”اجازه دهید بدانند“
اهدای عضو و بافت بدن
اهدای عضو یک روند پزشکی زندگی
بخش و تغییر دهنده زندگی است.
مردمانی از اقشار مختلف به اهدای عضو و بافت بدن وابسته
اند و این صرفنظر از نژاد ،اصلیت ،دین یا زبان است .گروه
گسترده ای از ادیان از اهدای عضو پشتیبانی می نمایند.
اهدای عضو و بافت بدن در فاصله اندکی پس از مرگ صورت
می گیرد .بدن اهدا کننده عضو همواره مورد احترام و
آبرو است و اهدای عضو بر ظاهر بدن وی اثری نخواهد داشت.
افراد تصمیم می گیرند که اهدا کننده عضو بدن شوند تا
زندگی دیگران را نجات داده یا بهبود بخشند .اهدای زندگی به
دیگری هدیه ای برای تمام عمر می باشد.
هر تصمیمی پیرامون اهدای عضو میگیرید ،یاید افراد نزدیک
به شما آن را بدانند .شما هم باید از تصمیم نزدیکان خود در
این مورد با خبر باشید چه بسا روزی بخواهند از شما نیز کسب
اجازه نمایند.
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چرا باید اهدا کننده عضو بدن شوم؟
کمبود تعداد اهداء کنندگان اعضای بدن بدین معنی است
که  1600نفر استرالیائی در فهرست انتظار برای پیوند اعضا
هستند .یک اهدا کننده عضو و بافت بدن می تواند جان 10
نفر و حتی بیشتر را نجات داده یا بهبود بخشد.

آیا اعضای خانواده باید بدانند که میل
من در مورد اهدای عضو چیست؟
اگر موقعیت آن پیش آید ،از خانواده خواهند خواست که آیا
اجازه می دهند که کار اهدای عضو یا بافت انجام شود.
این تقاضا تنها از طریق کارشناسان رسمی بهداشتی صورت
می گیرد.
تنها ثبت نام به عنوان یک اهدا کننده عضو بدن کافی نیست
– از خانواده شما هم خواهند خواست که اجازه بدهند
مهمترین چیز که به خانواده کمک می کند خواست عزیز خود
را مورد تأیید قرار دهند این است که همین امروز تمایل خود را
در مورد اهدای عضو به اطالع آنها برسانید.

کدام عضو را می توان اهدا کرد؟
در استرالیا ،مردم می توانند اعضای بدن خود را به شرح زیر
اهدا نمایند:
 اندام ها – از جمله کلیه (گُرده) ،قلب (دل) ،ریه ها ُ
(شش
ها) ،کبد (جگر) و لوزالمعده (پانکراس).
 بافت ها – از جمله دریچه های قلب ،بافت استخوان،
پوست ،چشم ،و بافت لوزالمعده.
برای آگاهی بیشتر به  www.donatelife.gov.auمراجعه کنید
این طرح با حمایت مالی سازمان های زیر انجام شد:

