Yaşam Bağışla...

En büyük armağan.

Yaşam bağışlamak ve en
büyük armağanı vermek
için doku ve organ bağışı
isteklerinizi ailenizle
görüşünüz.

Yaşam Bağışla...

En büyük armağan.
Yaşamlar kurtarma fırsatınız
Organ ve doku bağışı yapan kişiler yaşam kurtarabilir. Organ ve
doku bağışı yapmaya karar verme, ciddi ya da hayati bir sağlık
sorunu olan bir kişiye yaşam verebileceğiniz anlamına gelmektedir.
Bağış hakkında kararınız ne olursa olsun, ailenizden isteklerinizi
onaylaması isteneceğinden kararınızı ailenizle görüşmeniz gerekir.

Neden bağış yapmam gerekir?
Kişiler kendi organlarında yetmezlik başladığında organ nakline
gereksinim duymaktadır. Organ yetmezliği cinsiyet, etnik köken ya da
dini inanç gözetmeksizin her yaştan kişide (bebek ve çocuklar dahil)
görülmektedir. Avustralya organ bağışı bekleme listesinde herhangi
bir zamanda 1600 kişi kayıtlı bulunmakta ve bu kişiler haftalarca
ya da aylarca hastanede kalabilmekte veya her hafta tedavi için
hastaneye gidebilmektedir. Kişiler organ nakli için yaklaşık altı ayla
dört yıl arasında bekleyebilmektedir. Organ bağışlayarak 10 ya da
daha fazla kişinin yaşamını kurtarabilir veya iyileştirebilirsiniz.

Ailemin bilmesi gerekir mı?
Organ ve doku bağışı ile ilgili kararınızı aile bireylerinizle görüşmeniz
gerekir. İsteklerinizi Avustralya Organ Bağışı Kütüğü’ne (Australian
Organ Donor Register) kayıt ettirmeniz durumunda bile bağış
işlemine başlanılmadan önce ailenizden kararınızı onaylaması
istenecektir. Bu konuyu tartışan ve birbirlerinin isteklerini bilen aileler
büyük bir olasılıkla bu kararın uygulanmasını destekleyeceklerdir. İşte
bu nedenle organ bağışı kararınızı ailenizle paylaşmanız ve ailenizin
bu konudaki kararını bilmeniz çok önemlidir.

Hangi organ ve dokular bağışlanabilir?
Avustralya’da kişiler aşağıda belirtilen organ ve dokuları
bağışlayabilirler:
Organlar – böbrekler, kalp, akciğer, karaciğer ve pankreas.
Doku – kalp kapakçıkları, kemik iliği, deri, göz ve pankreas dokusu.

Nasıl kayıt olunur?
Avustralya Organ Bağışı Kütüğü (Australian Organ Donor Register)
(Bağış Kütüğü) nakil için organ ve/veya doku bağışı yapmak isteyen
kişilerin bu kararlarını kayıt ettirecekleri tek ulusal kütüktür.
Bağış kararınızı aşağıdaki yöntemlerle kayıt ettirebilirsiniz:
•

www.donatelife.gov.au sitesini ziyaret edip çevrimiçi kayıt
yaptırma

•

1800 777 203 (İngilizce) numarayı arama

•

Bir Medicare Müşteri Hizmetleri’ni ziyaret etme.

Bağış Kütüğü’nde kaydınızın olması halinde bile ailenizden bu kararı
onaylamaları istenecektir. Ailenizle bu konuyu bugün konuşarak
kararınızın geçerli olmasını sağlayınız.
Bağlı olduğunuz inancın bu konudaki yaklaşımı dahil organ ve doku
bağışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen
www.donatelife.gov.au sitesini ziyaret ediniz.
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Organ ve doku bağışı hakkında daha fazla bilgi
edinmek için aşağıdaki siteyi ziyaret ediniz:
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