Bir kalp çıkarıldıktan 5 saat
sonra alıcıda atıyor olmalı
Organ bağışı yapılmışsa zamanla yarış ve filmlerde gördüğümüz sahneler yaşanmaya başlar;
uçak, helikopter, koşan sağlık personelleri…
Organ bağışı iki aşamada değerlendiriliyor; gönüllü bağışlar
ve yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşmiş
kişilerin ailelerinin bağışları.

Geçen yıl İstanbul’da 40.000
Türkiye’de 56.000 bağış işlemi gerçekleşti
Ülkemizde organ nakli, yeni başladığı dönemlerde kalp, kalp
kapağı organlarıyla çok sınırlı sayıdaydı. Canlıdan böbrek ile
başlanan nakillere daha sonra kadavra da eklendi. 1975’de
canlıdan canlıya ilk böbrek nakli Prof. Dr. Mehmet Haberal
tarafından yapılmıştı. İlk kalp nakli de Prof. Dr. Mehmet
Haberal tarafından yapıldı. 2006 yılından itibaren Sağlık
Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının desteği hayli arttı. İl
Sağlık Bakanlığı, hastanelerde organ nakil koordinatörlüğü
bölümlerini kurdu. Uğur Dündar, Orhan Gencebay, Beyazıt
Öztürk, Müjdat Gezen, Mehmet Ali Birand, Sunay Akın,
Hakan Şükür, Keremcem gibi ünlü isimler düzenlenen
kampanyalara destek vermeye başladılar.

Birinin acısı diğerinin sevinci
Bu yıl içinde beyin ölümü
olmuş bir bayanın organları
ailesi tarafından bağışlandı.
Aile başta karşı çıksa da ölen
bayanın cüzdanında organ
bağış kartını görünce onun
vasiyeti kabul edip bağışı
desteklediler. Organların
dağılımından, alıcıya
Hanife Yavuz
nakledilmesine kadar her
Şişli Etfal Eğt. Arş. Hast.
anında bizimle beraberlerdi.
Organ Nakil Koordinatörü
O ailenin acısı ve bir diğer
ailenin sevincinin ortaklığı beni çok etkilemişti.
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‘Organ mafyası’ hurafesi
İzmit depreminde enkazda binlerce kişinin organının
çalındığı söyleniyordu. Bu tıbben imkânsız bir olay. Organ
nakli yapılabilmesi için kişinin yoğun bakımda ve makineye
bağlı olarak ölmüş olması gerekiyor. Vücut tıbben bütün
fonksiyonlarını yitirdiğinde makine yardımı ile bir süre
oksijen verilerek, kısa bir süre daha kalbin atması ve
organların beslenmesi sürdürülüyor. Nakil işlemi sadece bu
süre içerisinde yapılabiliyor.
İstanbul’daki bir
Kalbi Malatya’da
ki bir hastaya
takacaksanız eğer
sadece 5 saatiniz var.
Böbreğin 18–24
saatte, karaciğerin
de 16–18 saatte
hastaya ulaşması
lazım. Kan grubu ve
doku grubunun uyması şart. Hastanelerde beyin ölümleri ve
gönüllü bağışları takip edilip gerekli işlemler yapılıyor. Aile
organ bağışı yaparsa, organların alıcılara ulaşması sağlanıyor.
Organ mafyası; canlı insan kaçırarak organ satışı yapan
kişilerdir. Bunları organ bağışı ile karıştırmamak gerekir.
‘Ormanda çocuğu öldürüp organlarını almışlar’ şeklindeki
söylentiler insanların kafasını karıştırıyor. Tam teşekküllü
hastanelerde bile bunu yapmak son derece zor iken ormanda
gerçekleşmesi mümkün değil.

Yasa ve Diyanet onay veriyor
2238 No’lu yasa ‘Kişi
sağlığındayken organlarının
ve dokularının kullanılmasına
izin vermişse organları
alınabilir’ diyor. Buna rağmen
ailelerin de onayını almaya
özen gösteriliyor.
Pek çok yere organ bağışını
anlatmaya gidiyoruz,
Aynur Horoz
insanların organ nakli
Okmaydanı Eğt. ve Arş. Hast.
konusunda bilinçlenmesini
Organ Nakil Koordinatörü
sağlamaya çalışıyoruz. Dini
kesimden çok sert bir tepki gelmiyor. Zaten Diyanet
İşleri’nin bu konuda açıklaması var.

Şişli Plaza lobisinde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün
görevlendirdiği bir ekip (15 dakikalık bir sunumun ardından)
bağışlarınızı kabul edecek, dolduracağınız formla birlikte
organ bağış kartınızı verecektir. Dilerseniz yakınlarınızı da
aynı kampanya için bilgilendirip çağırabilirsiniz.

Organ Bağışı
KAMPANYASI

HAYATA YENİDEN MERHABA DİYEMEZSİNİZ
AMA DEDİRTEBİLİRSİNİZ

ORGAN BAĞIŞI HAYAT BAĞIŞIDIR
Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi iradesiyle,organlarının
bir kısmını veya tamamınıölümünden sonra başkalarının tedavisi için kullanılmak üzere izin vermesidir.
18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes
organ bağışında bulunabilir.

SAĞLIK SORUNLARI ORGAN BAĞIŞINA ENGEL DEĞİLDİR
İleri yaş, hastalıklar (diabet, ht, hepatit),
kişilerin alkol, sigara alışkanlığının olması gibi

AİLEDEN İZİN
Beyin ölümü olmuş kişilerin ailelerinden organ bağışı için izin istenir.
Ölen yakınının organlarını bağışlamayı düşünen bir aile
kişinin bedensel bütünlüğünün tamamen bozulacağı endişesini taşıyor.
Oysaki organ nakli ameliyatının herhangi bir ameliyattan hiç farkı yok.

5 Haziran 2009 Cuma
Saat:11.30-14.30
TURYAP ve TGD personeli ile İstanbul
Temsilciliklerimizi katılıma bekliyoruz.

BEYİN ÖLÜMÜ
Beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır.
Yapılan tüm tıbbi ve makine desteğine rağmen
kısa süre içinde tüm organlar hayatiyetini yitirir.
Beyin ölümüne karar verebilmek için kriterler vardır,
bunlara göre tanı konur.

DİNİ AÇIDAN UYGUN MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı organ bağışının
caiz olduğuna dair beyanatta bulunmuştur.
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Sorularınız için
lütfen Halkla İlişkiler Departmanımızı arayınız:

0212 373 13 89

