“Дајте им на знање”
Донирање органа и ткива
Донирање органа је медицински процес
који спашава и трансформише животе.
Људи зависе од донирања органа и ткива без обзира
на расу, порекло, веру или језик. Низ религија подржава
донирање.
Донирање органа и ткива се дешава ускоро после
смрти. Однос према телу даваоца је увек достојанствен
и са поштовањем, а донирање неће променити физички
изглед тела.
Људи решавају да постану даваоци да би помогли да се
спасе или побољшају животи других. Поклањање живота
је доживотни поклон.
Без обзира шта одлучите у вези донирања, људи који су
вам блиски треба да знају вашу одлуку. А ви треба да
знате њихове одлуке у случају да се једног дана од вас
затражи да дате коначну сагласност.
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Зашто треба да
постанем давалац?
Недовољан број давалаца значи да је 1600 људи на
аустралиским листама чекања за трансплантацију
органа. Један давалац органа и ткива може да спаси или
побољша животе десет или више људи.

Да ли моја породица треба да зна
моје жеље у погледу донирања?
Ако дође до такве ситуације, од породице ће се тражити
сагласност да се настави са донирањем органа и/или
ткива. Тај захтев ће поднети само обучени здравствени
професионалци.
Регистровање да се буде давалац органа и ткива није
довољно – сагласност ће се тражити и од ваше породице.
Најважнија ствар која помаже породици да једног дана
потврди жељу вољене особе је да се та особа пита и да
се њене жеље знају данас.

Који органи могу
да буду донирани?
У Аустралији људи могу да донирају:

 Органе – укључујући бубреге, срце, плућа, јетру и
панкреас

 Ткиво – укључујући срчане залистке, коштано ткиво,
кожу, очно ткиво и ткиво панкреаса.
За више информација посетите www.donatelife.gov.au
Овај пројект су спонзорирали:

