
Dawstwo i przeszczepy  
narządów w Irlandii



W kwestiach związanych z darowaniem 
narządów bliskiej osoby innym zwykle 
rodzi się wiele pytań. Niniejsza broszura 
zawiera odpowiedzi na najczęściej 
pojawiające się wątpliwości i być może 
pomoże Tobie i twojej rodzinie  
w podjęciu decyzji.

Jakie narządy można oddawać?

Narządy, jakie można oddawać w 
Irlandii, to: serce, płuca, wątroba, 
trzustka i nerki.

Kto może być potencjalnym dawcą?

Przed transplantacją potencjalny dawca 
narządów musi przebywać w szpitalu 
i musi być podłączony do maszyny 
podtrzymującej życie (respiratora). 
Narządy danej osoby mogą zostać 
pobrane po:

• śmierci pnia mózgu 

• zgonie sercowym.



Co to jest śmierć pnia mózgu?

Śmierć pnia mózgu oznacza, że do 
mózgu nie dociera krew i tlen. Mózg 
przestaje funkcjonować. Nie ma szans 
na poprawę. Pacjent nie może oddychać 
bez respiratora. Lekarze wykonają 
badania, aby potwierdzić śmierć pnia 
mózgu. Będą miały miejsce dwie serie 
takich badań. Czas śmierci zapisany w 
akcie zgonu to czas zakończenia drugiej 
serii badań pnia mózgu.

Co to jest zgon sercowy?

Zgon sercowy następuje w wyniku 
choroby lub wypadku, gdy stan pacjenta 
się nie poprawia. Mózg nie obumarł, ale 
sytuacja nie daje nadziei na wyleczenie. 
Ciało pacjenta nie funkcjonuje bez 
pomocy respiratora i leków. 

 



Czy jest ktoś, z kim mogę porozmawiać?

Oczywiście, na Twoje pytania będą czekali 
eksperci, udzielą także dalszych informacji. 
Można spokojnie omówić z rodziną i 
przyjaciółmi swoje przemyślenia dotyczące 
oddania narządów. Ważne, abyś pomyśleć, 
czego chciałaby ta bliska Ci osoba.

Co się stanie, gdy wyrażę zgodę na 
oddanie narządów w imieniu bliskiej 
osoby?

Jeśli wyrazisz zgodę na oddanie narządów 
w imieniu bliskiej osoby, będziemy musieli 
zadać Ci kilka pytań dotyczących zdrowia 
i stylu jej życia. Niektóre z kwestii mogą 
być dla Ciebie bolesne, ale musimy o nie 
zapytać, aby można było przeprowadzić 
proces transplantacji.

Przed pobraniem narządów potrzebna jest 
Twoja zgoda, jako najbliższego krewnego. 
Przeszczepione zostaną tylko te narządy, 
na których pobranie wyrazisz zgodę. 
Wykonujemy badania krwi, również na 
obecność wirusów, aby upewnić się, że 
dane narządy nadają się do transplantacji. 
Poinformujemy Cię, jeśli badania 
te wykażą jakiekolwiek potencjalne 
negatywne skutki zdrowotne.



Religia

Wszystkie religie popierają dawstwo 
narządów. Jeśli masz wątpliwości, 
porozmawiaj z personelem szpitala.

Jak wygląda sam proces oddania 
narządów?

Narządy pobierane są tylko po śmierci 
pacjenta. Operację przeprowadzają 
doświadczeni lekarze i pielęgniarki na 
sali operacyjnej szpitala. Godność i 
szacunek dla zmarłego są najważniejsze 
na każdym etapie przeszczepu.

Co dzieje się po transplantacji?

Po transplantacji zmarły wygląda tak 
samo. Procedura pobrania narządów 
nie opóźni przygotowań do pogrzebu. 
Po kilku tygodniach koordynator ds. 
dawstwa narządów wyśle do rodziny 
dawcy informację dotyczącą obecnego 
stanu każdej z osób, które otrzymały 
narządy.



Dar życia: co to znaczy?

Jako personel medyczny często 
widzimy, jak ogromnym pocieszeniem 
dla rodzin w żałobie jest przeszczep 
narządów, który może zmienić życie 
innych.

Tożsamość zmarłego i osób, które 
otrzymały narządy, jest utrzymywana  
w tajemnicy.

Każdego roku dawcy narządów ratują 
życie setek ludzi.

Niedawno przeprowadzony sondaż 
pokazał, że 80% mieszkańców Irlandii 
popiera dawstwo narządów. 

Dziękujemy za dar życia!



Przydatne linki: 

Strange Boat Donor Foundation   
www.organdonation.ie

Irish Kidney Association    
www.ika.ie



Kontakt:

Biuro koordynatora ds. dawstwa narządów 
od poniedziałku do piątku 8.00-17.00  
pod numerem 

01 878 8388
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