Eda’nın Öyküsü
Bana, karaciğer hastalığım, ‘birincil
sklerozan kolanjit’in tedavisinin olmadığı
ve karaciğer nakli gerektiği söylendiğinde
21 yaşımdaydım.
Nişanlım ve ben o yıl Aralık ayı için düğün
planları yapıyorduk. Doktorum, organ nakli
listesinde olup düğün planları yapmanın iyi
bir fikir olmadığını belirtti. Ancak, ne kadar
yaşayacağımı bilmiyordum ve organ nakli
için belirli bir süre olmadığından, hayal
ettiğim düğünümü yalnızca 2 ay süre içinde
gerçekleştirmeye karar verdim. Düğünün
ertesi günü hastanede karaciğer nakli
bekleme listesine girmek için formlar
imzalıyordum. Balayına çıkamadık.
Uzun ve çok zor geçen ondört ay
boyunca bir donörden organ bekledim.
Çok hastaydım. Sekiz ay boyunca
hastanede yattım ve her geçen dakika
gücümü kaybediyordum. Karaciğer ve
akciğerde biriken sıvının hergün
boşaltılması gerekiyordu. Bir sabah erken
uyandığımda eşim yanımda, doktorlar
koridordaydı ve hemşireler kan alıyorlardı.
Benim için bir donör bulunmuştu!
Hatırladığım tek şey aileme sarılıp öpmek
ve iyi dileklerini duymak oldu. Yakın aile
çevremden ve Türk toplumundan herkes
bana organ nakli yapılması için organ
bağışına ihtiyaç olduğunu anladılar ve
desteklediler.
Ancak komplikasyonlar vardı ve organ nakli
yapılamadı. O zaman durumum çok kritikti
ve bana 3 gün ömür biçilmişti. Allahtan
yukarıda beni gözeten meleklerim vardı ve
bir başka uygun karaciğer bulunmuştu.
Yeni ve sağlıklı bir karaciğerim ve hayatta
ikinci bir şansım oldu!

Ameliyattan sonra kendime geldiğimde
yeniden doğmuş gibi ve çok canlı hissettim.
Hissettiğim değişiklikler inanılmazdı.
11 saatlik bir ameliyatın ardından birkaç
saat sonra Yoğun Bakım Hemşiresinin
yardımı ile yürüyordum. Ertesi gün Yoğun
Bakım Ünitesinden çıkarılıp karaciğer nakli
koğuşuna geçirildim. 2 hafta sonra da
evdeydim. Evde yeniden ‘normal’ hissetme
duygusunun tadını çıkararak ve
dinlenmeye özen göstererek çok çabuk
iyileştim.
Şimdi bu yaşam hediyesi bir başka cana
hayat verdi – Elizan adlı harika bir kızı olan
mutlu bir anneyim! Ne yazık ki, bu yaşam
şansı yalnızca başka bir ailenin sevdiğinin
kaybı ile gerçekleşti. Organ bağışında
bulunan kişi ve ailesine bu kararı verdikleri
için ne kadar teşekkür etsem azdır.
Bu kararla yalnızca benim hayatımı
kurtarmakla kalmadılar, aynı zamanda
başka bir cana hayat verdiler.
Eda

Eda güzel kızı Elizan ile.

For more information about organ and tissue donation please visit
www.donatelife.gov.au

