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Organ ve Doku
Bağışlarına İlişkin
Yanlış İnanış ve Kanılar
Organ and Tissue Authority (Organ ve Doku Kurumu)
tarafından yapılan araştırmalar, Avustralyalıların organ
ve doku bağışına karar vermekten veya bu konuyu
görüşmekten çekinmelerine neden olan bazı yaygın
yanlış inanış ve kanıyı açığa çıkarmaktadır.
Organ ve doku bağışı hakkında bilinçli bir karar
vermeden önce ‘gerçekleri keşfetmeniz’ önemlidir.
Bu konuda yardımcı olmak için organ ve doku
bağışıyla ilgili aşağıda belirtilen yaygın yanlış inanış
ve kanıları ortadan kaldırıyoruz:

Yanlış İnanış: Bu, benim kararımdır, ailemle
bu konuda görüşmem gerekmez.

Gerçek: Ailenizin bilmesi gerekir. Kararınızı

doğrulamaları onlardan istenecektir. Bağış sürecinin
her adımında yer alacaklar ve kararınızı kaydettirmiş
olsanız bile, yaşamsal sağlık bilgileri onlardan
istenecektir. Bağış yapmaya karar vermişseniz,
ailenizi bu sürece sorunsuz bir şekilde hazırlamak
için kararınızı onlarla görüşmeniz gerekir.

Yanlış İnanış: Organ ve doku bağışı dinime
aykırıdır.

Gerçek: Hemen hemen tüm dinler, organ ve doku

bağışını bir şefkat ve cömertlik eylemi olarak destekler.
Hıristiyanlık, İslamiyet, Budizm, Hinduizm ve Musevilik
organ ve doku bağışını destekler. Çok az sayıda din
desteklemez. Büyük dinlerin çoğunun bu konudaki
yaklaşımları www.donatelife.gov.au sitesinde
mevcuttur.
Avustralyalıların organ ve doku bağışı sürecinin, dini
ve kültürel yaşam sonu gereksinimleri ile bağdaştığını
bilmeleri gerekir. Kimi dinler veya kültürler, ölen kişinin,
ölümünden sonraki belli bir zaman süreci içinde
gömülmesini gerektirebilir ve bu bağlamda bunun
yerine getirilmesi için her türlü çaba sarf edilecektir.

www.donatelife.gov.au

Yanlış İnanış: Ben bağış yapmak için çok
yaşlıyım veya yeterince sağlıklı değilim.

Gerçek: Yaş bir engel değildir; 70 ve 80

yaşlarındaki kişiler, yaptıkları organ ve doku
bağışlarıyla başkalarının yaşamını kurtarmıştır.
Sağlığınızın mükemmel olması gerekmez. Sigara
kullanan, içki içen veya sağlıklı beslenmeyen
kişiler de bağışta bulunabilir. Organlarınızın ve
dokularınızın bazılarının bağış için uygun olması
doğrultusunda her olasılık mevcuttur. Belirleyici
unsurlar, kişinin nerede ve nasıl yaşamını yitirdiği ve
organ ve dokularının durumudur. Kendinizi göz ardı
etmeyin; hesaba katın!

Yanlış İnanış: Kayıtlı olup olmadığımdan emin
değilim ve bunu kontrol etmenin hiçbir yolu yoktur.

Gerçek: Kendinize ait bilgileri, Australian

Organ Donor Register (Avustralya Organ Bağışı
Kayıt Sistemi) adlı kuruluşun donorregister.gov.au
sitesinde, 1800 777 203 numaralı telefonu arayarak
veya yerel Hizmet Merkezinizi ziyaret ederek kontrol
edebilir, güncelleyebilir (veya kaydedebilirsiniz).
Avustralya’da kalbiniz, akciğerleriniz, böbrekleriniz
ve pankreasınız olmak üzere organlarınızı
ve dokularınızı, kalp kapakçıklarınızı ve kalp
zarınızı, kornea ve göz dokunuzu, kemik ve
bağlantılı muskuloskeletal dokunuzu ve deri
dokunuzu bağışlayabilirsiniz. Australian Organ
DonorRegister’da hangi organlarınızı ve dokunuzu
bağışlamak istediğinizi belirtebilirsiniz.

Yanlış İnanış: Bir Medicare numaram olmadığı
için bağışçı olmak üzere kaydolamam.

Gerçek: Australian Organ Donor Register’ında

bir organ ve doku bağışçısı olarak bulunmak için
Avustralya vatandaşı veya bir Medicare numarasına
sahip olmanız gerekmez. Bağış kararınızı en yakın
akrabanızla görüşmüş olmanız ve onun bağış
kararını sorup öğrenmeniz önemlidir.

Yanlış İnanış: Organlarım ve dokum
araştırmalar için kullanılacak.

Gerçek: Organ bağışı başka insanların

Gerçek: Avustralya başarılı nakil sonuçları

Yanlış İnanış: Organ ve doku bağışı vücudun

Bekleme listeleri, söz konusu organa ve alacak kişinin
bulunduğu eyalet veya bölgeye göre farklı gruplarca
yönetilir. Avustralya organların ve dokuların tahsisine
ilişkin katı kurallara sahiptir. The Transplantation
Society of Australia and New Zealand (TSANZ)
(Avustralya ve Yeni Zelanda Organ Nakli Derneği)
organ nakli için kesin kurallar geliştirmiştir; Ölü Bağış
Sahiplerinden Organ Nakli: Uygunluk Ölçütleri ve
Tahsis Protokolü Mutabakat Beyanı.

yaşamlarının kurtarılması veya iyileştirilmesi ile
ilgilidir. Bağışlanmış dokular ve organlar, ailenizin
açık seçik belirtilmiş yazılı izni olmaksızın tıbbi
araştırmalar için asla kullanılmayacaktır.
bütünlüğünü bozar.

Gerçek: Organ bağışı uzmanlık gerektiren

bir ameliyattır ve vücudun bütünlüğünü bozmaz.
Organ ve dokuların yeniden düzeltilmesi çok yetenekli
sağlık profesyonelleri tarafından yerine getirilir.
Ameliyat sırasında yapılan kesmeler, herhangi başka
bir ameliyatta olduğu gibi kapatılıp örtülecek ve kişinin
giysilerinin altında görülmeyecektir. Bağış yapan
kişinin bedenine daima saygılı ve onurlu bir şekilde
davranılacaktır.

Yanlış İnanış: Bağış yapan bir kişi olarak

kaydedilmişsem, doktorlar yaşamımı kurtarmak
için gerektiği kadar uğraşmayacaklar.

Gerçek: Doktorun her zaman ilk önceliği,

yaşamınızı kurtarmaktır. Yaşamınızı kurtarmak
tıp görevlilerinin kesin önceliğidir; sağlık görevlileri,
doktorlar ve hemşireler insanların yaşamlarını
kurtarmak için olağanüstü çaba gösterirler. Organ
ve doku bağışı, sadece kişinin ölümü kesinlikle
gerçekleşmişse veya ölüm kesinlikle kaçınılmazsa
göz önüne alınır ve daha sonra Australian Organ
Donor Register’dan kontrol edilir.

Yanlış İnanış: Bağış yapan yeteri kadar kişi

olduğundan benim bu konuda düşünmem gerekmez.

Gerçek: Bağış yapmak ender bir olaydır;

hastanede ölenlerin sadece yüzde 1’i organ bağışına
olanak tanır. Her an organ nakli bekleme listesinde
1600’den fazla kişi vardır. Bu kişiler bağış yapmaya
karar vermiş ve bunu aileleriyle görüşmüş olan
donörlere güvenmektedirler.
Organ veya doku bağışlayan bir kişi birçok kişiyi
dönüştürüp yaşamını kurtarabilir. Bu seyrek ölümlerin
çoğu, hastanın bir hastanenin Acil Bölümü veya
Yoğun Bakım Bölümü’ndeki suni solunum cihazına
bağlı olarak ölmesiyle ani ve beklenmeyen ölümlerdir.
Olası her organ bağışını en uygun hale getirmek için
her Avustralyalı ailenin karar vermesine ve bağış
kararlarını sevdikleriyle görüşmesine ihtiyacımız vardır.

Yanlış İnanış: Organ ve dokularımı
bağışlayacağım kişiyi seçebilirim.
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almada dünyada liderdir. Organlar, nakli alanlara,
organ uyum ölçütleri ile yaşın ilgisi yoksa, ırk, din,
cinsiyet, toplumsal konum, engellilik veya yaş hesaba
katılmaksızın dürüst ve adil bir şekilde tahsis edilir.

Yanlış İnanış: Avustralya’da organ ve doku
ticareti yaygındır.

Gerçek: Kimi kişilerin yasa dışı organ ticareti

konusunda endişeleri veya bunun kendi ülkelerinde
olduğuna ilişkin bilgileri olabilir. Organ ticareti için
insanlara ticari mal gibi davranmak Avustralya’da
yasa dışıdır ve yasa dışı olarak kalacaktır.
Avustralya’da, Eyalet ve Bölge yasaları kapsamında
organların ticari amaçla çıkarılması veya satılması ya
da organların rıza gösterilmeksizin çıkarılması suç
teşkil etmektedir.
Federal organ ticareti yasaları kapsamında insanların,
organlarının yasa dışı olarak çıkarılması amacıyla
Avustralya’ya girmesi, çıkması veya ülke içinde bu
amaçla hareket etmesi suç teşkil etmektedir .
Avustralya’da organ ve/veya doku bağışı için parasal
teşvik yapılamaz. Avustralya yasaları, organ bağışı
için parasal teşvik sağlamanın yoksullar ve diğer
korunmasız gruplar için zorlama ve sömürüye yol
açabileceği ahlaki endişesine dayanmaktadır.
Organ ve doku bağışıyla ilgili gerçekleri

KEŞFEDİN.

Bağış yapan bir kişi olma hakkında

KARAR VERİN.

Kararınızı yakınlarınızla

GÖRÜŞÜN.

Daha fazla bilgi veya kararınızı Australian
Organ Donor Register’ına kayıt etmek için
www.donatelife.gov.au sitesini ziyaret edin.

