו. חיכינו חודש 
שהוא  לנו  נאמר  הגענו,  וכאשר  החובה  בשיעור  להשתתף 
בוטל. הם התנצלו שלא סיפרו לנו, אבל זה היה מאוחר מדי 
הנפרולוג  עם  פגישה  לנו  קבעו  שעתיים.  של  נהיגה  לאחר 

שלהם לשבוע הבא, ולאחר פגישה זו לא שמענו מהם במשך 
שלושה חודשים. זה היה מאד מייאש ומתסכל להיות במצב 
כזה של סבל בלי לראות את האור בקצה המנהרה. שנינו היינו 

בנקודת שפל, אבל אנחנו לא מרימי ידיים, והמשכנו בחיינו. 
והמשכתי  כושר  למכון  ללכת  המשכתי  זה  כל  למרות 
ללכת כל יום יחף על החוף. הליכה על החול היא תרגול מצוין 
אנרגיה  יותר  הרבה  דורשת  והיא  הרגליים,  ולכפות  לרגליים 
מהליכה על מצע קשה. אהבתי ללכת יחף בחול מאז ימי ילדותי 
בתל אביב. עכשיו, בגיל 75, זה עדין נשאר הרגל מהנה. ושנינו 

אוהבים את הים.
להנות  כדי  לחוף  הלכנו  דצמבר  בראשית  אחד  יום 
הלכנו  שאליו  החוף  החול.  על  יחפים  וללכת  מהאוקיינוס 
זה  האוקיינוס.  אל  נחל  רחוק משפך של  לא  היה  כלל  בדרך 
היה זרם קטן של מים שעוצמתו השתנתה בהתאם לכמויות 
הגשם שירדו. אותו יום זרמה כמות גדולה של מים בעקבות 
גלים  גולשי  בנחל.  היה ממש שטפון  רצופים.  ימי גשם  כמה 
ואנשים שגרים בסמוך לחוף מוזהרים לא להגיע אליו 3 עד 5 
ימים אחרי סערת גשמים. מאחר וגרנו רחוק מהים, לא היינו 
זו. לרוע המזל הלכתי יחף ולא הייתי מודע  מודעים לאזהרה 
לכל הדברים שהמים סוחפים איתם לחוף בשעת סערה כזאת. 
זה כולל כימיקלים חקלאיים, תוצרי מוסכים כמו שמן מכונות, 
חלק  רק  הם  זורקים  שאנשים  וגרוטאות  חזקים  ניקוי  חומרי 
מהדברים המזיקים שמגיעים לחוף של האוקיינוס עליו הלכנו. 

הלכתי יחף, כאמור, לא מודע לכל הזיהום שהמים מכילים. 
למחרת הרגשתי כאבים בכף הרגל ובשרירים. זה התפתח 
למצב בו לא הייתי יכול יותר לעמוד או ללכת. לא רציתי ללכת 
נכון לגבי  יעבור לבד. זה היה  לרופא כי הנחתי שהכאב הזה 
הכאב בחלקים הנמוכים של הרגל, אבל הכאב טיפס לחלקים 
גבוהים יותר.  היה לי גם גודש באף וחשבתי שזו אולי שפעת. 
הלכתי לרופא שמשך בכתפיו ואמר שזה נראה לו איזה 
וירוס. הבדיקות שעשו לי שללו  זיהום בקטריאלי. בסוף שלחו 
אותי הביתה ואמרו לי לחכות ש”הווירוס” ייעלם. ה”ווירוס” 
המשיך במשך חודשיים עם מגוון של תסמינים. הרגשתי רע 
בנותיי  שלש  ללכת.  יכולתי  בקושי  בבית  בהתאם.  ונראיתי 
יכולתי  בינואר. אך בקושי  ביקרו אותי מיד אחרי חג המולד, 
כדי  דיין  היו לפחות מבוגרות  הן  עיני פקוחות.  להשאיר את 

לנסוע לדיסנילנד ולהנות שם גם בלעדי!
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גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

הכאבים התקדמו דרך גופי כשהם תוקפים כל פעם חלק 
אחר, ובכל חלק היה לכאב צורה אחרת. אן טיפלה בי, רחצה 
אותי, האכילה אותי והשכיבה אותי לישון. הייתי בטוח שהסוף 

קרוב. 
ללכת  החלטנו  בלב,  לחץ  הרגשתי  שבועות  כמה  לאחר 
לבית חולים, שם אולי יבינו מה לא בסדר איתי ואולי יצליחו 
גם לרפא אותי. הם בדקו שם את תפקודי הלב ולחץ הדם שלי, 
שהתברר שהוא נמצא בעלייה. הם לא מצאו סיבה ושוב הניחו 
שזה וירוס. צוות הקרדיולוגיה עשו לי EKG והחליטו שיש לי 
כשל גודש לבבי. הקרדיולוג אמר לי להגיע למשרדו במהירות 

האפשרית כי הוא חושש שאצטרך לעבור ניתוח לב פתוח.
למחרת עזבתי את בית החולים והלכתי לראות את רופא 
המשפחה שלי. הוא המליץ לקבוע פגישה עם קרדיולוג שהוא 
הכיר וסמך עליו. הוא לא היה קרדיולוג בעצמו אבל הייתה לו 

תחושה שזה נגרם מדלקת קרום הלב. 
מצבי  את  להבין  כדי  למידה  במסע  התחלתי  שוב 
הלב.  קרום  על  ובעיקר  הלב  על  חומר  חיפשתי  הקרדיולוגי. 
באופן  שק.  בתוך  בקלות  מחליק  הוא  פועם  הלב  כאשר 

נורמלי, רק 2-3 כפיות של נוזל בצבע צהוב צלול נמצא בין 
שתי השכבות שמחליקות את תנועת הלב בתוך השק שעוטף 
אותו. בתופעה שנקראת תפליטי קרום הלב, כמות גדולה של 
יכול  זה  קיצוניים  במקרים  בין שתי השכבות.  נוזל מצטברת 

להגיע לשני ליטר.
התסמינים  הלב.  קרום  דלקת  כלל  בדרך  היא  הסיבה   
השק  ששכבות  כי  שנגרמים  בחזה,  כאבים  הם  האופייניים 
מורגש  זה  הלב.  כנגד  להשתפשף  ויכולות  מודלקות  נעשות 
לזיהומים  גם  לגרום  יכולה  זו  דלקת  מהלב.  שבא  כאב  כמו 
בקטריאליים, ויראליים או פטרייתיים. מאחר שהיו לי תסמינים 
אחרים שהצביעו על זיהום בקטריאלי, אולי זה ההסבר לכאבים 
בלב. נראה היה לי שרופא המשפחה זיהה נכונה את מצב הלב 

שלי, וקיוויתי שהקרדיולוג יידע לפתור את הבעיה. 
במקרה של דלקת קרום הלב התסמין הראשון הוא כאבים 
עמוקה  נשימה  לוקחים  כאשר  מתעצמים  הכאבים  בחזה. 
יכולים  נוספים  תסמינים  קדימה.  נשענים  כאשר  ומתמעטים 
להיות חום, עייפות, כאבי שרירים, וקוצר נשימה. אלה בדיוק 

היו התסמינים שהיו לי.
מה גרם לקרדיולוג באותו בית חולים להמליץ על ניתוח 
לב פתוח – נשאר בגדר חידה. אולי זה היה הביטוח הרפואי 
הטוב שלי. אני חושב שעדיף שיהיה לך ידע רב ככל האפשר 
חמש  רק  אותך  שמכיר  למישהו  להניח  מאשר  מחלתך,  על 

דקות לקבל החלטות גורליות לגביך. 
עליו.  המליץ  המשפחה  שרופא  הקרדיולוג  אצל  ביקרנו 
הוא ביצע כמה בדיקות והגיע למסקנה שאני לא צריך ניתוח 
לב פתוח. הוא הציע שנחכה שהלב יחלים מהדלקת ושהווירוס 
ייעלם. אן ואני נוכחנו לדעת שהלב שלי לא במצב כל כך חמור 
כמו שאמרו לנו בבית החולים. מצד שני, עדין הייתה הבעיה 

של הכליות, הדיאליזה וההמתנה להשתלה.
לרוע המזל הייתי צריך עדין להתמודד עם הטיפול היומי 
במכונת הדיאליזה. כשהייתי בבית החולים בלילה הם הפעילו 
את המכונה. לא רק שבבית חולים אי אפשר לישון, המכונה 
ופעולתה עושות את זה לעוד פחות אפשרי.  כשחזרתי הביתה 
הייתה שוב בעיה של חוסר שינה בלילה. אבל הדיאליזה הייתה 

הכרחית כדי להמשיך לחיות, ולא הייתה לי ברירה.
זמן קצר לאחר שחזרנו מבית החולים הנוזל שהוצא במשך 
לקחה  אן  בבוקר.  אותו  כשבחנו  ערפילי  צבע  קיבל  הלילה 

השפעת קרום הלב על פעולת הלב
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דגימה והלכנו לראות את האחות שמטפלת ב PD. האחות 
וליתר בטחון הוסיפה מנה של  שלחה את הדגימה למעבדה 
אנטיביוטיקה שאותה היא מכניסה לחלל הבטן שלי יחד עם 
בבוקר  שני  ביום  שישי.  ביום  היה  זה  הרגיל.  הדיאליזה  נוזל 
קיבלנו תשובה מפחידה מהמעבדה: הם מצאו זיהום פטרייתי.
במהרה למדתי שזיהום צפק פטרייתי )FP( הוא נדיר אבל 
בעל יכולת קטלנית בשילוב עם דיאליזה  צפקית, שיכול לגרום 
לתחלואה גבוהה ולמוות בשיעור של 20% ו- 30%. גם אם 
לקרום  הפיך  בלתי  נזק  לגרום  יכול  זה  למוות,  מוביל  לא  זה 
הצפק. זיהום כזה יכול להתפתח אחרי טיפול באנטיביוטיקה 
ל 3% עד 6%  זיהום פטרייתי אחראי  חיידקים בצפק.  כנגד 
מכל האירועים הקשורים בדלקת הצפק. הגורם בנפוץ ביותר 

הוא קנדידה, אבל יש גם אחרים. 
איזה  לברר  במקום  אבל,  מפחידה  דיאגנוזה  הייתה  זו 
פטריה בדיוק יש לי החליט הרופא טפל בי בתרופה הכי נפוצה 
שבדרך כלל עובדת. הגורם העיקרי שמתקשר עם התפתחות 
של FP כולל טיפול מוקדם באנטיביוטיקה, בעיקר כנגד חיידקי 
צפק, כאשר שני מנגנונים חשובים פועלים: גדילה מואצת של 
בגלל  נחלשת  הצפק  על  וההגנה  העיכול  במערכת  פטריות 

הדלקת.  
באופן כללי, טיפול ב FP הוא אתגר קשה. טיפול מהיר 
הוא קריטי אבל לא התגלתה תמונה קלינית טיפוסית וקשה היה 
לבודד את האיבר המזוהם. הגישה למחלה זו השתנתה מאד 

החברה  מטעם   2005 משנת  בהוראות   האחרונות.  בשנים 
הבינלאומית לדיאליזה צפקית נכללת FP כגורם שבגללו צריך 
מיד להוציא את הקתטר ולבצע המו דיאליזה באופן זמני. ד”ר 
צריכים  והיו  פלוקונזול,  פטרייתית,  אנטי  תרופה  לי  רשם  הו 

להוציא לי את הקתטר מהר ככל האפשר. 
זה דרש ניתח אחד להוצאת הקתטר מהבטן ואחר להחדרת 
קתטר לצוואר. כנראה שמקור הזיהום הפטרייתי  היה הטיפול 
להרג  גם  גרם  ה”רעים”  החיידקים  חיסול  באנטיביוטיקה. 
מצד  להתקפה  חשופה  המערכת  את  השאיר  זה  ה”טובים”. 
גורמים אחרים, כמו למשל הפטריות שתקפו אותי. אף אחד 
לא ידע איך הגיעו הפטריות, אבל אצבעות רבות הופנו לכיוון 

הזמן בו שהיתי בבית חולים.
שונה.  בנוהל  בדיאליזה  המשיכו  הקתטר  הוצאת  לאחר 
נוהל זה נקרא המו דיאליזה. בדרך כלל משתמשים בפיסטולה, 
שעליה אספר מאוחר יותר. במקרה שלי היו צריכים להחדיר 
קתטר דרך הצוואר לווריד שמוליך דם אל הלב. החדירו אותו 

באותו ניתוח שבו הוציאו את הקתטר מהבטן. 
על  לעומק  יותר  למדתי  בצוואר  קתטר  לי  היה  בו  בזמן 
הכליות  כי  הדם  הדיאליזה מסננת את  מכונת  דיאליזה.  המו 
כבר לא בריאות דיין לעשות זאת. המכונה מערבבת ומפקחת 
על ה”דיאליסט” . הדיאליסט הוא נוזל שמסייע לסלק פסולת 
מהדם. הוא גם מאזן אלקטרוליטים ומינרלים בגוף. המכונה 

עושה את כל זה כשהדם נמצא מחוץ לגופו של החולה.  

קתטר אל הלב דרך הצוואר
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ומסונן  החולה  של  מגופו  מוצא  הדם  דיאליזה  בהמו 
באמצעות קרום מעשה ידי אדם שנקרא גם כליה מלאכותית. 
הדם המסונן מוחזר לגופו של החולה. לאדם ממוצע יש 10 
– 12 ליטר דם. במשך הדיאליזה רק ליטר אחד נמצא מחוץ 
לגוף כל פעם. לשם כך משתמשים בשלושה עזרים: פיסטולה 
עורקית וורידית )AV( – חיבור ישיר בין עורק לווריד, גראפט 
– חיבור בין עורק לווריד באמצעות צינור מלאכותי, וקתטר 
ורק לאחר  לווריד מרכזי. במקרה שלי, התחילו עם הקתטר, 
החלמה מהניתוח אפשר יהיה להתקין לי פיסטולה  שתמוקם 

בחלק העליון של הזרוע השמאלית שלי. 

טכנאי  או  אחות  להמודיאליזה,  הולך  הפציינט  כאשר 
אותו. המשקל  ושוקלים  שלו  החיוניים  הסימנים  את  בודקים 
מראה כמה נוזל עודף צריך להוציא מהפציינט בזמן הטיפול. 
הפציינט מחובר למכונה. לפציינטים עם קתטר לווריד המרכזי 
אל  ובחזרה  הדיאליזה  מכונת  אל  מחוברים  צינורות  שני  יש 
יש  שתי מחטים,  הגוף. לפציינטים עם פיסטולה או גראפט 

הפציינט  כאשר  מחזירה.  והשנייה  מהגוף  דם  לוקחת  אחת 
מחובר למכונה, מכונת הדיאליזה מתוכנתת והטיפול מתחיל. 

תמונה של המכונה והפציינט אפשר לראות בעמוד זה.
הדם לא עובר באמת במכונת הדיאליזה. מכונת הדיאליזה 
היא כמו מחשב גדול ומשאבה. היא שומרת על שטף הזרימה 
הסימנים  ויתר  מסולק  נוזל  כמה  הדם,  לחץ  על  הדם,  של 
הדיאליזה,  נוזל  או  הדיאליסט,  את  מערבבת  היא  החיוניים. 
שהוא הנוזל שנכנס לדיאליזטור. נוזל זה מסייע למשוך רעלנים 
הניקוז.  למיכל  נכנסים  זו  פעולתה  והתוצרים של  הדם  מתוך 
למכונת הדיאליזה יש גם הרבה חיישני בטיחות וקולות אזהרה 

למקרה שמשהו משתבש. 
נקרא  הוא  להמודיאליזה.  המפתח  הוא  הדיאליזטור 
עבודתה  בעצם  וזו  הדם,  את  מסנן  הוא  כי  מלאכותית  כליה 
של הכליה. הוא למעשה צינור פלסטי חלול באורך 30 ס”מ 
ובקוטר 8 ס”מ, והוא כולל הרבה פילטרים זעירים. הוא מחולק 
שני  הדם.  של  והחלק  הדיאליסט   של  החלק  חלקים:  לשני 
החלקים נפרדים על ידי קרום חדיר למחצה ואינם מתערבבים. 
לקרום זה יש חורים מיקרוסקופים שמאפשרים רק לחומרים 
וחומרי פסולת  מסוימים לעבור אותו. הקרום מאפשר למים 

לעבור אך לא לתאי דם. 
המכיל  נוזל  הוא  הדיאליזה,  נוזל  גם  שנקרא  דיאליסט, 
ונתרן.   מים טהורים, אלקטרוליטים ומלחים כמו ביקרבונאט 
מטרתו של הדיאליסט היא למשוך רעלנים מהדם אליו. זה עובד 
ההמודיאליזה  חולה  של  בדמו  דיפוזיה.  שנקרא  תהליך  דרך 
יש ריכוז גבוה של חומרי פסולת, בעוד בדיאליסט יש ריכוז 
נמוך. בגלל מפל הריכוזים ינועו חומרי הפסולת אל הדיאליסט 
כדי לאזן ריכוזים. לאחר מכן נוזל הדיאליזה ינוקז עם חומרי 
הפסולת שבתוכו. מטרתם של האלקטרוליטים בדיאליסט היא 

לאזן את האלקטרוליטים בדם החולה. 
כדי להתנקות צריך הדם לזרום דרך הדיאליזר במשך כמה 
שעות. באופן מסורתי, עושים דיאליזה 3 פעמים בשבוע, כל 

פעם נמשכת 4 שעות.
את הדיאליזה הייתי צריך לעשות עם הקתטר שהיה תקוע 
הריפוי שלי מהפטרייה  תהליך  כשנגמר  כיף.  לא  בצוואר.  לי 
ליצירת  הניתוח  את  לי  לעשות  הזמן  הגיע  בדמי,  שהייתה 
הפיסטולה בשביל ההמודיאליזה. הפיסטולה היא התקן ורידי 
שמטרתו להכניס ולהוציא דם מהגוף בתהליך ההמודיאליזה. 

מכונת דיאליזה
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לווריד.  עורק  מחברת  עורקית,  ורידית  או   ,AV פיסטולה 
העורק, כידוע, נושא דם מהלב אל הגוף, בעוד הווריד נושא 
דם מהגוף ללב. הפיסטולה גורמת לדם לזרום בלחץ חזק יותר. 
זרימת  מאפשר  גדול  וריד  ולגדול.  להתרחב  לוריד  גורם  זה 
דם טובה יותר. לאחר שהחולה מחלים מהניתוח והווריד חזק 
והקתטר  בדיאליזה  משתמשים  בדיאליזה,  לעמוד  כדי  דיו 
מהצוואר מוסר. דיאגרמה של פיסטולה אפשר לראות בעמוד 

זה. הפיסטולה שלי הייתה מעל המרפק.

ללכת  הטיפול:  תהליך  את  היטב  מכירים  דיאליזה  חולי 
לקליניקה, להישקל לפני הטיפול, מדידת לחץ דם וטמפרטורת 
גוף, מחט מוחדרת לזרוע, )אלא אם כן יש לך קתטר(, צינור 
מחובר אל הדיאליזר, ואז לשבת בכיסא עד שמגיע הזמן ללכת 
לא  זה  ההמודיאליזה,  על  לראשונה  שמעתי  כשרק  הביתה. 
נשמע לי רעיון רע כל כך. אבל כשהתחלתי את הטיפול התלת 
שבועי, חשתי חוסר נוחות, עייפות, והרגשה כללית כאילו עדר 
סוסים עובר עלי בריצה ובועט בי תוך כדי כך. במהרה הבנתי 
ששני סוגי הדיאליזה אינם מספקים איכות חיים. לא האמנתי 
שאני, מתחרה בשתי אולימפיאדות ואדם ששמר על בריאותו 
חיים,  לא  אלה  כזה.  נוהל  לעבור  צריך  שנים,   75 בקנאות 

חשבתי, והמוות כמעט שלא יכול להיות גרוע מזה. 

להמשיך  כדי  בדיאליזה  להמשיך  חייבים  מקרה,  בכל 
להיאבק. בנוסף לכל זה, חולי כליות צריכים ללמוד מה לאכול 
ומה לשתות. האוכל חייב להיות דל האשלגן וזרחן כי המכונה 
לא יכולה לטפל במולקולות אלו. זה לא נשמע רע כל כך עד 
אוהב.  שאני  המאכלים  רוב  את  לאכול  לי  שאסור  שגיליתי 
בננה, מיץ תפוזים, אגוזים וגרעינים, רימון, וכן הרבה מאכלים 
טעימים ובריאים הוצאו מחוץ לתחום. דיאטת הכליות כללה 
חלב  תירס,  פתיתי  פופקורן,  כמו  “מענגים”  מאכלים  הרבה 

אורז, לחם לבן, אורז לבן, קרקרים וסוכריות!

המחשבה  צורת  לפי  לי.  שניתנה  הדיאטה  על  זעמה  אן 
בעליל.  בריאים  לא  מאכלים  היו  אלה  עליה,  אמונים  שהיינו 
 100 עד   80 במזונם  לכלול  צריכים  כליות  חולי  בנוסף, 
מיליגרם חלבונים בכל יום, בניגוד לאנשים נורמליים, ולהמעיט 
בנוזלים. לא ידעתי ש 2 או 3 ביצים לארוחת בוקר, תרנגול 
בקושי  ערב   לארוחת  עוף  או  וסטייק  צהרים  לארוחת  הודו 

מספקים את מנת החלבונים הנדרשת. 

אן החלה להגיש לי משקאות חלבוניים כשרק יכלה כדי 
מהמשקאות  רבים  מפתיע,  באופן  חלבונים.  עוד  לי  לספק 
למרות שניתנו  בסוכר,  חלבוניים מלאים  שנקראים משקאות 
להם שמות שכל מטרתם הייתה להסתיר את תכולת הסוכר 
הגבוהה. אבל בשורה התחתונה, זה עדין היה סוכר. למזלנו, 
היא מצאה כמה  משקאות דלי סוכר ורבי חלבון. היא עשתה 
את כל המאמצים כדי לשדל אותי לאכול את מנת החלבונים 

הדרושה בתוספת הירקות והפירות שהיה מותר לי לאכול. 
ערבים  היו  שפעם  מאכלים  הטעם.  הייתה  נוספת  בעיה 
לחיכי נראו לי פתאום תפלים. הייתי צריך להיאבק עם עצמי 

לאכול. איבדתי תיאבון והרגשתי פשוט רע.
הכל  מספר.  אתה  בנאדם,  לא  אתה  הדיאליזות  במרכז 
בדיקת  עושים  בחודש  פעם  לפרוטוקול.  בהתאם  מתפקד 
דם. התוצאות מראות האם הרמות של מינרלים, המוגלובין 
ואלבומין ועוד כמה גורמים עלו או ירדו. בלי קשר לתוצאות 
ויטמין D כמו כל  של הבדיקה אתה מקבל זריקות ברזל או 
אחד אחר במרכז. אין התאמה לצרכים הפרטיים של כל חולה 
בנפרד. טיפול  זה, שהיה מאד לא אישי, הכעיס אותי ובחלק 
לקבל  עלי  למה  להבין  יכולתי  לא  סירבתי.  פשוט  מהמקרים 
זריקות מסוימות כאשר תוצאות הבדיקה הראו שמצבי מניח 

את הדעת.  
הבנתי שהדיאליזה הכרחית כדי לשמור אותי בחיים. אבל 
בוקר  כל  לקום  לי את החשק  והוציאה  הייתה משפילה  היא 

ליום חדש, גם לא לימי טיפול.

פיסטולה
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התחלתי לראות את מרכז הדיאליזות כ”מתקן עינויים” או 
“בית קברות עם תאורה”.

עברה שנה מאז שגילו שיש לי בעיות בכליות. המצב שלי 
לא השתפר. מרכז ההשתלות דחה אותי בגלל הגיל, לא בגלל 
הבריאות. בית החולים השני שפנינו אליו לא חזר אלינו. אבל 

אן סרבה להרים ידיים. 

ההשתלות  שמרכז  הבדיקות  כל  את  בהצלחה  השלמנו 
דרש, ונראה היה שעמדנו בסטנדרטים של רוב בתי החולים. 
עכשיו כאשר נדחיתי על ידי בית חולים אחד ובית חולים שני 
בתי  לחפש  להמשיך  צריכים  שאנחנו  הבנו  ממני,  התעלם 
חולים. מה שהיינו צריכים זה בית חולים שיסכים לתת לי כליה 
להשתלה. החלטנו לחפש יותר בדרום קליפורניה ובחרנו בבית 
חולים סקריפס בלה ג’ולה, כי הוא היה קרוב והייתה לו תכנית 

השתלות.

בית החולים היה במרחק 100 ק”מ מביתנו. קבענו שם 
פגישה, נסענו לשם ועברנו סדרה של בדיקות. לאחריה נפגשנו 
ממצב  התרשם  שהוא  היה  נראה  המשתיל.  הנפרולוג  עם 
בריאותי הטוב יחסית, ואף אמר שאם היינו מגיעים אליו ביוני 
האחרון הם היו משתילים לי כליה במקום להתחיל בדיאליזה.
הוא אמר שעלי לשפר את פעולת הלב של ב 50%, כי 
שאני  לו  הבטחתי  הווירוס.  עם  האחרון  באירוע  נחלש  הלב 
מרגיש טוב יותר ואמשיך להתאמן. הבטחתי לו גם, כמתחרה 
אולימפי בעבר, שהוא יכול לסמוך על החלמתי ושאני אהיה 
מוכן להשתלה ברגע שהם יהיו מוכנים. אמרתי לו גם שיש לי 

תורמת חיה, בתי הבכורה טובה.
החולים  בית  של  מהתגובה  מעודדים  הרגשנו  ואני  אן 
סקריפס. זה היה גם נוח יחסית כי היינו יכולים בקלות לקפוץ 
לאוטו ולנסוע אליהם ברגע שנדע שיש לנו סיבה להגיע לשם. 
בשעה שחיכינו להם שיקראו לנו להשלים את הבדיקות ולבדוק 

את התורמת, היה עלי להמשיך באימת הדיאליזה.
המשכתי לעבור דיאליזה 3 פעמים בשבוע, 4 שעות בכל 

פעם.
לחזור  יכולתי  ומהפטרייה,  מהווירוס  והחלמתי  מאחר 
לא  דיאליזה  בימי  גופני.  ואימון  תרגילים  של  הרגיל  למשטר 
לחדר  ללכת  הקפדתי  הימים  ביתר  אבל  להתאמן,  יכולתי 
לעלות  והצלחתי  הכושר  אופני  על  להתאמן  המשכתי  כושר. 
מ 5 דקות ל20 דקות רכיבה רצופה בחודשיים. המשכתי גם 
ללכת על ההליכון, וגם במתקן זה השתפרתי הרבה. עבדתי על 
גמישות ושרירי בטן, הרמתי משקולות והתאמנתי באמצעות 
מכונת הכושר. הייתי נחוש לשפר את בריאותי כי זה עזר לי 
להרגיש טוב יותר. זה עזר לי להתגבר על שפל הדיאליזה, וזו 

הייתה הדרך היחידה להגיע להשתלה.
הוזמנתי   .55% ב  השתפר  שלי  הלב  מצב  באוגוסט 
לסקריפס כדי להיפגש עם המנתח והקרדיולוג להערכה. היו 
לי תוצאות מצוינות אצל שניהם. המנתח היה נלהב לאפשרות 
לבצע השתלה בספורטאי שהתחרה בשתי אולימפיאדות. הוא 

אמר שאני אהיה הראשון אצלו.
נסעתי פעם נוספת לסקריפס בספטמבר 2015 להערכה 
אחרונה. נפגשתי שוב עם הנפרולוג והוא התרשם מהשיפור 
באוקטובר  התכנסה  ההשתלות  ועדת  הכללית.  בבריאותי 

והכניסה אותי לרשימה. סוף סוף חשנו שיש תקווה.

מחובר למכונת הדיאליזה
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אבל, באותה שיחה בה בישרו לי שאני ברשימה, אמרו גם 
שמצאו את התורמת שלי, בתי טובה, כלא מתאימה. זו הייתה 
למצוא  צריכים  שאנחנו  היה  הדבר  פירוש  לכולנו.  אכזבה 
תורם אחר או לחכות לכליה מאדם שנפטר. מאחר והייתי כבר 
כזאת  תהיה  לי  מנפטר שתוצע  כליה  כל  זמן,  באותו  בן 76 
כליה  ייתן  לא  חולים  בית  ידי כל האחרים. אף  על  שנדחתה 
אבל  לרשימה  להיכנס  שמחתי  בגילי.  לאדם  ובריאה  צעירה 

הבנתי שסיכויי קלושים.

הרגשות שלנו היו ברצפה. אן אמרה לי שהיא משוכנעת 
שלא נוכל לעבור השתלה בסקריפס ושכדאי לחפש בית חולים 
לקבל  מוכרח  ו”אתה  מוותרת  לא  שהיא  אמרה  היא  אחר. 
כליה!” היא חזרה על זה כמנטרה כל יום. הרבה פעמים ביום.

לחברים  להתקשר  התחלתי  בישראל,  וגדלתי  מאחר 
שלי שם. לחבר אחד, אבי מאירי, היה קרוב משפחה שנסע 
ללטביה, שם חי שלושה חודשים עד שמצא תורם. הוא ארגן 
עלי  שיהיה  אמר  הוא  בישראל.  כליות  משתיל  עם  שיחה  לי 
לנסוע לישראל ולעבור את אותה סדרת בדיקות שכבר עברתי 
בארה”ב. אני לא יכול לשלוח את תוצאות הבדיקות הקודמות 

שלי.

 חבר אחר, יוסי טנר, מצא ארגון בישראל אבל שוב היה 
עלי לנסוע לישראל ולהיפגש עם כמה רופאים. בנוסף יהיה עלי 
למצוא תורם. הניסיון למצוא נתיב לטפל בבעיה דרך קשריי 

בישראל הוביל במבוא סתום. 

מיכה ספירה היה חבר ישראלי נוסף שניסה למצוא דרך 
לבצע השתלת כליה בישראל. המסקנות שלו היו זהות לאלו 
לא משתילים  לדעת שבישראל  נוכח  גם  הוא  הקודמים.  של 
להמשיך  הבטיח  מיכה  מקרה,  בכל   .70 מעל  לאדם  כליה 

לחפש. 

נראה היה שהסיכוי הטוב ביותר היה עם חברינו ד”ר ביל 
לייץ’  בספרד. הוא עבר לספרד מארגנטינה שם פגשנו אותו 
בית  ביסוד  מעורב  היה  הוא  בפטגוניה.  לטיול  נסענו  בטרם 
לא  הם  ולכן  פרטי  חולים  בית  היה  זה  במדריד.  חדש  חולים 
קיבלו רישיון מטעם המדינה לבצע השתלות כליה. כל ניתוחי 
הכליה בספרד היו אמורים להתבצע בבתי חולים של המדינה. 
ארגון השתלת כליה בספרד היה כרוך בהרבה נהלים מסבכים 
לשם  איתי  שיבוא  חי  תורם  למצוא  חייב  הייתי  זאת  ומלבד 

כמו  אבל,  בסדר,  יהיה  שהכל  הבטיח  ביל  ההשתלה.  לצורך 
הניסיון שלי בישראל, הכל הלך להיות מסובך יותר ויקר יותר.

אן ואני היינו מודעים לכך שאף אפשרות היא לא פשוטה 
וגם לא מעשית. לנוסף היה עלינו לשלם על הכל, כולל דמי 
הניתוח שלי ושל התורם, עלות הנסיעה והשהות בארץ זרה 
של  שוטפת  לאספקה  גם  לדאוג  עלינו  היה  מה.  זמן  המשך 
תרופות  אחרי שנחזור לארה”ב. אבל דבר אחד היה ברור, אני 

צריך למצוא כליה מתורם חי. 

ריץ’  אחר,  פציינט  עם  התחברתי  הדיאליזות  במרכז 
הודג’ס. ריץ’ היה אדם נפלא וחלקנו סיפורים מעניינים כאשר 
בשיחות  לדיאליזה.  חברים  היינו  שלי.  ליד  היה  שלו  הכיסא 
אלו סיפרתי לו בין היתר על התסכול שלי כתוצאה ממאמציי 
הכושלים למצוא כליה. הוא הציע שאפגוש זוג חברים שלו, 
הלן וביל. ביל היה אדם מבוגר שעבר את כל מסלול התלאות 
שעברתי אני, אבל היה לו מזל למצוא כליה. ריץ’ חשב ששני 
אנשים אלה יעריכו את מה שעשינו עד כה ואולי ימליצו מה 

כדאי לנו לנסות. קבענו פגישה בביתם.

כל  על  כששמעה  בראשה  הלן  הנידה  הפגישה  במשך 
הצלחה.  בחוסר  לעכשיו,  נכון  שהסתיימו,  שעברנו  התלאות 
שלהם  והמסלול  מאחר  מסלול.  אותו  את  עברו  וביל  היא 
הסתיים בהצלחה, היו לה כמה עצות איך עלינו להמשיך. אחת 
החשובות שבהן הייתה להיות מוכנים ולהצטייד בפרטים רבים 
בכל מקרה בו אנו פוגשים רופא. ביל הראה לנו קלסר עבה 
וחוות  תוצאות המעבדה  כל  הפרטים האפשריים,  בכל  מלא 
הדעת של הרופאים, מרשמים לתרופות, וכו’. זה היה אוסף 
מרשים של מסמכים, וכל אחד מהם היווה הוכחה שהמידע 
המאורגן הזה יוכל לעזור לבריאותו של ביל לאחר ההשתלה. 
הם אמרו שרופאים ובתי חולים מתרשמים מאד אם הם נוכחים 
לדעת שהפציינט מוכן היטב לטיפול שהוא צריך לעבור לאחר 

ההשתלה. 

העצום  האוסף  את  שלה  במחשב  לנו  הראתה  הלן 
ארגנה  היא  כליה.  להשתלות  בנוגע  שאספה  החומר  של 
אחרים  שפציינטים  רשת  ואתרי  תמונות  בלוגים,  מכתבים, 
בלוג  שנפתח  הציעה  היא  תורם.  למצוא  במאמציהם  יצרו 
באינטרנט ונספר לכל חברינו ומכרנו שאנחנו מחפשים תורם 
כליה. היא הציעה שנשאר בקשר באימייל, ושהיא תעביר לנו 



זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו558

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

והרעיונות  העזרה  על  להם  הודנו  למצוא.  שתוכל  עזרה  כל 
שלהם והבטחנו להישאר בקשר.

זמן קצר לאחר פגישתנו עם הלן וביל, היא שלחה לי אימייל 
בקשר לד”ר מארק וודל. היא שלחה מייל לד”ר וודל ושאלה 
שום  מבטיחה  לא  היא  איתנו.  להתכתב  מוכן  יהיה  הוא  אם 
ניסים אבל יודעת שהוא עזר לאנשים רבים באותו מצב. היא 

גם סיפרה על ספרו “אז אתה חושב לעבור השתלת כליה”, 
ואמרה שהוא ספר הדרכה מצוין למי שמחפש השתלה. באותו 
זמן, היינו מאושרים שיש לנו איזה אור בקצה המנהרה, כי עד 

כה זו הייתה דרך חתחתים.
זמן קצר אחרי האימייל שלה קיבלתי שיחת טלפון מד”ר 
וודל. הוא הציע שניפגש אצלנו, והתעקש לנהוג את כל הדרך 

מביתו ליד סן דייגו. כמובן שהסכמנו לראותו.
אחר צוהריים אחד ביום ראשון הופיע ד”ר וודל בבתינו. 
בריאותו  שמצב  היה  ונראה  ענקי  מים  בקבוק  עם  בא  הוא 
עבר  שהוא  בעובדה  בהתחשב  אותנו  שהפתיע  מה  מצוין, 
הסביר את מסעו שלו  הוא  שנים.  לפני חמש  כליה  השתלת 
היו  שלו  בסיפור  ומורכב.  מרתק  היה  זה  ההשתלה.  להשגת 
לרוב  והוא אמר שזה אופייני  וירידות,  עליות  ועמקים,  הרים 
והרגיש  וההערכות שלנו  בחן את המסמכים  הוא  האנשים.  
שאנחנו על הגבול של להיכנס לרשימה ולהשיג השתלה בבית 
וודל  ד”ר  של  חבר  היה  אותי  הרופא שבחן  סקריפס.  חולים 
הבאה  בפעם  מילה  לו  שיזרוק  אמר  והוא  הגולף,  למשחק 
את  הבין  הוא  כי  תקווה  של  הרגשה  לנו  נתן  הוא  שייפגשו. 
הוא  שעות  שלש  בן  ביקור  לאחר  עוברים.  שאנחנו  הקשיים 
נתן לנו ספר שלו וחתם עליו. היינו שנינו מאד אסירי תודה על 

הזמן, המאמץ והספר.
ד”ר וודל בילה שלש שעות עם זרים מוחלטים. מעולם לא 
פגשנו אותו לפני אותו אחר צוהריים. בכל זאת הוא נהג ארבע 
שעות והקדיש לנו את כל יום ראשון. אן ואני היינו מופתעים 

שכאלה אנשים קיימים בכלל.
בברוקלין  שנמצא  ארגון  הזכיר  הוא  אצלנו  בביקורי 
יהודים חסידים  ושמו “רנוול”  “Renewal”. זה ארגון של 
תורמים.  במציאת  גדולה  הצלחה  לו  שהייתה  אורתודוכסים 
התברר  לעזור.  יוכלו  הם  אולי  אליהם,  שנתקשר  הציע  הוא 
מאוחר יותר שזה היה אחד הימים הכי חשובים בחיינו, אבל 
באותו אחר צוהריים עדין לא ידענו זאת. כל מה שידענו הוא 

שלמחרת שוב תהיה לי חוויה מייסרת במרכז הדיאליזה. 
משהו  לי  ואמרה  לידי  ישבה  היא  אופטימית.  הייתה  אן 
שנתן לי כוח להמשיך. היא אמרה: “גדעון, זו האולימפיאדה 
קשה  עבודה  דרשו  הראשונות  שתי  שלך!  השלישית 
וממושכת אבל עמדת בזה, ועשית הכי טוב שיכולת. עכשיו זו 
האולימפיאדה של חייך, ואתה צריך לעבוד קשה יותר להשיג 

ספר מאת ד”ר מארק וודל
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את מדליית הזהב. עליך להתאמן יותר ולהתאמץ יותר כי זו 
קשה מהשתיים הראשונות. הפעם המטרה היא לא המדליה 
אלא החיים שלך. זכור שאנחנו לא יכולים לוותר ולא נוותר!” 
זו הייתה מחשבה מעוררת השראה לגבי בנקודת שפל זו של 
החיים. כשדמיינתי שאני מתאמן ועובד למען האולימפיאדה 

השלישית שלי, הרגשתי תקווה מחודשת.
החלטנו להתקשר מיד לברוקלין. מצאנו את האתר שלהם 
באינטרנט ונוכחנו לדעת שזה ארגון ללא מטרות רווח. הוא 
מוקדש לעזור לאנשים שסובלים מכל מיני סוגים של מחלות 

כליות. הם מצילים חיים על ידי מציאת תורמים. 
נראה היה שהאתר שלהם מכוון במיוחד אלינו. 

הם  אפשרית,  דרך  בכל  לעזור  הייתה  שמטרתם  למרות 
התמקדו בעיקר בהשגת כליה למי שזקוק להשתלה. רשימת 
מכל  החיים,  שדרות  מכל  אנשים  כללה  שלהם  ההמתנה 
מארה”ב,  אנשים  שם  היו  העולם.  פינות  ומכל  הגילאים, 
עצומה  הצלחה  להם  הייתה  וברזיל.  אנגליה  ישראל,  קנדה, 
אבל הביקוש עדין היה גדול. בכל שנה מתים שמונה אחוזים 
לכליה  מחכים  בעודם  הארצית  מהרשימה  מהפציינטים 

להשתלה.
בערב לאחר שד”ר  ביום ראשון  לרנוול  מייל  אי  שלחתי 
וודל עזב אותנו. למחרת כבר הייתה תשובה. נאמר לי להתקשר 
לגב’ ריבקי גרוסמן והיא תוכל לעזור לי. התקשרתי והשארתי 
הודעה קולית. זמן קצר לאחר מכן ריבקי גרוסמן התקשרה. 
היא אמרה שהם עובדים רק עם 5 בתי חולים, שלושה בניו 
שהכי  חשבנו  אוהיו.  בקליבלנד,  ואחד  במיאמי,  אחד  יורק, 
מתאים לנו לעבור לניו יורק. היא אמרה שצריך להשלים את 
מכתב  לרנוול.  המלצה  מכתבי  שלושה  ולהשיג  האפליקציה 
שמכיר  ממישהו  ואחד  הקהילה,  מראש  אחד  מהרבי,  אחד 
אותי היטב. היא נתנה לנו את השמות של שלושת בתי החולים 
בניו יורק ואמרה, כשאנחנו מתקשרים אליהם, להיות בטוחים 

שהם עובדים עם רנוול.
מיד מילאתי את האפליקציה ושלחתי אותה. אן התקשרה 
בהקדם.  המלצה  מכתב  לשלוח  שהבטיח  איינשטיין  לרבי 
ווילקינס,  ומאק  וויינרייט  בוב  היקרים  לחבריי  התקשרתי 

שאמרו שישלחו מכתב ברגע בו הם מניחים את הטלפון.
אן התקשרה לכל אחד מבתי החולים והצליחה להשיג לי 
פגישה בכל אחד מהם. זה היה בתחילת נובמבר אבל רצינו 

להיפגש לפני חג ההודיה. שאלנו את גב’ גרוסמן על איזה בית 
חולים מבין השלושה היא ממליצה. שמענו אותה מתייעצת 
ברקע ואחר כך אמרה, “בית החולים הר סיני. יש להם ניסיון 
רב בטיפול בפציינטים מחוץ לעיר”. ביטלנו את הפגישות עם 

בתי החולים האחרים והתחלנו להתכונן לנסיעה לניו יורק.
אן הייתה עסוקה אפילו יותר מהרגיל. לא רק שהיא דאגה 
לכל עסקי הדיאליזה שלי, שהיו גוזלי זמן בפני עצמם, עכשיו 
היא גם התכוננה לנסיעתנו לניו יורק. היא הזמינה טיסה ומלון, 

וסידרה שהבית יישאר בטוח בהעדרנו. 
דיאליזה  סידורי  לי  ארגן  בקליפורניה  הדיאליזות  מרכז 
בניו יורק. זה לא משהו שתייר מן המניין יכול לעשות. חולה 
טיפול.  ולבקש  דיאליזות  למרכז  להיכנס  יכול  לא  דיאליזה 
זה יותר מסובך. המרכז צריך לקבל את כל מסמכי הפציינט 
לפני שהוא מגיע לטיפול הראשון. למזלנו היה לנו זמן לסדר 
הכל לפני שיצאנו. הייתי לחוץ למדי לפני הנסיעה. הדיאליזה 
יונקת ממך את כל הכוחות והתקוות לעתיד, אבל אן הזכירה 
לי שאנחנו חייבים לנסות את זה כי אין סיכוי שנשיג השתלה 
על  נוספת  תזכורת  קיבלתי  ההשראה,  למען  בקליפורניה. 

האולימפיאדה השלישית.
כהרגלנו, בדקנו אן ואני את תוכנית השתלת הכליות בבית 
כליות  להשתלת  שלהם  שהתוכנית  למדנו  סיני.  הר  החולים 
ב 1967  היא אחת המובילות בארה”ב. הם התחילו  ולבלב 
קראנו  ומבוגרים.  בילדים  השתלות   3000 מ  יותר  וביצעו 
באתר שלהם תיאור של תפיסת העולם שלהם שהכילה קטעים 

שהיו חשובים לנו במיוחד.  וכך היה כתוב שם: 
כמי שיצר את אחת התוכניות הראשונות להשתלת כליות 
בצפון מזרח, הכנו צעדים מיוחדים כדי לספק יותר אפשרויות 
כתוצאה  אחרים  גופים  ידי  על  לכן  קודם  שנדחו  לפציינטים 

מגורמים רפואיים. 
טיפול מקיף רב תחומי

ממקומנו בעיר ניו יורק, התוכנית להשתלת כליות/ לבלב 
היא חלק ממכון ההשתלות רקנאטי/ מילר )RMTI(. מרכז 
הרב  הצוות  וילדים.  למבוגרים  פנימיים  גוף  חלקי  להשתלות 
מרדימים,  מנתחים,  בנפרולוגיה,  מומחים  כולל  שלנו  תחומי 
מומחי טיפול נמרץ, ומומחים במערכת החיסונית ובאורולוגיה. 
לנו לספק את הטיפול הטוב  זו מאפשרת  גישה רב תחומית 
ביותר לפציינט על ידי שימוש בטכניקה החדשנית והמתקדמת 
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יזכו  אלינו  שיגיעו  פציינטים  ובהשתלות.  בניתוח  ביותר 
לשירות של בית החולים הר סיני, מוסד רפואי שזכה לשבחים 

בינלאומיים. 

הגדלת מספר התורמים

ברשותו של בית החולים הר סיני נמצאת אחת מהתוכניות 
הגדולות בארה”ב של תורמים חיים.

חצי מההשתלות בשנה הן השתלות מתורמים חיים. כחלק 
ואחרי  לפני  חיים  איכות  לפציינטים  מהמחויבות שלנו לספק 
ניתוח  את  ביצעו  שלנו  החולים  בבית  מנתחים  ההשתלה, 
הלפרוסקופיה הראשון בתורם במדינת ניו יורק ב1996.  נוהל 
התורמים  של  ההחלמה  זמן  את  דרמטית  בצורה  הפחית  זה 
שתרמו כליה לאחד מיקיריהם. עד עתה, יותר מ 1000 ניתוחי 

לפרוסקופיה בתורמים נעשו במכון ההשתלות שלנו.

המרכז שלנו לתורמים חיים על שם משפחת צוויג, שהוקם 
לתורמי  ביותר  הטוב  הרפואי  בטיפול  מתרכז  לאחרונה, 
ו”חילופי  אלטרואיסטיות  תוכניות  מפתח  זה  מרכז  איברים. 
תורמים” שתאפשרנה  לכל הפציינטים לקבל את האפשריות 

המיטביות כדי לקבל השתלה מתורם חי. 

הר סיני הוא אחד הראשונים שמציע “חילופי תורמים”. 
תורם  לו  שיש  הכליה  למקבל  מאפשרת  זו  חדשנית  תוכנית 
פוטנציאלי שמעוניין לתרום אבל נמצא לא מתאים, להחליף 
בסיס  על  זאת  עושים  אנחנו  תורם אחר, מתאים.   עם  כליה 

מקומי וארצי.

העלאת הזכאות הרפואית

של  הזכאות  הגדלת  לקראת  גדול  צעד  עשה  סיני  הר 
הפציינטים שנדחו קודם לכן בגלל גורמים רפואיים.  למשל, 
בזוגות,  כליות  חילופי  של  פעילה  תוכנית  יש  סיני  להר 
לקבל  מתאים  לא  תורם  להם  שיש  לפציינטים  שמאפשרת 
“החלפת  בשם  שידוע  תהליך  ידי  על  מתאים  מתורם  איבר 
כליות”.  אנחנו פיתחנו ויישמנו בהצלחה תוכנית שמפחיתה 
את אפקט האנטיבודיז, אפקט שמוריד את היכולת של רבים 
מהפציינטים להשתלה מוצלחת.  אנחנו יכולים עכשיו לטפל 
בפציינטים רבים, אשר קודם לכן לא היו זכאים להשתלה בגלל 

הסיכון האימונולוגי הגדול שהיה להם.

חדשנות במחקר

החוקרים בהר סיני עושים מאמצים רבים כדי לשפר את 
השימור של האיברים, להפחית את הדחייה של האיברים על 
ידי הגוף, ולצמצם עד כמה שניתן את הסיבוכים שבעקבותיהם 
צריך לבצע ניתוחים חוזרים, בעיקר כתוצאת לוואי של דיכוי 

המערכת החיסונית.  

לקראת  יותר  טוב  הרגשנו  כך  לקרוא,  שהמשכנו  ככל   
רוב  פיזית הרגשתי רע  יורק. למרות שמבחינה  לניו  נסיעתנו 
הזמן, הבטיחה לי אן שזה יהיה טוב לנו והיא הייתה בטוחה 
שאנחנו מתקדמים. “אנחנו הולכים לקבל כליה”, היא חזרה 

על המנטרה.

טסנו לניו יורק ב21 לנובמבר 2015. אן סידרה לנו מלון 
לא רחוק מבית החולים, מרכז הדיאליזות והרנוול. 

לך  הייתה  לא  פעם  אף  אם  מהטיסה.  הרוס  הגעתי  אני 
מחלת כליות, אין דרך לתאר לך העייפות וההשפלה שמתלווים 
אליה. אן הייתה כמו המאמן הטוב בעולם, תמיד עודדה אותי 

וניסתה להפנות את תשומת ליבי מהשלילי לחיובי. 

ביום המחרת הגיעו שני חברינו, בוב ויינרייט וג’רמי וויז, 
לבקר אותנו. הם עשו את הדרך הארוכה מבתיהם במסצ’וסטס 
שני  את  לראות  בשבילי  מעודד  מאד  היה  זה  ג’רסי.  ובניו 
האנשים היקרים האלה ולדעת איזה מאמץ הם עשו כדי לראות 
אותנו. היה לנו אחר צוהריים וערב נפלאים בחברתם. על מנות 
מההרפתקאות  כמה  על  צחקנו  איטלקית  במסעדה  נפלאות 

שלנו בעבר.

רנוול  של  למשרדים  ואני  אן  הלכנו  המחרת  בבוקר 
יורק  בברוקלין. שנינו קצת חששנו כי כל הנסיעה שלנו לניו 
למזלנו  זה.  בארגון  קשור  היה  הכל  להשיג,  שרצינו  והכליה 
שלי  מההמלצות  התרשמו  הם  מאד.  טוב  הלך  הריאיון 
לרווחה  נשמנו  ומהאחרים.  מהרב  קיבלו  שהם  ומהמכתבים 

כשאמרו שהם מקבלים אותי כנתרם פוטנציאלי.

במשך הפגישה הם הסבירו את התהליך. הם מעניקים לי 
מוכר  אני  בו  השם  זה  והלאה  מכאן   .”R1013“ השם  את 
או  בבלוג  כותב  כשאני  בשמי  להשתמש  יכול  אני  ברנוול. 
כשאני כותב אימיילים, אבל אם מישהו רוצה להתייחס אלי 
בקשר לסיכויים שלי לקבלת כליה הוא יוצר קשר דרכם, לא 
כגדעון  ולא   R1013 כ  רק  מוכר  אני  אצלם  דרכי.  ישירות 

אריאל. 
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אן ואני הבטחנו לעשות כל מה שרנוול מבקשים. חברי 
לגבי  רבות  הצעות  והציעו  לפגישה  הצטרפו  נוספים  צוות 
הדרך למצוא תורמים. מאחר והייתי מוכר בכל העולם בזכות 
גדולה  הכי  שההצלחה  חשבו  הם  והאתלטיקה,  הביומכניקה 
תהיה על ידי שליחת אימיילים והפצת בלוג. המליצו לי לכתוב 
ויעירו הערות. הבטחתי לעבוד  יעברו עליו  והם  את הטקסט 
על הבלוג בהקדם האפשרי ושאשלח אותו להם במייל. יצאנו 

משם בנפש מרוממת.
חזרנו למלון שלנו, פייר הוטל במנהטן. הייתי יותר מותש 
הביקור  בגלל  נפשית  מרוקן  הייתי  לג,  ג’ט  לי  היה  מתמיד. 
ברנוול, כי דאגתי שמא הם ידחו אותי. והייתי זקוק לדיאליזה. 
נקבע לי טיפול בדיאליזה בהר סיני ב 6 בערב, כך שהיה לי 

זמן קצר לנוח לפניו.
לתשישות שהבהירה  מודע  הייתי  המום.  הייתי  זה  ברגע 
לי שהדיאליזה עכשיו הכרחית, אבל באותו זמן מעודד על ידי 
התגובה שקיבלתי מהאנשים ברנוול. הם לא הבטיחו כלום אבל 
הייתה להם נקודת מבט חיובית, כמוה לא פגשתי בקליפורניה. 
את  לי  הזכירה  אן   אבל  לקוות,  כוח  לי  שיש  הרגשתי  לא 

האימונים שעלי לעשות “לקראת האולימפיאדה השלישית”. 
היא לא פסקה להגיד לי שאנחנו הולכים להצליח וחזרה על 

המנטרה לגבי הכליה שנשיג.
לנו,  מתאים  לא  קצת  צונן,  היה  האוויר  מזג  שני  ביום 
הקליפורנים. אך התעלמנו מזה כשעשינו את דרכינו במונית 
לבית החולים הר סיני. דלתות המעלית נפתחו בקומה ה 11, 
יהיה  שזה  בשקט  קיוויתי  הכליה.  השתלות  למרכז  והגענו 

בשבילי כמו שהיה בשביל אבות אבותיי במעמד הר סיני. 
לאחר הקבלה עשו לי סדרת בדיקות, דם, שתן, לחץ דם, 
לתאר  כדי  הגיע  המתאם,  האח  יונתן,  ואז  ועוד.  טמפרטורה 
את הצעדים לקראת הכנתי כמועמד להשתלה.  אן נתנה לו 
השנים  בחמש  שלי  הרפואית  ההיסטוריה  עם  עבה  מחברת 
מפלסטיק.  בתיקיות  מסודרים  היו  הנתונים  דפי  האחרונות. 
מבית  האישור  היה  הראשון  הדף  נושאים.  לפי  מסודר  הכל 
החולים סקריפס שנכנסתי לרשימת ההמתנה. המסמכים כללו 
והערות מרופאים רבים, מעבדות, תוצאות מבדיקת  בדיקות 
בדיקה  קולונוסקופיה,  )פרוסטטה(,  הערמונית  של  הלייזר 
וניקוי של השיניים, וכל התוצאות שהתקבלו עד עכשיו בכל 
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הבדיקות שעשיתי. יונתן אמר שהוא יסרוק את הדפים ויחזור 
אלינו. אן אמרה מיד שהמחברת הוכנה למענו כדי שישמור 
אותה. היא הבטיחה לו שיש לנו עוד עותק. המחברת כללה 
150 דפים. על השער שמתי תמונה מהאולימפיאדה ברומא 
המשלחת.  בראש  ישראל  דגל  את  נושא  אני  בה   ,1960 מ 

התמונה מצורפת. 
את  נפגוש  היום.  להמשך  הזמנים  לוח  את  הסביר  יונתן 
אחר  ביום  לבוא  נצטרך  והנפרולוג.  הכספי,  היועץ  התזונאי, 
לפגוש את המנתח. אן שאלה אם נצטרך לשם כך לטוס שוב 
פעם כל הדרך מקליפורניה. יונתן ענה, “הו, אלוהים, שכחתי 
כמה רחוק אתם גרים. אני אנסה למצוא פה מנתח שעוד לא 

הלך הביתה.”
הפגישות התקיימו כפי שיונתן הסביר. למרבה ההפתעה, 
היינו  לא  אלינו.  הגיעו  והאנשים  חדר  באותו  נשארנו  אנחנו 
צריכים לעבור מחדר לחדר, כבעבר. הנפרולוג הסביר מה הן 
כולן.  עשינו את  לו שכבר  ואמרנו  לעשות,  הבדיקות שצריך 
כל התוצאות נמצאות במחברת שנתנו ליונתן. הנפרולוג בדק, 

ותגובתו הייתה חיובית. זו הייתה הקלה לשני הצדדים. 
בסוף, הביא לנו יונתן מנתח,  ד”ר אנטוניוס ארבלקיס, כדי 
שיבצע את הבדיקות שלו. הייתה לו אישיות מקסימה ומבטא. 
שאלתי אותו אם הוא יווני והוא השיב בחיוב. תיארתי באוזניו 
כחבר  אתונה   של  העתיק  השיש  באצטדיון  התחריתי  איך 
אלוף  את  מכיר  הוא  אם  אותו  הישראלית. שאלתי  בנבחרת 
ברזל  בכדור  האלוף  ואת  קונאדיס,  אנטוניוס  בדיסקוס,  יוון 
והם  שניהם  כנגד  שהתחריתי  סיפרתי  צקאניקאס.  גיאורגיוס 
היו הרבה יותר טובים ממני. ד”ר ארבליקוס התרגש לשמוע 
היו  ושהם  היטב  לו  מוכרים  אלה  ספורטאים  ששני  ואמר 
גיבורי הילדות שלו. המשכנו לדבר על אנשים ששנינו הכרנו 
המוזיקאי  דאלארס,  גיאורגיוס  כמו  עליהם,  ידענו  לפחות  או 
לפוליטיקאית.  שהפכה  הזמרת  מרקורי,  מלינה  או  והזמר, 
כמובן שגם שיבחנו את האוכל היווני. זו הייתה שיחה מדהימה 
שלו  הבדיקות  את  סיים  ארבלקיס  ד”ר  הרופא.  עם  ונעימה 
וקרא במהירות את המידע במחברת שהבאנו ליונתן. שמחתי 

שהוא קבע שאני בריא למרות קריסת הכליות. 
לאחר הבדיקות הבטנו אן ואני זה בזו מתוך תחושת הקלה. 
אולי יש תקווה אחרי הכל. יונתו חזר לספר לנו שכל הבדיקות 
הושלמו חוץ מאחת – רנטגן חזה. הוא נתן לנו הוראות לאן 

ללכת בבית החולים כדי להשלים גם את הבדיקה הזאת. הוא 
הסביר שייקח שבועיים עד שייגמר התהליך של בדיקות הדם, 
ואז הועדה תתכנס כדי לדון בתיק שלי.  אנחנו יכולים לצפות 

לשמוע מהם זמן קצר אחרי הישיבה.

למטה  בדרך  הרנטגן.  מכון  את  לחפש  והלכנו  לו  הודנו 
פגשנו כמה מהרבנים של רנוול. הם שאלו בנדיבות אם הכל 
הלך בסדר ואם יש משהו שהם יכולים לעשות למענינו. היינו 
מופתעים מכך שרק אתמול היינו זרים, והיום הם כבר מוכנים 
כל כך לעזור לנו. סיפרנו להם מה קרה עד עכשיו, ושאנחנו 

מקווים להיכנס לרשימה. הודנו להם והמשכנו לרנטגן. 

אחרי היום הארוך והמלבב הזה, עדין הייתי צריך ללכת 
לדיאליזה. סיימתי את הטיפול בעשר בלילה והרגשתי מותש 
כמו שלא הייתי מעודי. לקחנו מונית בחזרה למלון. לראשונה 
אוהב  לא  אני  לחדר!  ארוחה  לנו  להזמין  לאן  הרשיתי  בחיי 
לאכול בחדר המלון, אבל הפעם היה לי כוח רק לשכב במיטה. 
יותר  טוב  שהרגשתי  כמה  מופתע  והייתי  נפלא,  היה  האוכל 

אחרי שהכנסתי משהו לפי. 

למחרת היה חג ההודיה ואנחנו טסנו בחזרה לקליפורניה. 
ושוב  שלי  המוכר  הדיאליזה  לכיסא  חזרתי  שאחריו  ביום 
הרגשתי את הסוסים שועטים עלי. לפחות ידעתי שניסינו. יהיה 

עלינו לחכות בסבלנות לתשובה מהר סיני.

להכין.  אותי  ביקשו  שרנוול  הבלוג  על  לעבוד  התחלתי 
עם  במהירות  תשובה  לי  ששלח  ג’וש,  לרבי  טיוטה  שלחתי 
כמה הצעות לתיקונים. עשיתי כדבריו, וכשקיבלתי ממנו את 
האישור הסופי שלחתי את הבלוג. עד לשלב זה שמרתי את 
בעבר,  אולימפי  אתלט  שאני,  מכך  נבוך  הייתי  בסוד.  מצבי 
ברנוול  האנשים  רפואי.   אסון  לכזה  הופך  וחיוני,  חזק  אדם 
והרופאים בהר סיני הסבירו לי שקריסת כליות זו רק מחלה. 
כל אחד יכול לחלות בה בכל רגע. זו מחלה שאפשר לטפל בה 
באמצעות השתלה. זה לא ריפוי, אבל אפשר להמשיך לחיות 
ופרודוקטיבים עוד הרבה שנים אחר כך.  בכל  חיים שלמים 
מקרה, אם אף אחד לא יודע שאתה זקוק לעזרה, קשה מאד 
להצליח. הם הסבירו שלספר לאנשים מה מצבך ולבקש עזרה 

זה לא דבר שיש להתבייש בו וזה לא צריך להביך אותך. 

  היו לי הרבה מאד קשרים באימייל. בתיבת הדואר לי היו 
בהרבה  היטב  מוכר  הייתי  וחברים.  לקוחות   10,000 בערך 
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מקומות בעולם בזכות עיסוקיי הרבים בביומכניקה ובמכירות. 
שלחתי אימייל וחיכיתי לתגובות.

הבלוג,  את  ששלחתי  אחרי  מיד  שקיבלתי  אחד  מייל 
ד”ר   ,2012 ב  האקני.  ג’יימס  ד”ר  הלקוחות,  מאחד  היה 
האקני הוריד את שיטת ה APAS  שלנו כדי להשתמש בה 

באוניברסיטה שלו. הוא שלח לי כמה שאלות מעניינות:
ד”ר אריאל היקר,

אני  טוב.  במצב  אותך  מוצאת  זו  שהודעה  מקווה  אני 
בתהליך של תיקון מאמר שמתאר מחקר שבו השתמשתי ב 
APAS ככלי לאיסוף נתונים, ואני נבוך להודות שישנם כמה 
לענות  יכול  שאני  בטוח  לא  שאני  לסינון  הקשורים  עניינים 
עליהם, למרות שקראתי כמה מקורות כולל מאמר שכתבת 

עם כמה שותפים.
כאן הופיעו שתי שאלות מקצועיות. על החתום היה ד”ר 

ג’יימס האקני.
לאחר  הבאות.  השנים  במשך  מיילים  כמה  החלפנו 
חי,  מתורם  לכליה  להזדקקותי  בקשר  הבלוג  את  ששלחתי 

קיבלתי אימייל מפתיע ביותר מג’יימס:
גדעון היקר,

אני שוקל את האפשרות לתרום לך כליה. לפני 12 או 13 
מינסוטה,  באוניברסיטת  לדוקטורט  סטודנט  כשהייתי  שנים, 
חשבתי לעשות זאת עבור בעל של חברה והאנטיגן של הדם 
שלי נמצא מתאים. אני לא יודע אם רישום זה עדין זמין או אם 
זה יהיה לך לעזר.  מה הם הצעדים הראשונים שעלי לעשות 

כדי לבדוק אם אני תורם אפשרי עבורך?
בברכה 

ד”ר ג’יימס האקני
אין צורך לומר, הייתי בשוק ובשמחה בעת ובעונה אחת. 

עניתי מיד:
ד”ר האקני היקר,

הצעתך  לנוכח  מילים  חסר  אני  מאד.  רבה  תודה  וואו!!! 
הנפלאה.

אותך  וידריך  לך  שיעזור  הארגון  עם  קשר  צור  אנא 
הכל  וישמרו  ואדיבים  נפלאים  שם  האנשים  התהליך.  בכל 
בחשאיות. אתה יכול ללמוד עליהם באתר: )כאן צירפתי את 

כתובת האתר של רנוול(.

אנא השתמש  להם,  כותב  או  אליהם  אם אתה מתקשר 
בקוד שלי R11013   . קוד זיהוי זה יאפשר לאותם אנשים 
נפלאים לדעת שמישהו יוצר איתם קשר בנוגע לגדעון אריאל. 

תודה רבה על עזרתך בהצלת חיי.
ולמרות  לרנוול  התקשר  שג’יימס  בטוח  להיות  רציתי 
שהיינו בקשר אחד עם השני כמה שנים, לא רציתי לשבור את 
הכללים של רנוול. הם הסבירו את הרציונל של שמירת מרחק 
ושתיקה בין תורם ומקבל. רנוול היו מעורבים למעשה ב 100 
השתלות כליה בשני בתי חולים בניו יורק. למרות שההצלחה 
רגע  דעתם  את  שינו  תורמים  כמה  פנומנלית,  הייתה  שלהם 
לפני הניתוח. לכן, בשביל מקרים כאלה העדיפו רנוול שהתורם 
בודדים,  היו מקרים  יכירו אחד את השני. אלה  לא  והמקבל 
אבל הם העדיפו לשמור את המידע בסודיות עד לאחר תהליך 

ההשתלה. אסטרטגיה זו מנעה מתח בין התורם והמקבל. 
לוסיה  הייתה  זה  בעניין  בקשר  הייתי  אתו  נוסף  אדם 
טריסטאו, עליה סיפרתי באחד הפרקים בקודמים. כשאן ואני 
טסנו לראשונה לניו יורק בנובמבר, נפגשנו לארוחת צוהריים 
הביע  הארוחה  במשך  וויז.   וג’רמי  ויינרייט  בוב  לוסיה,  עם 
לוסיה את נכונותה לתרום לי כליה. לאחר שהודיתי לה נתתי 
היא  הנהלים.  את  לה  והסברתי  רנוול  של  הטלפון  את  לה 
וכמה  בדיקות עשתה  איזה  לי  לספר  יותר  התקשרה מאוחר 
והיא  רנוול אמרו לה לא לדבר איתי,  נחמדים האנשים שם. 
הסבירה להם שאנחנו מכירים כבר 30 שנה, וקשה להימנע 
מקשר אחד עם השני. בכל מקרה, היא שמרה את רוב המידע 

אצלה מנקודה זו והלאה. 
מהר  טלפון  קיבלתי  יורק  מניו  חזרתנו  אחרי  שבועיים   
סיני. הם אמרו לי שעברתי את כל בדיקות הדם שלהם, ושהם 
קיבלו את כל תוצאות הבדיקות הקודמות שלי. בישיבת הועדה 
הם החליטו להכניס אותי לרשימת ההמתנה. בנוסף הם היו 
בתהליך של הערכת מותאמות התורמים שלי. הייתי מאושר 
להיות ברשימה שלהם ומופתע לדעת שהדברים עובדים כל כך 

מהר. מניסיוני הקודם הכל התנהל לאט.
לוסיה.  מחברתי  טלפון  קיבלתי  יום  באותו  יותר  מאוחר 
היא הודיעה לי שעברה את כל הבדיקות בהצלחה עד עכשיו. 
מתאימה  היא  אם  תדע  ואז  בדיקות,  של  יומיים  עוד  לה  יש 
לתרום לי כליה. שוב, הייתי נדהם מהמהירות שבה הכל עובד 

בניו יורק. 
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גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

מטעם  שלי  המתאמת  לינואר.  מקומו  את  פינה  דצמבר 
תורמים  כמה  שנמצאו  והודיעה  התקשרה  אילין,  סיני,  הר 
אישור  להשיג  אותי  כיוונה  היא  מבטיחים.  נראים  והדברים 
לניתוח מהקרדיולוג שלי. אן ואני קפצנו על המשימה הזאת 

וכעבור שבוע שלחנו לה את המכתב עם האישור.
מניחה  והיא  מוכן,  נראה  שהכל  ואמרה  תקשרה  אילין 
היינו  ואני  אן  פברואר.  באמצע  להשתלה  תור  לי  שיקבעו 
בעננים, אבל פחדנו להיות נלהבים מדי. עדין יש הרבה דברים 

שיכולים להשתבש.
רנוול וצוות בית החולים הר סיני החליטו שג’יימס האקני 
יהיה התורם המתאים ביותר. הוא היה בן 52, בעוד האחרים 
יכול  והיה  באוניברסיטה  לימד  ג’יימס  יותר.  מבוגרים  היו 
להתפנות רק בראשון לאפריל. בשביל אן ובשבילי אלה היו 
החודש וחצי הארוכים ביותר בחיינו. הימים נמשכו 72 שעות 

במקום 24. יכולנו רק לחכות ולקוות לטוב ביותר.
בסופו של דבר נקבע התאריך ל 14 באפריל. התבקשתי 
דיאליזה  לעשות  באפריל,  ב3  יורק  לניו  להגיע  אילין  ידי  על 
ב4 באפריל, וב5 באפריל להגיע להר סיני כדי להיבדק על ידי 

המנתח.
היא  ההכנות.  של  הקדחתנית  העבודה  את  התחילה  אן 
הייתה צריכה לדאוג לטיסה ומלון, סידורי דיאליזה עד מועד 
הניתוח, ולהתכונן לשהות של שלושה חודשים בניו יורק אחרי 
הניתוח. היא אספה את כל הציוד הדרוש. זה היה נראה כאילו 
אנחנו יוצאים למונגוליה ולא נראה בקרוב חנות שנוכל לחדש 
בה את המלאי. היא ארזה שמונה ארגזים ושלחה אותם לבוב 
לנו  שנמצא  לאחר  אותם  לנו  להביא  יוכל  הוא  ג’רסי    בניו 

דירה “קבועה”. 
רמת  זמן  באותו  יורק.  לניו  וטסנו  היום,  הגיע  לבסוף   
אותי  רוקן  פיזי  מאמץ  שכל  כך  נמוכה  הייתה  שלי  האנרגיה 
מכוחותיי. הליכה מהיציאה מהמטוס אל מסוף המזוודות הייתה 
בשבילי כמו טיפוס על האוורסט. אן הייתה שם לצידי ועודדה 
אותי כל הזמן. היא הזכירה לי שהגיע הזמן של האולימפיאדה 

השלישית, ובקרוב יתחילו המשחקים.
 ביום שני עברתי דיאליזה במרכז ידידותי שהיה רק שני 
וביתי,  נחמד  מלון  אן מצאה  התגוררנו.  בו  בלוקים מהמקום 
שלא נראה כמו מלון סטנדרטי, והייתה לה אפשרות להכין בו 
את האוכל בעצמה. כבר כמה חודשים קודם לכן למדנו שחולי 

דיאליזה מתקשים למצוא מזון שהם יכולים לאכול במסעדות. 
לכן ערכה אן קניות בקפדנות והכינה את האוכל שלנו בעצמה. 
היא מצאה אגוזים בריאים והתעקשה על פירות, ירקות ובשר  

אורגניים. אכלנו גם הרבה דגים.

בבוקר יום שלישי, ה 5 באפריל, הגענו להר סיני לפגישה 
שנקבעה לנו. להוטים, נרגשים, אבל חוששים להיות אופטימיים 
מדי, זה היה התיאור הטוב ביותר של רגשותינו. לאחר בדיקת 
דם ארוכה, שגרמה לי לחשוב שלא יישאר בתוכי כלום, הגענו 
הרופא  יהיה  שלנו  שהמנתח  לנו  נודע  המנתח.  של  לחדרו 
היווני, זה שבדק אותי בנובמבר. שמחנו לשמוע את הבשורה 

הזאת, זכרנו אותו כאדם מקסים וסמכנו על יכולותיו. 

הפגישה נקבעה ל 9:39. חיכינו עד 10:30 ורק אז נפתחה 
ואמר שהוא  לכן,  קודם  אותו  ראינו  ונכנס אדם שלא  הדלת 
המנהל של ד”ר ארבלקיס. הוא אמר שהמנתח עדין עסוק עם 
פציינט אחר ולכן הוא מקווה שלא אכפת לנו אם הוא יבצע 
זמן  מוצא  המחלקה  שראש  מכך  בהלם  היינו  הבדיקה.  את 
לבדוק אותי. הרופא היה ד”ר רון שפירו ודיברנו על הרקע שלו 
ועל הנסיבות שהביאו אותו להר סיני. הוא הביט בניירות שלי, 
הסתכל עלי ושאל, “אתה בטוח שאתה בן 76? אתה נראה 
טוב יותר ומצבך הגופני טוב ממה שהייתי מצפה”. בעוד הוא 
ממשיך עם הבדיקות ורושם את הדרוש, דיברנו על הנסיבות 
שהביאו אותנו לניו יורק. סיפרנו לו כיצד שני בתי חולים דחו 
את בקשתי כי הייתי מבוגר מדי, ושבית חולים שלישי לא חזר 
אלינו לאחר חצי שנה. הוא הביט בעיני ואמר, “כל בית חולים 
למעשה  חי  תורם  לו  שיש  לפציינט  כליה  להשתיל  שמסרב 
מבצע רצח”. ד”ר שפירו סיפר שבשנה שעברה בית החולים 
הר סיני השתיל כליה לחולה בן 82. לא רק שהניתוח הצליח, 
אלא האיש משחק גולף כל יום אם רק מזג האוויר מאפשר. 

הוא סיים את הבדיקות וקבע שאני בריא ומתאים להשתלה.

שאלנו אותו גם אם הוא מכיר בית חולים וצוות נפרולוגי 
שאפשר לסמוך עליהם בקרבת ביתנו בדרום קליפורניה. בטוח 
שהר סיני הוא הטוב ביותר, אבל אנחנו רוצים להמשיך ולהיות 
מטופלים אחר כך על ידי בית חולים אמין קרוב למקום מגורנו. 

הוא הבטיח שייחפש.

מרכז  ראש  שפירו,  רון  ד”ר  על  קראנו  למלון  כשחזרנו 
ההשתלות של הר סיני.
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והלבלב  הכליות  של  ההשתלות  מכון  בראש  עומד  הוא 
בבית החולים הר סיני. יש לו 30 שנות ניסיון בניתוחי השתלה. 
את הכשרתו קיבל באוניברסיטת פיטסבורג. לפני שהגיע להר 
סיני היה פרופסור באוניברסיטה זו, ולימד במכון להשתלות. 
הספר  לבית  חזר  פיטסבורג  באוניברסיטת  שנים   26 לאחר 

לרפואה בהר סיני שם השלים את תקופת התמחותו.
בתפקידו החדש ב MRTI מפקח ד”ר שפירו על תוכנית 
מכון  ולמבוגרים.  לילדים  והלבלב  הכליות  של  ההשתלות 
וכולל את  בעולם,  הוא אחד ממכני ההשתלות המקיפים  זה 
אחת מהתוכניות הגדולות ביותר של השתלה מתורמים חיים 

בארה”ב.  
ספרים,  ארבעה  של  בכתיבה  שותף  היה  שפירו  ד”ר 
פרסם  הוא  פנימיים.  איברים  של  בהשתלות  עוסקים  שכולם 
יותר מ 380 מאמרים, 65 פרקים בספרים, ונתן יותר מ520 
המובילים  “הרופאים  ברשימת  אותו  הכוללים  יש  הרצאות. 

באמריקה”.
 אן ואני היינו מופתעים שחבר צוות מחונן כל כך ולכל 
הדעות גם חשוב מאד בודק אותי. ד”ר שפירו הזכיר, בנוסף 
בסוף  השתלות  שתי  ביצע  שהוא  המחלקה,  ראש  היותו  על 
למחקר,  גם  זמן  מוצא  שהוא  למדנו  יותר  מאוחר  השבוע. 
והמוניטין  כישרונו  מלבד  וכמרצה.  כרופא  עיסוקיו  מלבד 
שרכש בשדה הרפואה, הוא גם אדם נעם ומקסים. הוא הפיג 
את חששותינו בעזרת חיוכו הלבבי ונעימות הליכותיו. הרגשנו 
הקלה והתרוממת רוח כל פעם שפגשנו עוד איש צוות בהר 
סיני. כולם היו סימפטיים ונחמדים. כל התנסות מניקוז הדם, 
היו  הרופאים  עם  הפגישות  ועד  חיוניים  מדדים  לקיחת  דרך 

שיעור נוסף באכפתיות ואופטימיזם.
בזמן  טובות  בידיים  אהיה  שאני  לי  הבטיח  שפירו  ד”ר 
העתידי  המנתח  על  חומר  חיפשנו  למלון  כשחזרנו  הניתוח. 

שלי.
בניו  דוקטור לרפואה, הוא מנתח   אנטוניוס  ארבלקיס, 
עובד בבית  הוא  הניתוחי השתלות. כעת  יורק, עם התמחות 
למרכז  גם  ומסונף  סיני  הר  החולים  בית  של  לרפואה  ספר 
הרפואי מיד-ווסט, למרכז הרפואי הר סיני, ובית החולים של 
ייל בניו הייבן. הוא שולט צרפתית, ספרדית, ערבית,קוריאנית, 
שהוא  ידענו  וגרמנית.  איטלקית  רוסית,  ויאטנמית  פולנית, 
מנתח מדהים ושהיה כיף לדבר אתו בביקורנו הקודם, אבל לא 

ידענו שהוא יודע כל כך הרבה שפות. הרגשנו בטוחים שהוא 
המנתח שלי.

באותו שלב חיכינו על סיכות ל 14 באפריל. חברינו בוב 
ג’רסי לבקרני. חברתי לוסיה  בניו  יום מביתו  ויינרייט בא כל 
באה כמעט כל יום מעבר לסנטרל פארק כדי לראות אם היא 
יכולה לעזור במשהו. היה משמח לדעת שיש לי כאלה חברים 

טובים.

ב9 לאפריל עברנו מהמלון למרכז המגורים של הר סיני 
)TLC(. מתחם זה נמצא לא רחוק מבית החולים והוא תוכנן 
קצת  במקום  להתגורר  כדי  משפחותיהם  ולבני  לפציינטים 
יותר חמים וביתי מאשר בזרות חסרת הייחוד של חדרי מלון. 
התורם שלי, ג’יימס, היה אמור לבוא למחרת ורצינו להיות שם 
על מנת לקבל את פניו ולעזור לו בכל מה שנוכל. הוא הגיע ב 

6 בבוקר, ושלושתנו נהנינו מהמאפה הביתי של אן. 

ד”ר רון שפירו, ראש מרכז ההשתלות
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ג’יימס,  בשביל  הדרושים  הסידורים  כל  את  עשו  רנוול 
פגשו אותו בשדה התעופה, והסיעו אותו ל TLC. החדר שלנו 
היה באגף נפרד מזה של ג’יימס אך נפגשנו כל פעם בארוחת 
בוקר. במהרה נכנסנו לשגרה. ג’יימס היה מתעורר מוקדם כל 
בוקר, קונה כוס קפה בחנות הפינתית, והולך לסנטרל פארק 
להנות מהנוף. הוא היה חוזר לארוחת בוקר ומספר לנו לאן 
הוא מתכנן ללכת אחר הצוהריים. מלבד יום אחד בו היה בבית 
חולים, אני חושב שג’יימס הלך לפחות 6 מייל כל יום סביב 
הרבעים השונים של ניו יורק. אן הכינה ארוחת ערב לכולנו, 
ובילינו בנעימים סביב השולחן  בשיחות על ביומכניקה. התחום 
של ג’יימס היה טיפול רפואי ושלי היה קרוב יותר לספורט, כך 
גילינו  במהרה  הביומכניקה.  לגבי  שונות  השקפות  לנו  שהיו 
שהערבים  כך  קרובים,  תחומים  בהרבה  נרחב  ידע  לו  שהיה 

שלנו היו נעימים ומשכילים.
שני.  ביום  פולי,  ג’יימס,  של  אשתו  של  לבואה  חיכינו 
התעופה.  בשדה  לה  ולחכות  אותה  להפתיע  החליט  ג’יימס 

חשתי הקלה שהוא לא החליט ללכת כל הדרך ברגל עד לשם. 
היינו חברים קרובים כשפולי הגיעה. היא הורידה את המעיל, 
זרקה את נעליה ישבה לאכול איתנו את המרק הנפלא שאן 
הכינה לכולנו. נהיינו חברים טובים בתקופה לפני ואחרי ניתוח 

ההשתלה.

קבוצה נוספת ב TLC הייתה משפחת קרספי. האב, פול, 
בדיוק כאשר אנחנו  כליה מבנו, אנדרו. הם השתחררו  קיבל 
הגענו. זה מאד עזר לאן לפגוש את הפציינט והתורם שלו והיא 
התייחסה לזה כמו לאימון. אשתו של פול, בוורלי, עזרה לה 

רבות באינפורמציה בקשר לתרופות ולאספקטים נוספים. 

עם  נשים  למועדון  ובוורלי  פולי  אן,  הפכו  שלישי  ביום 
בהרבה  לזו  זו  עזרו  הן  בהם.  לחלוק  והתנסות  מידע  הרבה 
דברים, כמו איפה אפשר לקנות פיג’מה אקסטרה לארג’. גם 
אן וגם פולי לא ידעו שלפציינט לאחר השתלה יש מעי נפוח 
בצורה לא טבעית והוא מלא בגזים. מכנסי פיג’מה בגודל רגיל 
לא נסגרות עליו והן היו צריכות ללכת לחנות ולחפש מכנסים 
להצטרף  לוסיה  לחברתי  ארגנתי  ערב אחד  בגודל המתאים. 
סיטרים  בייבי  להיות  ואנחנו הבטחנו  לפולי להצגה בברודווי 
טובים לג’יימס. היינו כולנו שמחים ואולי קצת חוששים, אבל 

בסוף הגיע יום חמישי.

שני אנשים מרנוול באו ל TLC ב5 בבוקר ולקחו אותנו 
לבית החולים. הם כיוונו אותנו לדלפק הקבלה והמתינו איתנו 
שם עד הזמן בו היינו צריכים לגשת לחדר ההכנה. הם היו מאד 
הגיע  כאשר  הנכון.  למקום  בדיוק  אותנו  לכוון  וידעו  מנוסים 
הג’נטלמנים  לקחו  הניתוחים,  לקומת  במעלית  לעלות  זמננו 
מרנוול את אן ופולי לחדר ההמתנה. לאחר שהיו בטוחים שהן 
נמצאות המקום הנכון ובטוחות, הם הסבירו שעליהם לעזוב 

כדי לבדוק שני פציינטים בבית חולים אחר.

החלפת  תהליך  החל  לנו,  חיכו  שלנו  שהנשים  בשעה 
אחד  זמנית:  בו  ניתוחים  שני  ביצעו  הם  הכליה.  והשתלת 
בתורם והשני במקבל. שני הניתוחים מאד מורכבים ודורשים 
צוות רפואי מאומן ומקצועי. הניתוח של ג’יימס התחיל קודם. 
הוא הורדם והכליה השמאלית שלו הוסרו על ידי המנתח שלו, 
ד”ר צ’ין. לאחר שהכליה הוצאה ונמצאה בריאה, היא הוכנה 
להשתלה. באותו רגע המנתח שלי, ד”ר ארבלקיס, ביצע חתך 

בחלק התחתון הימני של חלל הבטן שלי.  

ד”ר אנטוניוס ארבלקיס
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כשהגיעה הכליה של ג’יימס, ד”ר ארבלקיס חיבר אותה 
לכלי הדם שלי ודיווח שהכליה החדשה שלי התחילה לעבוד 
השתן  מוביל  את  חיבור  הוא  הדם  לכלי  חיבור  לאחר  מייד. 

לשלפוחית. 
לאחר הניתוח נלקחתי לחדר התאוששות, שם הייתי תחת 
השגחה של צוות רפואי עד שהתעוררתי מההרדמה. במהלך 
לצפות  צריך  שאני  דברים  כמה  על  לי  אמרו  ההתאוששות 
להם: אני אחוש כאבים, עלי לעבור אולטרה סאונד כדי לוודא 
לשלפוחית  יוכנס  קתטר  כראוי,  מתפקדת  החדשה  שהכליה 
כדי לנקז אותה אבל יוסר מיד כאשר זה יהיה אפשרי. אחת 
הסיבות להכנסת הקטטר הייתה לבדוק את צבע וכמות השתן.
בערך 9 שעות לאחר שראתה אותי עול במעלית לקומת 
הניתוחים עם ג’יימס, נקראה אן לדלפק חדר ההמתנה לפגוש 
הצליח  טוב  כמה  באוזניה  תאר  הוא  ארבלקיס.  ד”ר  את 
הוא  היטב.  מתפקדת  שלי  החדשה  שהכליה  ואמר  הניתוח, 
אמר שעוד 4 שעות אצא מחדר ההתאוששות ואשלח לחדר 
רגיל בבית החולים. הוא שאל אם יש לה שאלות. אן סיפרה לי 
אחר כך שהיא הייתה כל כך מאושרת והרגישה הקלה עצומה, 
“חסרת  מפיה.  המילים  שנעתקו  הרגישה  בחייה  שלראשונה 

לצחוק  רצתה  היא  עצמה.  את  תיארה  היא  כך  תחושה”, 
ולבכות משמחה באותו זמן, אבל לבסוף הצליחה לשאול אם 
אני בסדר. ד”ר ארבלקיס חייך ואמר שאני בסדר גמור. הוא 
אמר שתוך חצי שעה היא תוכל לעלות לחדר ההתאוששות 

ולראות אותי. 
כמובן שאני לא הייתי מודע לכל הפעילויות האלו. זכרתי 
רק שעליתי במעלית לקומת הניתוחים. ג’יימס ואני סימנו אחד 
לשני עם אגודלים כלפי מעלה, כמו “לייק”, ואז נכנסתי לחדר 
הכנה. הצוות השכיב אותי על המיטה ועסק בכל הפעילויות 
הרגילות של הכנה לניתוח. הבטן שלי גולחה ונצבעה בכתום. 
והמרדים הסביר  היד שלי  ורידים סביב  האחות כרכה חוסם 
לי מה הוא עומד לעשות והיכן. ד”ר ארבלקיס בא להגיד לי 
יתחיל  שלי  ושהניתוח  בהצלחה  עבר  ג’יימס  של  שהניתוח 
בקרוב. הוא חייך ואמר שאין לי מה לדאוג והכל יהיה בסדר. 
על  הוא שהסיעו את המיטה שלי  זוכר  הדבר האחרון שאני 

גלגלים לחדר הניתוח. 
ההתאוששות.  בחדר  עד שהתעוררתי  דבר  זוכר  לא  אני 
בסדר  עבר  הכל  אם  האחות  את  שאלתי  כאב.  הרגשתי  לא 
ואם יש לי כליה חדשה. היא הבטיחה לי שהכל בסדר והכליה 

לפני הניתוח עם ג’יימס, התורם שלי, ואן
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לי  די הרבה שתן. היא אפילו הראתה  החדשה שלי מייצרת 
יוצאת מגופי,  מיכל מלא. כבר שנים לא ראיתי כמות כזאת 

ושמחתי שהכליה של ג’יימס עובדת כל כך טוב בשבילי!
ואז באה אן וברכתי אותה בשאלה מה שלומה. אן ישבה 
בבית  בחדר  למיטה  אותי  שהעבירו  עד  שעות  ארבע  לצידי 

החולים. 
לא הייתי מודע להתנהגותי המצחיקה בזמן ששהיתי בחדר 
ההתאוששות. אן עדין צוחקת על זה בכל פעם שהיא מתארת 
כפתור  על  שלחצתי  זוכר  לא  בהחלט  אני  הסיטואציה.  את 
“תרופת כאבים” אבל כנראה שעשיתי זאת לעיתים קרובות. 
זה גרם לי לא לחוש כאב אבל הוסיף ממד נוסף לחוש ההומור 
ערב  לארוחת  אתי  לצאת  לאחות  שהצעתי   אמרה  אן  שלי. 
ברגע שאצא מחדר ההתאוששות. היא הבטיחה לי שהאחות 

אמרה כן לכל הצעה שלי! לאח השני סיפרתי שהמדינה שלו 
התייחסתי  אבל  מצטיינים  וספורטאיות  ספורטאים  מייצרת 
אליו כאילו היה מרוסיה, אוקראינה, גיאורגיה  וכמה מדינות 

נוספות. הוא לא היה למעשה מאף אחת ממדינות אלו.
אחד מהג’נטלמנים מרנוול ביקר מאוחר יותר באותו ערב. 
אבא  על  כשבירברתי  לב  בתשומת  הקשיב  שהוא  אמרה  אן 
שלי שעבר מפולין לישראל ב 1917, איך הסבא והסבתא שלי 
גרו בירושלים, מה עשיתי כשהייתי ילד, ואיך הגעתי לאמריקה. 
נראה שהארכתי בדבריי בעוד הוא מניד בראשו ומחייך בראשו 
בהסכמה. אין לי שום מושג מה אמרתי, אבל אן אמרה לי שזה 

לא היה רגיל, בלשון המעטה.
לבסוף, ב 8 בערב, גלגלו את מיטתי לחדר בבית החולים. 
ג’יימס היה  כליות. החדר של  עוד מושתל  באותו חדר שכב 

ארוחת הבוקר הראשונה שלי עם הכליה החדשה, 15 באפריל, 2016
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את  לכבד  כדי  פרטי  חדר  נותנים  לתורמם  לחדרי.  בשכנות 
מעמדם כמצילי חיים. אן הלכה לראות מה שלומו. הוא ישב 
על המטה ואכל בעוד פולי קורנת לצידו. הכל היה בסדר עם 

שניהם, מה שגרם לנו להקלה עצומה.
אן עזרה לי לאכול את הג’לי ויתר המאכלים שהגיעו על 
מגש הארוחה. הייתי מופתע מכך שהיה לי תיאבון ושאכלתי 
הכל. אן נשארה איתי עד 10 בערב, ואז הלכה לאכול משהו 

בעצמה ולישון.
בוקר.  ארוחת  כבר  אכלתי  בבוקר  למחרת  באה  כשהיא 

היא הביאה מצלמה לצלם אותי אוכל. 
קודם  צבע.  תפס  שלי  העור  שנים  כמה  מזה  לראשונה 
היה  שלי  התיאבון  עלה.  שלי  ההמוגלובין  ולבן.  חיוור  הייתי 
הייתה  הדם  רמת  המגש.  על  שהגיע  מה  כל  ואכלתי  מעולה 

מצוינת. בערב כבר יכולת לרדת מהמיטה ולהסתובב קצת.
ההליכה הראשונה שלי הייתה לחדר של ג’יימס. הוא הלך 
נח. שנינו שמחנו לראות  ועכשיו  יותר בעזרת אשתו  מוקדם 
אחד את השני. שנינו שמחנו שהכל עבר כל כך טוב. אמרתי 
לו איזה כליה טובה הוא נתן לי, והוא אמר שזה מודל “כוח 

מהונדס”. 
למי  נודה  כיצד  חודשים  כבר כמה  ביננו  דיברנו  ואני  אן 
שיציל את חיי. כסף זה לא פתרון, כי כמו שג’יימס אמר, הוא 
תרם לי כליה, לא מכר לי אותה. בסוף הגענו למסקנה שחינוך 

הבנים שלו יכולה להיות הדרך הנכונה להגיד תודה. 
את  לו  והסברנו  החולים  בבית  ג’יימס  של  בחדרו  ישבנו 
קולג’  בכל  ילדיו  של  חינוכם  על  נשלם  אנחנו  שלנו.  הרעיון 
שייבחרו ללמוד. זה כולל דמי מחייה ונסיעות. שניהם התנגדו 

בהתחלה אבל לבסוף הסכימו.
יצאנו מחדרם חזרנו להליכה שלי. אחר כך חזרנו לחדר. 

המשכתי עוד שלושה ימים של תרגלי הליכה ואז שוחררתי.
 תהליך השחרור נוהל על ידי ד”ר רפאל חיים שישב איתנו 
והסביר בסבלנות את הנהלים שעלינו להקפיד עליהם כל יום, 
מאד  הייתה  הזאת  ומתי. השגרה  כמה  לקחת,  תרופות  אילו 
ספציפית, ואסור שתהיינה סטיות או חריגות. כל סטייה יכולה 
זר. ד”ר  כגוף  לגרום למערכת החיסונית להתקיף את הכליה 
הפרטים  בידינו.  הכל  מכאן  בגישתו.  וסבלן  אדיב  היה  חיים 
נראו בהתחלה מופרזים ומוקפדים, אבל ד”ר חיים הבטיח לנו 
לנו בעיה להבין את ההוראות  ולא תהיה  יהיה בסדר  שהכל 

נוכל להתקשר אליו בכל רגע, ביום או  ולבצען. בכל מקרה, 
בלילה, אם רק נזדקק לעזרתו. 

ואן, שתמיד  בדייקנות  הכללים  כל  על  לשמור  הבטחנו   
דאגה לפרטים, עשתה העתקים מכל ההוראות. עזבנו את בית 
החולים עם תיק ענק מלא תרופות. חזרנו ל TLC והתקבלנו 
למרות  במקום.   והנוכחים  הצוות  מצד  לבביות  בברכות 

שהרגשתי טוב, הייתי מאד עייף והלכתי מיד לחדרנו לישון.
 .TLC ב  ביותר  הצעירה  המנהלה  אשת  הייתה  אליסון 
היה לה מחלת לופוס, שפגעה בכליה שלה עצמה, והיא עברה 
השתלה לפני תשע שנים. היא עדין הייתה במרכז כשחזרתי 
היא  “הביתה”.   כשחזרתי  אותי  שברכה  לקבוצה  והצטרפה 
והמשפחות  התורמים, המקבלים  לכל  לתת  כדי  עבדה קשה 

אוירה של בית ונינוחות. 
את  לכוון  היתר  בין  טובות,  עצות  כמה  גם  לאליסון  היו 
הניידים שלנו שישמיעו צילצולים בכל פעם שצריך לקחת את 
התרופות. זו הייתה עצה נהדרת ואנחנו ממשיכים להשתמש 
עושים,  אנחנו  ומה  נמצאים  אנחנו  היכן  משנה  לא  בה. 
הצלצולים מזכירים לנו לקחת את הכדורים. אן החזיקה תמיד 
את התרופות ובקבוק קטן של מים אצלה. הקפדנו מאד על 

לוחות הזמנים וקיווינו שזה יועיל לי.
כולם ב TLC נכנסו למצב רוח של החלמה. ג’יימס היה 
בבריאות טובה, והחל לעשות צעידות סביב ניו יורק זמן קצר 
האהוב  שהמקום  היה  נראה  חולים.  מבית  ששוחרר  אחרי 
שם,  בשבילים  ללכת  הרבה  הוא  פארק.  סנטרל  היה  עליו 
אכל במשאיות המזון )“גזלנים” בעברית(, ישב והסתכל על 
האנשים. פולי הצטרפה אליו ולמרבה המזל מזג האוויר האיר 
נשאר  ג’יימס  למיזורי.  לחזור  צריכה  הייתה  פולי  פנים.  להם 
עוד כמה ימים כי היה עליו להיבדק שוב, ולקבל שחרור סופי 

רק מהרופא המנתח שלו. 
אן הייתה “האדמיניסטרטורית” שלנו. היא ארגנה לג’יימס 
וארגנה  בי  טיפלה  היא  בוקר.  לארוחת  שלו  הגרנולה  את 
ארוחות ערב לכולנו. היינו אמורים לטפל בג’יימס, אבל הוא 
נהנינו מהארוחות ומהשיחות  נזקק לטיפול שלנו. בעיקר  לא 

בכל יום.
ביום שבו היה ג’יימס אמור לטוס חזרה למיזורי היה בדיוק 
ליל הסדר. רציתי שהוא יישב איתנו לארוחת הסדר, אבל הוא 
לוח הזמנים שלו. החלטתי שנחגוג  יכול היה לשנות את  לא 
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ג’יימס האקניי, אן, ואני ב TLC לאחר הניתוחים
   שולחן הסדר; המצות וג’יימס ברקע; ג’יימס קורא מההגדה
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לחודש   22 היה  זה  כי  לחודש,  ה21  בערב  הסדר  ליל  את 
בישראל. זה בהחלט היה אתגר. בדרך כלל ההכנות לסדר זה 
מיוחדות,  קניות  יסודיים,  ניקיונות  שבועות:  כמה  של  סיפור 
ארגון השולחן, בישולים. לנו היו רק יומיים. התקשרתי לאנשי 
רנוול לעזרה. אן קנתה את כל המצרכים הכשרים הדרושים, 
אבל היו חסרים כמה דברים. לא הייתה לנו הגדה. הזמנו את 
לוסיה להצטרף אלינו, והתברר שהייתה לה מפת שולחן לבנה 

שבדיוק התאימה לשולחן הסדר שלנו.  

האנשים הנפלאים מרנוול השיגו לנו העתקים של ההגדה, 
כיפות לגברים וגפילטפיש. עכשיו הכל היה מוכן.

נהנינו לשבת לליל הסדר עם שני חברים טובים. למחרת 
כמובן  לג’יימס.  צלחה  ודרך  תודה  להגיד   5 ב  קמנו  בבוקר 
חולקים  אנחנו  והלאה  מכאן  כי  קשר  על  לשמור  שהמשכנו 

 .DNA אותו

מאוחר יותר באותו יום הגיע בוב ויינרייט עם האוטו הגדול 
בבריסטול  שלנו  החדשה  לדירה  לעבור  לנו  לעזור  כדי  שלו 
אוכל,  גדול, חדר  סלון  עם  דירה מרווחת  לנו  הייתה  פלאזה. 
וחללי  אמבטיה  חדרי  שני  ענקי,  שינה  חדר  מאובזר  מטבח 
בסיס  על  לניקיון  שדאגה  חדרנית  גם  הייתה  גדולים.  אחסון 

יומי.

כאשר הגענו נוכחתי לדעת שאני עייף. זה הזכיר לי שרק 
לפני שבוע עברתי ניתוח רציני. בכל מקרה, עם עזרה של צוות 

המלון, בוב ואן, הצלחנו להעביר הכל לדירה החדשה.

יותר. שקענו  נורמלי  לחיות באופן  יכולנו  ואני  אן  עכשיו 
יכלה  ואן  לידנו,  ממש  מכבסה  שרותי  היו  קבועה.  לשגרה 
שאחרי  בתקופה  מאד  חשוב  היה  הניקיון  נקי.  הכל  לשמור 
והביאה  קרובות  בחנויות  קניות  עשתה  אן  הכליה.  השתלת 
לנו ירקות ופירות אורגניים, וכן בשר ודגים. הרופאים הסבירו 
שעלי להימנע ממקומות הומים, לא ללחוץ יד או להתנשק עם 
אנשים, ולהתרכז בחיים סטריליים ככל האפשר. לכן אן הכינה 

את ארוחותינו בעצמה.

בהתחלה, עדין אסור היה לי לאכול כמה מהמאכלים שהיו 
חלק מדיאטת הדיאליזה שלי. לאחר כמה שבועות הכליה שלי 
כשאן  הייתה  איזו שמחה  לכם  תארו  הכל.  לעבד  כבר  יכלה 
הגישה לי סוף סוף מיץ תפוזים סחוט טרי ובננה. במשך קרוב 

לשנתיים אסור היה לי להנות ממאכלים אלה.

השגרה שלנו כללה ביקור דו שבועי בבית החולים לבדיקת 
דם ולפגישה עם הרופאים. הרופאים היו צריכים לראות את 
שלי.  הבאה  התרופות  מנת  את  אקח  בטרם  שלי  הדם  רמת 
לאחר מכן לקחתי את התרופות שלי כאשר הנייד שלי השמיע 
בדיקת  באמצע  ייעלמו  אלה  צלילים  ההשכמה.  צליל  את 
הרופאים.  אך הם הבטיחו שניקח תמיד את התרופות בזמן. 

בכל שבוע פגשתי אנשים נפלאים מהצוות הרפואי. 

ארבלקיס.  ד”ר  של  היה  הניתוח  אחרי  הראשון  הביקור 
איזה  היה  אתו.  האור  את  הביא  הוא  לחדר  נכנס  כשהוא 
אושר שקרן ממנו שלא יכולת אלא לחייך. לבשתי את אחת 
מחולצות הטי שאן בחרה למעני, עליהן היו הדפסים של חיות. 
הדבר הראשון שד”ר ארבלקיס הזכיר היה האריה שעל החזה 
שלי. זה גרר אחריו שיחה על חיות וחיות מחמד וכמה אנחנו 
אוהבים אותן. ד”ר ארבלקיס סיפר על הבולדוגית שלו וכמה 
הוא משוגע עליה. אן שאלה אם יש לו תמונות שלה, ואכן, 
כל הנייד שלו היה מלא תמונות של הכלבה, מאז היותה גורה 

ועד היום. 

ד”ר  אותי  בדק  שלנו  החיות  שיחת  את  שגמרנו  לאחר 
ארבלקיס וענה על כל שאלותינו. הוא אמר שאני נראה טוב 
ובריאותי משביעת רצון. עדין לא לעשות תרגילי בטן אלא רק 

ללכת, ולשמור בזהירות על המשקל.

במונית בחזרה למלון דיברנו על הצוות המעולה של בית 
פעם  בכל  שיחתנו  עיקר  היה  שזה  נראה  סיני.  הר  החולים 

שנפגשנו עם מישהו שם.

שבוע  בכל  וחצי.  חודש  במשך  שלנו  השגרה  הייתה  זו 
נבדקתי על ידי רופאים אחרים, ד”ר ארבלקיס או הנפרולוגית 
כאשר  לראשונה  אותי  ביקרה  דלאני  ד”ר  דלאני.  ד”ר  שלי, 
שלה  הדוקטורט  את  עשתה  היא  החולים.  בבית  הייתי  עדין 
בבית  גם  ולמדה  בלונדון,  שלה   PHD ה  את  וכן  ברפואה 
החולים מונטפיורי בניו יורק. היא הייתה חכמה ובעלת אישיות 
כובשת והיה לה מבטא אירי מקסים. היא הקפידה מאד על 
הבדיקות, אבל אן ואני שכחנו לפעמים להקשיב לכל הפרטים 

בהוראותיה כי נלכדנו בהקשבה למבטא שלה. 

חוזר  כמה מהר  לראות  מופתע  הייתי  יום התאמנו.  בכל 
אלי הכושר הגופני. בכל אחר צוהריים תפסתי תנומה. צפינו 
בסרטים כל ערב אחרי הארוחה. חברינו בוב ויינרייט, לוסיה 
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מה  קרובות,  לעיתים  לבקרנו  הגיעו  ווייז  וג’רמי  טריסטאו 
שהחיש את תהליך ההחלמה. 

לאחר  קרובות  לעיתים  ביקרו  מרנוול  הג’נטלמנים  גם 
שההשתלה יצאה לפועל. לפני כן הם שמרו מרחק  כי אסור 
מה  לבדוק  באו  הם  עכשיו  לנתרם.  התורם  בין  קשר  שיהיה 
ככל  לעשות.  יכולים  שהם  משהו  יש  אם  ולראות  שלומי 
שהזמן עבר נוכחנו לדעת כמה הם חבורה של אנשים טובים 
ואכפתים. הם התרכזו במציאת כליות לאנשים שנזקקו להן, 

ולוודא שההשתלה אכן מבוצעת.
ופעולתם,  מחשבתם  דרך  את  יותר  טוב  שהכרנו  ככל 
כך הערכנו יותר אותם ואת תרומתם. הם תמיד היו חיוביים 
ושמחים ודאגו לכסות את כל הצרכים של הנתרם ומשפחתו. 
הם ליוו אותנו צעד אחר צעד ועשו הכל כדי שנהיה רגועים 
ולא מפוחדים לפני הניתוח. לאחר הניתוח הם דאגו ללוות גם 

את התורם ומשפחתו בכל תהליך ההחלמה. 
לאחר שג’יימס חזר למיזורי הם המשיכו להעניק תשומת 
מכשולים  יותר  היו  לא  וכבר  מאחר  שלנו.  ולצרכים  לי  לב 

בנוגע לדיון בענייני כספים, שאלתי את דוד שישה האם עלינו 
להחזיר להם על כל ההוצאות שהיו להם בגין התמיכה בג’יימס 
ובאשתו. תשובתו באופן מפתיע הייתה “לא”. כל ההוצאות 
ידי תורמים מאחר והם ארגון פילנטרופי  שלהם מכוסות על 
הנהלים  של  ההוצאות  שכל  הסביר  דוד  רווח.  מטרות  ללא 
למזון  דואגים  רנוול  הנתרמים.  של  הביטוח  ידי  על  מכוסים 
ולהארחת משפחת התורם אם הם רוצים להיות לידו במשך 
ככל  והנתרם  התורם  לצרכי  לדאוג  מטרתם  האשפוז.  זמן 
יכולתם. הוא הוסיף ואמר שכל תורם, על כל הוצאותיו, עולות 
לרנוול בסביבות 20,000 דולר. הם אוספים תרומות לשם כך. 

שאלתי הבאה הייתה מה הייתה התרומה הגדולה ביותר 
שלהם?  דוד תיאר כיצד משפחות תורמות להם עד 30,000 
דולר. אן ואני כבר דיברנו קודם על הנושא, ולכן אמרתי לדוד 
שאנחנו רוצים לתרום 100,000 דולר. זה יעזור לעוד חמישה 
אנשים לחזור לחיים, כמו שאני חזרתי. אין צורך לומר שהם 
המצולם  בקטע  שמופיע  כפי  התרומה,  את  בשמחה  קיבלו 

המצורף בהמשך. 

הם  מאי  בראשית  בדירתנו.  בית  לבני  הפכו  רנוול  אנשי 
שאלו אם אוכל לבוא ולתת הרצאה באירוע התרמה שלהם, 
ומצאנו  לכנס  הגענו  ואני  אן  בשמחה.  הסכמתי  כמובן  ואני 
שם 75 אנשים משוחחים ביניהם. א.ג’. גינדי ארגן את כנס 
התורמים הזה. הוא אמר לנו קודם שהוא תרם את הכליה שלו 
לפני כמה שנים ושמעשה זה של הצלת חיים היווה השראה 
בשבילו להמשיך ולנסות לעזור לאנשים נוספים לקבל כליות 

ד”ר ורוניקה דלאניי

ד”ר ארבלקיס בביתו וכלבת הבוקסר שלו



573   ש רפ  שק  21 קרפ

להשתלה. א. ג’. הציג אותי לפני הקבוצה ואני הסברתי את כל 
השתלשלות העניינים מקריסת הכליה ועד ההשתלה. 

דולר   100,000 תרמתי  כליה,  שכמושתל  להם  אמרתי 
כדי לעזור לרנוול להעניק חיים לחולים נזקקים נוספים ושעל 
כל אחד מהנוכחים בחדר לתרום גם הוא כדי לעזור לאחרים. 
דבריי נפלו כנראה על אוזניים קשובות, כי בסוף הערב נאספו 
250,000 דולר.   שמחתי לקבל אחר כך מכתב מא.ג’. גינדי :

ידיד רנוול יקר, 

השתלת כליה, עכשיו

אנא שא תפילה עבור:

התורמת: אביגיל מכסה בת בתיה איטה

המקבל: מרדכי דוד בן עליזה פרידה

מיד  כליה  לתרום  החליטה  אביגיל,  היום,  של  התורמת 
כאשר נודע לה שבעלה צריך השתלה. בגלל נכונותה זו מרדכי 
לא יצטרך בעזרת השם לעבור את שבעת מדורי הגהנום של 
הדיאליזה כמו שעוברים חולי כליות רבים עד שהם מאתרים 
תורם. אני בטוח שהוא יהיה אסיר תודה לאשתו עד סוף ימיו.

ולהחלמתו  אריאל  לגדעון  מוקדשת  היום  של  ההשתלה 
המהירה. גדעון זכה לחזור לחיים בזכות השתלת כליה בחודש 
שעבר. גדעון הוא הספורטאי האולימפי הראשון שזוכה לקבל 
כליה בזכות פעולתה של רנוול. הוא התחרה באולימפיאדות ב 

1960 וב 1964 במדי נבחרת ישראל.

ב”ה, להשתלות הכליה יש אחוז הצלחה גבוה, אבל צריך 
סייעתא דשמיא כדי שהן תצלחנה. אנא הקדישו זמן לאמירת 

תהילים כדי שההשתלה תצליח.

תודה,

א.ג’. גינדי, פרקליט הקהילה, רנוול

יום לפני שהמראנו לקליפורניה, כמה המחברי רנוול באו 
אנחנו  בעוד  בהמשך.  מוצלחת  בריאות  לנו  ולאחל  להיפרד 
חמישה  לפחות  לי  שיש  לי  אמר  פרידמן  מנחם  מדברים, 
תורמים בנוסף לאלה שהכרנו. ידענו על לוסיה ועל אחיה של 
האנשים  את  הכרנו  שלא  למרות  עוד.  היו  אבל  מרשל,  אן, 
האלה, היינו אסירי תודה על נכונותם לתרום כדי להציל את 
התמונה  את  צילמנו  מאיתנו  נפרדו  רנוול  שחברי  לפני  חיי. 

המצורפת בעמוד זה.

בזמן שאחרי ההשתלה ניהלנו שגרה של בדיקות. בחודש 
הראשון היו לי בדיקות דם ובדיקות על ידי הרופאים פעמיים 
השלישי,-  בחודש  בשבוע.  פעם   – השני  בחודש  בשבוע. 
פעם בשבועיים. בימי הבדיקות יצאנו אן ואני החוצה לשמש 
החמימה של מאי כל פעם שהלכנו להר סיני. כשמזג האוויר 
לא האיר פנים הלכנו למוזיאונים. למרות שכושר העמידה שלי 
הוכיח את עצמו, עדין הייתי מוגבל ביכולתי הפיזית, והטיולים 

האלה לא היו ארוכים במיוחד.
יום אחד במאי הודיעו לי הרופאים שלי, ד”ר דלאני וד”ר 
הבדיקות  לקליפורניה.  הביתה  לחזור  יכול  שאני  ארבלקיס, 
תהליך  את  להמשיך  יכול  ואני  תקינה  שבריאותי  הראו  שלי 

תרומה של 100,000 דולר מתקבלת בתודה על ידי 
דויד שישה
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ההחלמה בבית. ידעתי שאן חשבה שזה מוקדם מדי בשבילי 
לעזוב את הר סיני, אבל רציתי לחזור הביתה. זה היה טיעון 

משכנע ואן קיבלה את דעתי והחלה בתהליך המעבר.

סיני,  בהר  מצוין  טיפול  עוזבים  שאנחנו  וידעתי  מאחר 
שנבוא  ממליץ  הוא  אם  לשאול  שפירו  רון  לד”ר  התקשרתי 
לטיפול מיד כשנגיע לקליפורניה. את ד”ר שפירו פגשתי רק 
פעם אחת, לפני חודשיים, ולא הייתי בטוח שהוא יזכור אותי. 
הופתעתי לקבל ממנו תשובה במייל תוך שעתיים. הוא כתב 

שהכל כבר סודר ואורגן.

זה קורה שוב. תשומת הלב  יכולנו להאמין.  ואני לא  אן 
מחלקת  ראש  היה  והוא  אכפתי.  כך  כל  מאדם  המיוחדת 
חיים  ומצילי  חשובים  דברים  הרבה  כך  כל  היו  ההשתלות. 
לענות  כדי  במיוחד  זמן  פינה  הוא  אבל  לעשות,  עליו  שהיה 
לי. אנחנו זוכרים ביראת כבוד את האנשים הנפלאים של בית 

החולים הזה.

יורק.  לניו  הטיסה  כמו  הייתה  לקליפורניה  שלנו  הטיסה 
למשלוח,  חבילות  ארזה  אן  יותר.  בריא  הייתי  הפעם  אבל 
פינתה את כל הדברים שלנו מהדירה, ארגנה הכל להעברה 
באוויר או ביבשה, ודאגה לכל מה שצריך . ה”עבודה” שלי 
לנסות  ולא  שלנו,  החשמליים  הגאדג’טים  את  לארוז  הייתה 
לעשות דברים שאני לא יכול לעשות. הייתי צריך לארוז את 
המחשבים, מערכת הקולנוע, ואת המדפסת החדשה שרכשנו, 
וכן יער של חוטים וכבלים. אן הקדישה תיבה שלמה רק בשביל 
הדברים האלה. היא דאגה גם להזכיר לי שחלק מהתפקיד שלי 

זה לישון בצהריים. 

בבדיקה האחרונה שלי בהר סיני פגשתי את ד”ר רפאל 
חיים. הוא היה המנהל הקליני של ניתוחי השתלות כליה ולבלב. 
הוא זה ששחרר אותי מבית החולים ועכשיו היה עליו להסביר 
את כל הפרטים של החיים בקליפורניה עם כליה חדשה. הוא 
ד”ר  בין  אישי  קשר  באמצעות  אורגן  שלי  שהטיפול  הסביר 

אן ואני בחברת א.ג’. גינדי, דוד שישה ומנחם פרידמן
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ג’ורדן, בבית החולים  ד”ר סטנלי  והקולגה שלו,  רון שפירו  
סידארס סיני )“ארזי סיני”( בלוס אנג’לס. שני הרופאים האלה 
היו חברים ותיקים ועבדו ביחד על מחקר משותף. ד”ר חיים 
ארגן שהטיפול בי יעבור לסידארס סיני, ודאג שכל הנתונים 
הקשורים לניתוח שלי ולטיפולים שלאחר הניתוח יגיעו לבית 
בקליפורניה  רופאים  שיש  לדעת  הקלה  הייתה  זו  זה.  חולים 

שד”ר שפירו מכיר אישית. 

ד”ר חיים נתן לנו קלסר גדול עם כל הנתונים ההכרחיים 
כל  על  לענות  היה  יכול  הוא  סיני.  בסידארס  להם  שנזדקק 
שאלותיה של אן, הרגיע אותה ואמר שתמיד נוכל לפנות אליו 
בכל בעיה. היה לנו חבל לעזוב את הר סיני אבל שמחנו לחזור 

הביתה. הודנו לד”ר חיים על הטיפול המסור והאישי.

היה  טוב  כמה  יורק.  ניו  את  עזבנו  למאי  ב21  לבסוף, 
בניו  שהיתי  חדשים.   וחיים  חדשה  כליה  עם  הביתה  לנסוע 
של  נוראי  מקיום  שינוי  עברו  חיי  אבל  ימים,   49 רק  יורק 
קריסת כליות לעתיד מבטיח של חיים בריאים. זה היה יותר 
מחלום שהתגשם. באמת זכיתי במדליית זהב באולימפיאדה 

השלישית שלי.

 התקשרנו למרכז ההשתלות של סידארס סיני יום לאחר 
ג’ורדן.  סטנלי  ד”ר  עם  פגישה  וקבענו  לקליפורניה  חזרתנו 
החוף  גרסת  את  וגילינו  שם  אתו  נפגשנו  מכן  לאחר  שבוע 
המערבי של הר סיני. ד”ר ג’ורדן חייך והיה מרוצה מתוצאות 
ההשתלה שלי. דיברנו ארוכות על האנשים שהוא מכיר בהר 
סיני, בעיקר חברו והקולגה שלו, ד”ר שפירו. הוא אישר שלפי 

בחוץ, בסנטרל פארק
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בית  עזבנו את  הנכונה להחלים.  אני בדרך  בדיקת הדם שלי 
החולים בתחושה שאני בידיים טובות.

כשחזרנו הביתה חיפשנו חומר רקע על ד”ר ג’ורדן. היה 
לו רקורד מדהים והיינו שמחים להיווכח שהוא ממשיך להיות 
מעורב בפרויקטים מחקריים. כולם, כולל רופאים, שממשיכים 
לעסוק במחקרים חדשים, לומדים כיצד להביא את הגילויים 

שלהם לחייהם ולשפר את יכולותיהם המקצועיות. 

עכשיו, כאשר הייתה לי כליה חדשה, בריאה ומתפקדת, 
שלש  היו  זאת.  מהתנסות  למדתי  מה  עצמי  את  שאלתי 
קטגוריות: ההתנסות הבריאותית האישית שלי, הידע הרפואי 
שנחשפתי אליו, והעצות שאני יכול לתת לחולי כליות אחרים. 

טעויות עשיתי מהרגע  לאחור הבנתי כמה הרבה  במבט 
שנודע לי על קריסת הכליות ועד להשתלה. נודע לי בהתחלה 
שהשתלה עדיפה על דיאליזה. לכן אן התקשרה לבית החולים 

שהומלץ, UCSD, וקבעה פגישה לשיעור ראשון. שיעור זה 
חיוני לפני שמתחילים את הבדיקות כדי לקבוע אם אני יכול 
להתקבל כמועמד להשתלה. לאחר שיעור של שעתיים הרימה 
אן את ידה ושאלה אם הגיל הוא פקטור. ענו לה שאין להם 

הגבלות גיל.

יצאנו מתוך הנחה שמצבי הבריאותי הטוב, מלבד כליותיי 
עברתי  להשתלה.  בתור  מקומי  את  להבטיח  יכול  הקורסות, 
או  סרטן  לי  שאין  לקבוע  כדי  בדיקות  של  ארוכה  שורה 
בעודי  חודשים  נמשך שישה  זה  כל  רפואיות אחרות.  בעיות 
מחכה להיכנס לרשימת ההמתנה. זו הייתה התרסקות לגלות 
בנובמבר שדחו אותי בגלל הגיל. הם יכלו להגיד לי את זה כבר 
ביוני. כבר אז ידעו בן כמה אני. יכולתי לחסוך את כל הזמן הזה 
זה  חולים אחרים. תהליך  בבתי  לחפש אלטרנטיבות  ולנסות 

נמשך פעמיים עד שהגענו לניו יורק ושם קיבלתי כליה.

ד”ר סטנלי ג’ורדןד”ר רפאל חיים
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מה שלמדתי, וחבל שלא למדתי את זה קודם, שהכי חשוב 
למצוא את בית החולים הנכון. אם בית החולים לא נותן לך 
מפעם לפעם אינפורמציה עליך ועל מצבך המדויק, אם הם לא 
מעדכנים אותך על סיכויי ההשתלה שלך, אז תמשיך לחפש 
לך את האינפורמציה הזאת.  חולים שנותן  בית  עד שתמצא 
אלה החיים שלך. על תיתן לבית החולים להשהות את התהליך 
ולגנוב זמן מחייך. שאל כבר בהתחלה ותמשיך ללחוץ עליהם. 

אתה עורך הדין היחידי של עצמך.
במבט לאחור, אני חושב שהתחלתי את הדיאליזה מוקדם 
מדי. בהחלט לא הרגשתי טוב כאשר הקארטונין של  הגיע ל 
צפקית אבל מהר מאד  דיאליזה  הנוהל של  6. התחלתי את 
הבנתי שזה לא נותן לי החופש שהובטח לי. לא יכולתי לישון, 
הייתי מלא בנוזלים והתקשיתי באכילה. ואז נתקפתי בפטריות 
לא  סיוט.  הייתה  דיאליזה  ההמו  למותי.  לגרום  היו  שיכולות 
רק שהייתי צריך להקדיש לה הרבה זמן, גם הרגשתי נורא כל 
היום וכל הלילה. זה שמר אותי בחיים, אבל היו ימים שחשבתי 

שאלה לא חיים ששווה לחיותם.
כמו  חולים  בית  בהתחלה  מוצא  הייתי  אני מאמין שאם 
הר סיני, כל זה היה נחסך ממני. או לפחות הרוב. המסר שלי 
הוא לחכות כמה שניתן לפני שמתחילים דיאליזה. אם תמצא 
את בית החולים הנכון והצוות הטוב ביותר, הם יעזרו לך לקבל 

החלטה.
הכליות  קריסת  את  קיבלתי  שלא  הייתה  נוספת  טעות 
הייתה  זו  עזרה.  לבקש  ובושה  אשמה  חשתי  בלבד.  כמחלה 
חי  תורם  לחפש  מיד  להתחיל  חייב  הייתי  נוראית.  טעות 
באינטנסיביות. זה המצב שלך, עליך לחפש תורם בכל המרץ. 
אתה צריך למצוא יותר מתורם אחד כי לעיתים תורם ונתרם 
בנושאים  או  באנטיגנים  הדם,  בסוג  לזה  זה  מתאימים  אינם 
אחרים. תמשיך לחפש. תהיה בטוח שבית החולים שלך מכניס 
את התורם הפוטנציאלי לתהליך מהר ככל האפשר. אל תשכח 
שאלה הם חייך ועליך להפעיל לחץ חזק ככל האפשר על מנת 
הרופאים  וצוות  החולים  בית  את  תמצא  אם  אותם.  להציל 
המתאים, הם יהיו מעורבים ומחויבים לתהליך כמוך. הם ירצו 

להציל את חייך באותה מידה שאתה רוצה.
טעות נוספת הייתה שלא היינו מודעים לצורך שבחיפוש 
האגרסיבי אחר תורם חי. באופן כללי, כליה מתורם חי מחזיקה 
מעמד זמן רב יותר ומתפקדת טוב יותר מכליה מתורם מת. 

יש אנשים נפלאים שמוכנים לעזור לך. לפעמים כל מה שאתה 
זה לבקש. כך מצאתי את התורם הנהדר שלי,  צריך לעשות 
ג’יימס. ביקשתי עזרה. אל תפסיק לבקש עזרה. תשלח בלוג, 
תלה מודעות בבתי קפה או בלוחות מודעות של חברות, תציף 
את העולם במידע שאתה מחפש תורמים. אל תתבייש לבקש 

עזרה. זכור, אלה החיים שלך שאתה מציל.
תהיה בטוח שהתורם הפוטנציאלי שלך נמצא בקשר עם 
התמיכה  קבוצת  עם  או  ההשתלה  תתבצע  בו  החולים  בית 
שלך. מאחר וצריך לשמור על ריחוק בין התורם למקבל, עליך 
למצוא דרך להמשיך לבדוק את התקדמות התהליך של זיהוי 
ההתאמה של התורם שלך. צעד זה יהיה קשה כי יש הפרדה 
בין התורם למקבל, אבל זה ההיבט החשוב ביותר. אתה חייב 
הוא  החורק  “הגלגל  שהביטוי  חושב  ואני  תורם  לך  שיהיה 

הגלגל הראשון שמשמנים אותו”  מתאים במקרה זה. 
בין הגילוי שיש לך קריסת כליות עד ההשתלה יש מבוך 
ובורות. גם אם אתה  זמן אבוד,  ואפל שכולו מסתורין,  ענקי 
יהיה  עדין  שלך,  הרפואית  ההיסטוריה  כל  של  העתק  מקבל 
לך קשה להבין ממנו מה יחשבו הרופאים או בתי החולים על 
מצבך.  החולה הנואש לא יודע מה הם סיכוייו להשתלה. גם 
אם יש לך תורם חי ומתבצעת בדיקה שלו, עדין אסור לשתף 
אותך בתוצאות הבדיקה, אם הוא מתאים או לא. אתה נשמר 

בחשיכה.
שחיכה  נוסף  כליות  חולה  פגשנו  יורק  בניו  בהיותנו 
חודש  חי אבל  תורם  לו  היה  לשווא.  חיכה  כמוני...  שנתיים, 
אחד לפני ההשתלה בבית חולים בקונייטיקט הרופאים מצאו  
כתם על אחת מהכליות שלו. נאמר לו שיש להסיר את הכליה 
ועליו לחכות שנתיים לפני שיוכל לעבור השתלה. בכל מקרה, 
מאחר והוא היה בן 68 , בעוד שנתיים הוא יהיה בן 70, שהוא 
שאל  הוא  השתלות.  מבצעים  לא  כבר  הם  לו  שמעבר  הגיל 
לו שהוא הולך למות. סוף  מה פירוש הדבר בשבילו, ואמרו 
הסיפור היה הרבה יותר אופטימי. הוא מצא רופא בהר סיני. 
הכליה שלו הוסרה ונמצא שהגידול לא היה ממאיר, והוא קיבל 

כליה מהתורם החי שלו בהר סיני בחודש שלאחר מכן. 
אחת  טעות  בעשיית  אומללות  שנתיים  העברנו  ואני  אן 
ויתרה. לכל חולה כליות חייב  אחר השנייה. אבל אשתי לא 
מישהו  לך  להיות  חייב  במאבקו.  לו  שיעזור  מישהו  להיות 
שיעודד אותך, שיחפש, יחפור, ישאל, יציק ולעולם לא יפסיק. 



זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו578

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

אתה מרגיש נורא בכל יום אבל יש לך מישהו שמרגיש טוב 
יותר ויכול להמשיך את המאבק והחיפוש למענך.

עד  כשלה  המערכת  למעננו.  תעבוד  שהמערכת  חיכינו 
שמצאנו את רנוול והר סיני. שני ארגונים אלה מאמינים בחיים 
ועובדים כדי לאפשר לכל תורם או נתרם את היכולת לחיות. 

בלעדיהם, ככל הנראה שלא הייתי כאן היום.
יש  תורמים.  אחר  הפוגה  ללא  חפש  לנסות.  תמשיך 
חשבון.  לעשות  בלי  כליה  לך  שיתנו  נפלאים  אנשים  בחוץ 
לא  חייך,  את  להציל  חולים שמחויב  בית  אותם. מצא  חפש 
רק להאריך אותם עם בדיקות אינסופיות. תמשיך לחפש את 

המוסד והצוות הרפואי שמחויב לך ולחייך. הם נמצאים שם. 
אל תצא אף פעם מחוץ למערכת החוקית. יש דרכים חוקיות 

למצוא כליה אבל צריך לחפש אותן.

לעולם, לעולם, לעולם אל תוותר!

חיי  את  שהציל  המדהים  הסיפור  של  הסוף  זהו  אז, 
מקיום מסויט של דיאליזה וקריסת כליות. אני מחלים, חוזר 
לבריאותי ולחיי. אני מקווה שאוכל להמשיך לטייל בעולם עם 
אשתי האוהבת, אן. בחיים לא הייתי עושה זאת בלעדיה. היא 
הייתי  מזל  בר  כמה  אותי.  עודדה  ותמיד  פעם  אף  ויתרה  לא 
שמצאתי את רנוול ואת בית החולים הטוב ביותר עם הצוות 

הרפואי הטוב ביותר בעולם, בית החולים הר סיני בניו יורק.

יותר מהכל, אני חב את חייו לד”ר ג’יימס האקני.

לי  תרם  רב,  לא  זמן  לפני  עד  מוחלט  זר  כמעט  ג’יימס, 
מפני שביקשתי  רק  חיים  לי  העניק  הוא  מכליותיו.  את אחת 
עזרה והוא האמין שעליו לעזור לאנשים. עדין קשה לי להאמין 
שאנשים כאלה קיימים בעולם, אבל ג’יימס קיים. בכל יום בו 
אני קם ובריאותי טובה, אני מעריך ומודה לאיש הנפלא שנתן 
לי חיים. אני כל כך שמח להיות בחיים. אני חייב את חיי ואת 

אושרי לג’יימס האקני.

הלילה עם ג’ון אוליבר
http://arielnet.com/ref/go/2791

http://arielnet.com/ref/go/2791
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