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רן או רן  פ'  פרו
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כולנו נתקלים מדי פעם באדם הקרוב לנו המתמודד עם בעיית   
כבד. לעתים מדובר בגילוי ממצא החשוד לגוש בכבד בבדיקות 
לחולה  נמסר  לעתים  האולטראסאונד,  בדיקת  כגון  ההדמיה 
מדובר  ולעתים  בדם,  כבד  אנזימי  של  מוגברת  רמה  קיימת  כי 
בתורם דם שקיבל הודעה שבדמו נמצא נגיף מסוג ההפטיטיס 

B או C וכיו"ב.
 

מטרת הספר "מחלות כבד - נושא כבד עם הסברים פשוטים"   
לתאר  כבד,  ששמו  האיבר  ויעיל  מורכב  כמה  עד  להמחיש  היא 
מחלות  שבמגוון  אף  כי  ולהראות  מסוים,  בסדר  המחלות  את 
הצורך  את  המעוררות  ביותר  קשות  מחלות  קיימות  הכבד 
המקרים  ברוב  הרי  תמותה,  גורמות  חלילה  או  כבד  בהשתלת 
מדובר בבעיה פתירה שלאחר החלמה ממנה אפשר לחיות היטב 
עד 120. הספר נכתב ברמה רפואית ולא עממית, אך באופן המובן 

לכול.

פרופ' רן אורן



מחלות כבד מחלות כבד  בריא לדעת! 
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פרופ' רן אורן - מנהל יחידת הכבד וסגן מנהל המכון למחלות   
דרכי העיכול והכבד, במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, 

כתב וערך את הספר כולו.
 

סייעו בכתיבה אנשי צוות המכון למחלות דרכי העיכול והכבד:  

כתב ביחד עם פרופ' אורן  מנהל המכון -  פרופ' זמיר הלפרן -   
את פרק 2: "משמעות בדיקות מעבדה באבחון מחלות כבד".

פרופ' רפי ברוק - סגן מנהל המכון - כתב את פרק 9: "מחלת   
כבד אלכוהולית".

יח' הכבד - כתב  מנהל השירות להפטיטיס,   - ד"ר יואב לוריה   
.B את הפרק הדן בדלקת כבד נגיפית מסוג

ד"ר מיכל כרמיאל - מנהלת השירות להשתלות כבד, יח' הכבד   
- כתבה את פרק 11: "הגישה לחולה הזקוק להשתלת כבד".

ד"ר מנחם בן חיים - מנהל היחידה לניתוחי כבד, כירוגיה ב' -   
כתב את פרק 12: "השתלת אונת כבד מתורם חי במבוגר".

ד"ר חני ישועה - שרותי בריאות כללית מחוז תל אביב ויחידת   
הכבד- כתבה את פרק 6: "המחלה ע"ש וילסון".

גב' שירה זלבר שגיא - תזונאית קלינית, יחידת הכבד - כתבה   
"כבד שומני שלא מצריכת   :8 ביחד עם פרופ' אורן את פרק 

אלכוהול".



