Donarea şi transplantul
de organe în Irlanda

Este posibil să aveţi multe întrebări
dacă vă gândiţi să donaţi organele unei
persoane dragi. Această broşură vă
oferă răspunsurile la unele dintre cele
mai frecvente întrebări, ajutându-vă pe
dumneavoastră şi familia dumneavoastră
în luarea acestei decizii.

Ce organe pot fi donate?
Organele care se pot dona în Irlanda
sunt: inimă, plămâni, ficat, pancreas
şi rinichi.

Ce fel de persoană poate fi
considerată un potenţial donator
de organe?
Un potenţial donator trebuie să fie
internat în spital şi conectat la un aparat
de respiraţie artificială (ventilator)
înainte de a putea deveni donator de
organe. Organele unei persoane pot
fi donate în urma:
• morţii cerebrale,
• stopului cardiac.

Ce presupune moartea cerebrală?
Moartea cerebrală înseamnă lipsa
fluxului sanguin sau a oxigenului în
creier. Funcţiile creierului încetează.
Nu mai există nicio şansă ca pacientul
să îşi revină. Pacientul nu poate respira
fără a fi asistat de ventilator. Medicii
vor efectua teste pentru a confirma
moartea cerebrală. Se efectuează două
serii de teste. Ora decesului precizată
în certificatul de deces se înregistrează
atunci când a doua serie de teste asupra
trunchiului cerebral a fost finalizată.

Ce este stopul cardiac?
Stopul cardiac se produce din cauza unei
afecţiuni sau vătămări în urma căreia
pacientul nu îşi mai revine. Pacientul nu
se află în moarte cerebrală, însă nu mai
are nicio şansă de recuperare. Pacientul
nu poate supravieţui fără a fi conectat la
un ventilator şi fără tratament medical.

Cu cine pot discuta?
Personalul specializat va fi disponibil pentru
a vă răspunde la orice întrebare şi pentru
a vă oferi toate informaţiile de care aveţi
nevoie. Vi se va acorda o perioadă de timp
pentru a împărtăşi cu familia şi prietenii
părerile dumneavoastră despre donarea de
organe. Este important să vă gândiţi la ce
şi-ar fi dorit persoana dragă.

Ce se întâmplă dacă îmi dau
consimţământul pentru donarea
organelor în numele unei persoane dragi?
În cazul în care vă daţi consimţământul
pentru donarea organelor în numele unei
persoane dragi, trebuie să vă adresăm câteva
întrebări privind sănătatea şi stilul de viaţă
al persoanei decedate. Este posibil ca unele
întrebări să vi se pară prea personale, însă
sunt necesare pentru a putea începe procesul
de transplant de organe.
În momentul donării, este nevoie de
consimţământul dumneavoastră în
scris, fiind ruda cea mai apropiată.
Numai organele asupra cărora v-aţi dat

consimţământul pot fi donate şi utilizate
pentru transplant. Vom efectua teste de
sânge, inclusiv unul pentru depistarea
virusurilor, pentru a ne asigura că organele
sunt adecvate pentru donare. În urma
obţinerii rezultatelor testelor, vă vom
informa dacă există orice fel de probleme.

Religie
Toate religiile susţin donarea de organe.
Dacă aveţi nelămuriri, vă rugăm să
discutaţi cu personalul spitalului.

Cum se desfăşoară procesul de donare
a organelor?
Donarea de organe are loc numai după
decesul persoanei dragi. Operaţia este
efectuată de asistente şi medici calificaţi,
în sala de operaţii a spitalului. Demnitatea
persoanei dragi şi respectul faţă de aceasta
reprezintă întotdeauna o prioritate.

Ce se întâmplă după operaţia
de donare?
După operaţia de donare, persoana
dragă dumneavoastră arată neschimbată.
Procesul de donare a organelor nu
va întârzia organizarea funeraliilor.
Coordonatorul de transplant le va scrie
membrilor familiei donatorului după
câteva săptămâni, pentru a le oferi
informaţii despre fiecare persoană care
a beneficiat de organele donate.

Darul vieţii: ce semnificaţie are?
Din experienţa noastră ca practicieni în
domeniul medicinii, vă putem garanta
că donarea de organe oferă alinare
familiilor îndoliate, deoarece poate
schimba în bine vieţile altor persoane.

Identitatea donatorului şi a persoanei
care beneficiază de transplant sunt
considerate întotdeauna confidenţiale
Donatorii de organe salvează sute de
vieţi în fiecare an.

Un studiu recent a demonstrat că
80% din populaţia irlandeză susţine
donarea de organe.
Vă mulţumim că v-aţi gândit să
oferiţi darul vieţii

Legături utile:
Strange Boat Donor Foundation 		
www.organdonation.ie
Irish Kidney Association 			
www.ika.ie

Contact:
Birou coordonator de transplant,
luni-vineri, 8:00 - 17:00:

01 878 8388
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