Δωρίστε Ζωή...
Το μεγαλύτερο δώρο.

Για να δωρίσετε ζωή και να
χαρίσετε το μεγαλύτερο δώρο,
συζητήστε τις επιθυμίες σας
δωρεάς οργάνου και ιστού με
την οικογένειά σας.

Δωρίστε Ζωή...
Το μεγαλύτερο δώρο.
Η ευκαιρία σας να σώσετε ζωές
Οι δότες οργάνων και ιστών μπορούν να σώσουν ζωές. Η απόφαση
να γίνετε δότης ενός οργάνου και ιστού σημαίνει ότι θα μπορούσατε
να δώσετε ζωή σε κάποιο άτομο με μια σοβαρή ή απειλητική για τη
ζωή ιατρική πάθηση. Ό,τι κι αν αποφασίσετε σχετικά με τη δωρεά,
φροντίστε να συζητήσετε την απόφασή σας με την οικογένειά σας,
καθώς θα ερωτηθεί να επιβεβαιώσει τις επιθυμίες σας.

Γιατί να γίνω δότης;
Οι άνθρωποι χρειάζονται μεταμόσχευση οργάνου όταν
παρουσιάζεται ανεπάρκεια στα όργανά τους. Η ανεπάρκεια
οργάνων συμβαίνει στους ανθρώπους κάθε ηλικίας
(περιλαμβανομένων των βρεφών και των παιδιών) και ανεξάρτητα
από το φύλο, την εθνικότητα ή τη θρησκεία. Ανά πάσα στιγμή 1.600
άτομα είναι καταχωρημένα στις αυστραλιανές λίστες αναμονής
δωρεάς οργάνων και μπορεί να περνούν εβδομάδες ή μήνες
στο νοσοκομείο, ή να πηγαινοέρχονται στο νοσοκομείο κάθε
εβδομάδα για θεραπευτική αγωγή. Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι
μπορεί να περιμένουν έξι μήνες έως τέσσερα χρόνια για να κάνουν
μεταμόσχευση. Με το να γίνετε δότης θα μπορούσατε να σώσετε ή
να βελτιώσετε τις ζωές 10 ή περισσότερων ατόμων.

Μήπως η οικογένειά μου πρέπει να γνωρίζει την απόφασή μου;
Θα πρέπει να συζητήσετε την απόφασή σας σχετικά με τη δωρεά
οργάνου και ιστού με την οικογένειά σας. Ακόμα κι αν έχετε
καταχωρήσει τις επιθυμίες σας στο Αυστραλιανό Μητρώο Δοτών
Οργάνων [Australian Organ Donor Register], η οικογένειά σας θα
ερωτηθεί να επιβεβαιώσει την απόφασή σας πριν μπορέσει να
προχωρήσει η δωρεά. Οι οικογένειες που έχουν συζητήσει το θέμα
και τα μέλη τους γνωρίζουν μεταξύ τους τις επιθυμίες του άλλου είναι
πιο πιθανό να τις σεβαστούν. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μοιραστείτε
την απόφαση της δωρεάς σας με την οικογένειά σας, και εσείς να
γνωρίζετε τη δικιά της.

Ποιά όργανα και ιστοί μπορεί να δωρηθούν;
Στην Αυστραλία, οι άνθρωποι μπορούν να δωρήσουν τα ακόλουθα:
Όργανα – περιλαμβάνουν τα νεφρά, την καρδιά, τους πνεύμονες,
το συκώτι και το πάγκρεας.
Ιστοί – περιλαμβάνουν τις βαλβίδες της καρδιάς, τον ιστό των
οστών, το δέρμα, τα μάτια και τον ιστό του παγκρέατος.

Πώς να καταχωρηθείτε
Το Αυστραλιανό Μητρώο Δοτών Οργάνων [Australian Organ
Donor Register], είναι το μόνο εθνικό μητρώο που καταχωρούν οι
άνθρωποι την απόφασή τους για να γίνουν δότες ενός οργάνου ή/
και ιστού για μεταμόσχευση.
Μπορείτε να καταχωρήσετε την απόφαση της δωρεάς σας με το να:
•

Επισκεφθείτε το www.donatelife.gov.au και να εγγραφείτε
ηλεκτρονικά

•

Καλέστε το 1800 777 203 (Αγγλικά)

•

Επισκεφθείτε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του Medicare.

Ακόμα κι αν είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δοτών, η οικογένειά
σας θα ερωτηθεί να επιβεβαιώσει την απόφαση της δωρεάς σας.
Συζητήστε με την οικογένειά σας σήμερα και κάντε την απόφασή σας
να μετρήσει.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά οργάνων
και ιστών, περιλαμβανομένων των απόψεων της θρησκείας σας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.donatelife.gov.au

donatelife

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
δωρεά οργάνων και ιστών δείτε το:

donatelife.gov.au
Greek

