Organ Nakli Nedir?

Organ Bağışı Nedir?

Vücutta görevini yapmayacak derecede hasar gören bir
organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam
ve ayni görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi işlemine
organ nakli denir.

Kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona
erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların
tedavisi için kullanılmasına izin verilmesidir. Organ bağışı
yapıldıktan sonra sadece bir yoğun bakım ünitesinde beyin
ölümü kararı alınması halinde organlar kullanılmaktadır.
Diğer ölüm durumlarında organlar kullanılamaz.

Hangi Organ ve Dokuların Nakli Yapılır?

ORGAN BAĞIŞI
HAYAT KURTARIR

Nakli Yapılan Organlar;
-Böbrek
-Kalp Kapağı
-Karaciğer
-Kornea
-Kalp
-Kemik
-Akciğer
-Kemik İliği
-Pankreas
-Deri
-İnce Bağırsak
Organ Nakli Kimlerden Yapılır?
-Kadavradan
-Canlıdan
-Kadavra Donör (Verici): Beyin ölümü gerçekleşmiş
hastaların organ bağışları gerçekleştiği takdirde
kadavra donör olarak tanımlanır.
-Canlı Donör: Organ nakli gerçekleşen hastanın eşi
veya yakın akrabaları doku, kan grubu vb. uyum
mevcut ise organ bağışında bulunabilmektedir.
Sadece böbrek karaciğer nakli canlıdan yapılabilmektedir.
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Kimler Organ
Bağışında Bulunabilir?
18 yaş ve üstünde olup, akli dengesi yerinde olan herkes.
Sağlık Müdürlüklerine, Hastanelere, Organ nakliyle ilgili Aile
Hekimliklerine başvurarak, doku ve organ bağış belgesi
alabilir.

Beyin Ölümü & Bitkisel Hayat

Organ Nakli Yapmak
İçin Ne Yapılmalı?

Beyin ölümü ile bitkisel hayat kavramları birbirinden
farklıdır. En önemli fark bitkisel hayattaki hastaların
solunumlarının devam etmesidir. Bu hastalar aylarca ya da
yıllarca yaşamaya devam etmekte ve bazı durumlarda
normale dönebilmektedir. Beyin ölümünde ise geriye dönüş
mümkün değildir. Tıbbi ölüm halidir.

Organ nakli olmak için öncelikle Bakanlığımız tarafından
ruhsatlandırılan nakil merkezlerine başvurulması
gerekmektedir. Başvuru sonrasında hasta nakil merkezinin
organ bekleme listesine kaydedilmektedir. Yurt genelinde
tespit edilen kadavra donörlerden bilimsel kurallara göre
bakanlığımız tarafından organ paylaşımı gerçekleşmektedir.

Beyin Ölümü

Bağışlanan her organ

yeni bir hayattır

ORGAN VE DOKU BAĞIŞ KARTI
Ölümümden sonra bir başkasının yaşamasına
yardımcı olmak istiyorum
2238 sayılı kanuna uygundur.

Ölümümden sonra aşağıda işaretli
organlarımı bir başkasının yaşamasına
yardımcı olmak amacıyla bağışlıyorum.
Kalp / K.Kap.
Akciğer
Kıkırdak
Ekstremite

Karaciğer
Kornea
Tendom
Üst Solunum

Böbrek
Kemik
İnce Bağırsak
Üst Sindirim Y.

Pankreas
Kas Dokusu
Yüz ve Saçlı Deri
TAMAMI

-Beyin ölümü beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz
olarak kaybolmasıdır.
-Solunum ve dolaşım, solunum cihazı gibi destek
makinelerine bağlanarak kısa süre sürdürülebilmektedir.
-Yoğun bakım ünitelerinde verilen tıbbi desteğe rağmen
ortalama 24 - 36 saat sonra diğer organlar da
fonksiyonunu kaybederler.
-Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra bu kişiler
kadavraya donör adayı olarak adlandırılırlar. Bu donör
adaylarının organları bağışlanırsa, organlar hayati
fonksiyonlarını kaybetmeden en kısa sürede alınarak
bekleyen hastalara nakledilmelidir.
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Bağışlanan Organlar Kimlere Nakledilir?

Ölümümden sonra ulaşılabilecek kişi
Adı - Soyadı........................................................................ Tel.................................
Kartın Verildiği Kurum..............................................................................................

-Organ alacak hastalar öncelikle kan grubu ve doku
grubu uyumuna, yaş, boy, kilo gibi kriterlere, ayrıca
tıbbi aciliyet durumuna göre belirlenmektedir.

-Organ bağışı yaptığınızı mutlaka yakınlarınıza da
bildirin, Çünkü bir kişide beyin ölümü
gerçekleştiğinde akrabalarının organ bağışı
konusunda karar vermeleri istenmektedir.
-Sonradan ﬁkrinizi değiştirirseniz, bağış kartınızı
yırtıp atmanız ve karar değişikliğinizi ailenize
bildirmeniz yeterlidir. Bu konuda özgürsünüz.
-Herkes organ bağışında bulunmalı, yakınlarını bu
konuda bilinçlendirmeli ve ancak bu sayede
ihtiyaç olduğunda organ bulunabileceğini bilmelidir.
-Birçok hasta organ bağışı beklerken ölmektedir.
-Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra
gerçek bir yaşam armağanıdır.
-Günümüzde ne yazık ki insan organ bağışının
önemini, organ ihtiyacı olduğunda fark edebiliyor.

