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Zarejestruj się, aby zostać dawcą

Co to jest dawstwo narządów i tkanek?

Zarejestruj się, aby zostać dawcą narządów i tkanek,
wypełniając formularz online na donatelife.gov.au.
Australijski Rejestr Dawców Narządów (the Australian
Organ Donor Register) jest jedynym krajowym
rejestrem dla osób, które odnotowują chęć bycia
dawcą narządów i tkanek. Rejestracja zajmuje
mniej niż minutę - wystarczy numer karty Medicare.
Musisz mieć ukończone 16 lat, aby się zarejestrować.

Dawstwo narządów i tkanek to proces medyczny
mogący uratować i odmienić życie wielu
Australijczyków, którzy potrzebują przeszczepu.
Dawstwo polega na pobraniu organów i tkanek od
osoby (dawcy) i przeszczepieniu ich komuś, kto w
wielu przypadkach jest bardzo chory lub umierający
(biorca).

	Poświęć chwilę, aby sprawdzić, czy jesteś już w
rejestrze.

Porozmawiaj z rodziną i przyjaciółmi
Ważne jest, aby powiedzieć rodzinie i znajomym, że
chcesz zostać dawcą.
W przypadku twojej śmierci zostaną oni poproszeni o
wyrażenie zgody na to, żebyś został dawcą. W Australii
zawsze wymagana jest zgoda rodziny na użycie
twoich organów - nawet jeśli się zgłosiłeś do rejestru.
Ponad 90 procent rodzin zgadza się na dawstwo gdy
członek ich rodziny znajduje się w rejestrze dawców.
Prawdopodobieństwo otrzymania takiej zgody
zmniejsza się zaledwie to do pięciu przypadków na 10,
gdy rodzina nie wie, czego chciał członek jej rodziny.

Więcej informacji na temat działania darowizny można
znaleźć na stronie donatelife.gov.au.

Dlaczego dawstwo narządów i tkanek jest
ważne?
Przeszczep nie jest możliwy bez dawstwa narządów
i tkanek. Dawca narządu może odmienić do siedmiu
żyć, a dawca tkanek może odmienić wiele żyć. Na liście
oczekujących na przeszczep ratujący życie znajduje
się około 1.400 Australijczyków, a kolejne 11.000 osób
poddawanych jest dializie. Niektórzy Australijczycy
umierają w oczekiwaniu na przeszczep. Niektórzy
spędzają tygodnie lub miesiące w szpitalu, a inni co
tydzień odbywają kilka wizyt w szpitalu w celu dializy lub
innych zabiegów.

Mit
Mit

Nie jestem wystarczająco zdrowy, aby
przekazać darowiznę z powodu mojego
wyboru stylu życia.

Mit

Jeśli jestem zarejestrowanym
dawcą, lekarz będzie się mniej starał
uratować mi życie.
Mit

Jestem za stary, aby być dawcą
organów i tkanek.

Mit

Oddawanie narządów i tkanek jest
sprzeczne z moją religią.

Mit

To mój wybór - nie muszę rozmawiać
o tym z rodziną.

Fakt
Fakt

Ludzie, którzy palą, piją lub mają niezdrową
dietę, mogą nadal przekazywać darowizny.
Nie musisz być w doskonałym zdrowiu, aby
ratować życie
Fakt

Pierwszym priorytetem lekarza jest
zawsze ratowanie życia.

Fakt

Wiek nie jest barierą - osoby powyżej 80
roku życia są również dawcami narządów
i tkanek.
Fakt

Wszystkie główne religie wspierają
dawstwo narządów i tkanek jako akt
współczucia i hojności.
Fakt

Twoja rodzina musi wiedzieć. Zostanie
ona poproszona o wyrażenie zgody na
to, byś został dawcą w szpitalu.
Fakt

Mit

Dawstwo narządów i tkanek
zniekształci moje zwłoki.

Dawstwo narządów jest traktowane
jak każda inna operacja w szpitalu, z
udziałem wysoko wykwalifikowanego
zespołu chirurgicznego. Dawca jest
otoczony najlepszą opieką i traktowany z
szacunkiem.

Jak się zarejestrować w Australijskim
Rejestrze Dawców Organów?
Możesz:
+ wypełnić formularz online
+ skorzystać z konta internetowego Medicare za
pośrednictwem myGov
+ użyć aplikacji mobilnej Express Plus Medicare
+ zadzwonić pod 1800 777 203*
+ wypełnić załączony formularz i wysłać go pocztą lub
+ zeskanować poniższy kod QR.

Dodatkowe informacje dostępne są
Online 	donatelife.gov.au lub
servicesaustralia.gov.au/organdonor
E-mailem

aodr@servicesaustralia.gov.au

Telefonicznie

1800 777 203*

TTY

1800 810 586* (osoby z zaburzeniami
słuchu i mowy)

TIS

131 450** (Telefoniczna Służba Tłumaczy)

*

Opłaty za połączenia obowiązują tylko z telefonów płatnych i komórkowych
Obowiązują opłaty za połączenia

**

Kim jest DonateLife?
DonateLife, kierowana przez Agencję Narządów i Tkanek
(Organ and Tissue Authority), jest siecią Agencji DonateLife,
z oddziałem w każdym stanie i terytorium), Dyrektorów
Stanowych i Terytorialnych oraz szpitalnych specjalistów
medycznych i pielęgniarskich w dziedzinie dawstwa
narządów i tkanek. Wspólnie realizujemy krajowy program
rządu australijskiego mający na celu poprawę poziomu
dawstwa narządów i tkanek oraz wyników przeszczepów w
Australii.
Aby skontaktować się z DonateLife w swoim stanie lub
terytorium, odwiedź stronę donatelife.gov.au/about-us/
donatelife-network

