
 

 

 

 

 הסכמה להצטרף למאגר תורמים של תאי מח עצם

 בלבד( 18-45)רשאים להצטרף גילאי 
 

 תרומת תאי מח עצם מצילה חיים!
 

תאים  מח עצם מורכב מחומר ספוגי, נמצא בתוך העצמות ומהווה מקום היווצרותם של תאים אדומים,

לבנים וטסיות דם. תאי דם הנמצאים בשלב התפתחות מוקדם ביותר בתוך מח העצם ומייצרים את כל תאי 

 הדם נקראים תאי גזע.

 

בשנים האחרונות חלה התקדמות עצומה בריפוי של מחלות קשות הקשורות לדם באמצעות השתלת תאי 

 ה ביניהם בסיווג הרקמות.גזע של אדם בריא בגופו של אדם חולה, כאשר חיוני שתהיה התאמ

 

רק לחלק קטן מכלל החולים הנזקקים להשתלת תאי גזע יש בן משפחה התואם את סיווג הרקמות שלהם, 

בדרך כלל הוא שייך  ולכל האחרים יש צורך לחפש באוכלוסיה הרחבה תורם הזהה להם בסיווג הרקמות

 .לאותה קבוצה אתנית אליה שייך החולה

 

( עם סיווג רקמות 45עד  18מכאן הצורך והחשיבות בקיום מאגר שיכלול מספר רב של מתנדבים )בגיל 

 ידוע אשר מוכנים לתרום תאי גזע )תאי מח עצם( במידה וימצאו תואמים לחולה הנזקק לתרומה זו.

 

 המתבצע דרך הוריד בדומהתרומת תאי מח עצם הינה תהליך שגרתי ומקובל בארץ ובעולם הרחב, 

איסופים. תאי מח העצם מתחדשים ומשלימים את ד היום בוצעו עשרות אלפי כאשר עלתרומת דם, 

 .והתורם מחזיר לעצמו את כל מה שתרם הכמות שנתרמה תוך זמן קצר
 

 כיצד מצטרפים למאגר התורמים?
 

 רירית הפה )ד.נ.א( לשם ביצוע בדיקת סיווג רקמות.-מתן דגימת רוק 

  המשרת את כלל  תורמים ממוחשבתוצאות בדיקת סיווג הרקמות יועברו למאגר

 החולים הנזקקים לתרומת תאי מח עצם בארץ ובעולם.

 

 כיצד מאתרים תורם מתוך המאגר?
 

  כאשר חולה זקוק לתרומה, נסרק המאגר לאיתור תורם שסיווג הרקמות שלו מתאים

 לזה של החולה.

 א מתבקש לתרום דגימת דם רגילה נוספת במידה ונמצא במאגר תורם כזה הו

 באמצעותה תתבצענה בדיקות התאמה סופיות.

 ובדיקות אלה תראינה על התאמה לסווג הרקמות של החולה יימשך התהליך  במידה

 לקראת אסוף תאים.
 

 כיצד מתבצע תהליך איסוף תאי מח עצם?
 

 לאחר שנמצא תורם מתאים תבוצענה הפעולות הבאות:

 לפני האיסוף יוזרק לתורם חומר מעודד צמיחת תאים. במשך חמישה ימים 

  בדומה לתרומת דם רגילה  -ביום החמישי נעשה איסוף התאים דרך וריד היד- 

 בתהליך שנמשך מספר שעות.
 

האגן בהרדמה אזורית של פלג  שית על ידי שאיבת תאים מחלל)לבחירת התורם, ישנה דרך חלופית לביצוע התרומה. זו נע

 תהליך זה דורש יום אשפוז אחד( – הגוף התחתון

 

 



 

 

 

 ההצטרפות למאגר התורמים הנה חד פעמית, 

 אין להיבדק שנית! –אם נבדקת בעבר וחתמת על טופס הצטרפות 
 

 בלבד 18-45רשאים להצטרף גילאי 
 

  תקבל מידע נוסף בכתב ההסכמה הנוכחי אתה נותן רשות להיכלל במאגר התורמים. בכל שלב במסלול זה

 ואת האפשרות להמשיך או לסגת מהחלטתך.

 .הצטרפותך למאגר התורמים אינה מעניקה כל טובת הנאה או תמורה כספית בשום צורה 

 .הסיכונים המלווים את הצטרפותך למאגר הינם כמו במתן דגימת רוק רגילה 

 רומת תאי מח עצם.לא תשא בכל הוצאות כספיות הכרוכות בתהליך הצטרפות למאגר או בתהליך ת 

  המידע על סווג הרקמות שלך יעמוד לרשות מאגרים אחרים בעולם, אך זהותך תשאר חסויה )הזיהוי

 יתבצע באמצעות קוד(.

 .ייתכן ובעתיד תתבצע פניה לרשם האוכלוסין כדי לעדכן את כתובתך 

  ומסכים להיכלל חתימה על מסמך זה מהווה אישור כי קראת את כתב ההצטרפות והינך מסכים לכתוב בו

 במאגר התורמים של תאי מח עצם.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 בדוק אם מצבך הבריאותי מאפשר הצטרפות למאגר תורמי מח עצם
 

 האם השתמשת בסמים באמצעות הזרקה?. 1

 

 ? HIV . האם נבדקת ונמצאת חיובי לנוכחות נוגדנים לנגיף 3

 . האם הינך סובל כיום ממחלה רצינית/כרונית? לדוגמא:2

 סכרת, סרטן, המופיליה, שחפת, סכרת נעורים, אפליפסיה,            

 ברוצלוזיס וכו'    

 ?Cאו  Bצהבת( -. האם הינך נשא של דלקת כבד )הפטטיס4

 טיפול בהורמון גדילה ממקור אנושי או עברת. האם קיבלת 5

 השתלה?    
 

 כן  /  לאהאם אחד מהמצבים המפורטים לעיל חל עליך?   

 ענות.יאין באפשרותך להצטרף למאגר תורמי מח עצם. אנו מודים לך על הה , אזיאם התשובה היא כן
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  כפי שמופיע בתעודת הזהות פרטים אישיים
 

 האבשם  פרטישם  שם משפחה

   
 

 מספר זהות              ס.ב. תאריך לידה מלא
 מין:  זכר / נקבה

                 
 
 

 קופת חולים עדה ארץ לידה

   
 
 

 טלפון בית /עבודה 2נייד  1נייד 

                              
 

 עיר/ישוב מס' בית רחוב

   

 

 כתובת פייסבוק כתובת דוא"ל

@  

 

 הנני מאשר שהמידע שסיפקתי מדויק כמיטב ידיעתי:

 

 חתימה__________________

 

  תאריך

      

 

 שם מבצע ברקוד


