
Organų donorystė ir  
transplantacija Airijoje



Priimant sprendimą dėl savo artimojo 
organų donorystės jums gali kilti daug 
klausimų. Šiame buklete pateikiame 
atsakymus į kelis dažniausius klausimus, 
kurie gali padėti jums ir jūsų šeimai 
priimti sprendimą.

Kokius organus galima aukoti?

Airijoje galima aukoti šiuos organus: 
širdį, plaučius, kepenis, kasą ir inkstus.

Kas gali būti laikomas potencialiu 
organų donoru?

Prieš tapdamas organų donoru, 
potencialus donoras turi būti gydomas 
ligoninėje prijungtas prie gyvybės 
palaikymo (plaučių ventiliavimo) 
aparato. Asmens organus galima 
paaukoti po:

• smegenų kamieno žūties,

• mirties sustojus širdžiai.



Kas yra smegenų kamieno žūtis?

Smegenų kamieno žūtis reiškia, kad 
į smegenis nebeteka kraujas arba 
nebetiekiamas deguonis. Smegenys 
nebefunkcionuoja. Nebėra vilties 
atgaivinti. Pacientas negali kvėpuoti be 
plaučių ventiliavimo įrangos. Gydytojai 
atliks bandymus, kad patvirtintų 
smegenų kamieno žūtį. Bandymai 
atliekami du kartus. Mirties liudijime 
užregistruotas mirties laikas yra antrojo 
smegenų kamieno bandymų rinkinio 
užbaigimo laikas.

Kas yra mirtis sustojus širdžiai?

Mirtis sustojus širdžiai įvyksta po  
ligos arba sužeidimo, po kurių pacientas 
negali išgyti. Paciento smegenys nežūva, 
tačiau vilties išgyti nėra. Pacientas 
negali išgyventi be plaučių ventiliavimo 
ir vaistų. 

 



Ar yra kas nors, su kuo galėčiau 
pasikalbėti?

Visus iškilusius klausimus galite aptarti 
su specialistais, kurie pateiks daugiau 
informacijos, kurią turėtumėte žinoti. 
Turėsite laiko pasidalyti savo mintimis 
apie organų donorystę su savo šeimos 
nariais ir draugais. Svarbu pagalvoti  
apie tai, ko būtų norėjęs jūsų artimasis.

Kas įvyks, jeigu nuspręsiu sutikti 
paaukoti savo artimojo organus?

Jei nuspręsite paaukoti organus savo 
artimojo vardu, turėsime užduoti jums 
kelis klausimus apie jūsų artimojo velionio 
sveikatą ir gyvenimo būdą. Kai kurie 
klausimai gali pasirodyti itin asmeniški, 
tačiau juos būtina užduoti, kad būtų galima 
tęsti transplantacijos procesą.

Aukojant organus reikalingas jūsų, 
kaip artimiausio giminaičio, sutikimas. 
Transplantacijai naudojami tik tie organai, 
kuriuos sutikote paaukoti. Norėdami 
įsitikinti, kad organas tinkamas aukoti, 
atliekame kraujo tyrimus, įskaitant virusų 
tyrimą. Pranešime jums, jei atlikus tyrimus 
paaiškėtų, kad yra poveikis sveikatai.



Religija

Organų donorystę palaiko visos religijos. 
Jei iškiltų abejonių, pasikalbėkite su 
ligoninės personalu.

Kaip vyksta organų donorystės 
procesas?

Donoro organai paimami tik jūsų 
artimajam mirus. Operaciją šios ligoninės 
operacinėje atlieka ypač patyrę gydytojai 
ir slaugytojos. Orus ir pagarbus elgesys su 
jūsų artimuoju visuomet yra svarbiausias 
mūsų prioritetas.

Kas įvyksta po donorystės operacijos?

Po donorystės operacijos jūsų artimasis 
atrodys taip pat. Dėl donorystės proceso 
laidotuvių atidėti nereikės. Po kelių 
savaičių donorystės koordinatorius donoro 
šeimai parašys apie kiekvieną žmogų, 
kuriems buvo persodinti paaukoti organai.



Gyvenimo dovana: ką tai reiškia?

Mūsų, kaip sveikatos priežiūros 
profesionalų, patirtis rodo, kad organų 
donorystė gedinčioms šeimoms suteikia 
didelę paguodą, nes tai yra galimybė 
išgelbėti gyvybę kitiems.

 
 
 
 
Jūsų artimojo ir paaukotus organus 
gavusio žmogaus tapatybės niekada 
nebus atskleistos

Kasmet organų donorai išgelbsti šimtus 
žmonių gyvybių.

Naujausia apklausa rodo, kad daugiau 
nei 80 % Airijos gyventojų palaiko 
organų donorystę. 

Dėkojame, kad dovanojate galimybę 
gyventi



Naudingos nuorodos:  

Strange Boat Donor Foundation   
www.organdonation.ie

Irish Kidney Association    
www.ika.ie



Kontaktai:

Organų donorystės koordinatorių biuras, 
nuo pirmadienio iki penktadienio,  
8.00–17.00 val.:
 

01 878 8388
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