Organų donorystė galima po smegenų
mirties. Smegenų mirtis – tai būklė, kai
kraujotaka smegenyse nutrūksta ir jos
atkurti nebepavyksta, nors kai kurie
organai, prijungti prie medicininės
aparatūros, dar funkcionuoja.
Viena dažniausių priežasčių, kodėl
artimieji nesutinka paaukoti mirusiojo
organų – jie nežino, ką apie tai galvojo jų
artimasis būdamas gyvas.
RELIGIJA SKATINA DONORYSTĘ
„Džiaugiuosi, kad žmonės atranda
bažnyčios mokymą apie donorytę.
Savęs dovanojimas kitam ne tik
perkeltine, bet ir tiesiogine prasme
yra didelė dorybė ir vertybė. Kitam
dovanotas organas yra turbūt
didžiausia meilės išraiška. Darysime
didžiausius stebuklus – gydysime
vieni kitus, dovanodami save. Tai yra gėris, nes mes
katalikai, tikime, kad Dievas, prie savęs priglaudęs
žmogų, prikels tą patį asmenį su visu kūnu ir siela. Meilė
niekada nenuskriaudžia. Meilė visada apdovanoja“.
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„Apkabinu savo mirštantį sūnų ir verkiu, kad sūnus
miršta, bet žinau, kad kita mama verkia laukdama
savo vaikui organo transplantacijos. Tai man padėjo
apsispręsti“, – apie savo apsisprendimą pasakoja
31-jų metų donoro Edgaro mama Aldona.

Vilniaus skyrius:
Elona Rutkauskienė,
mob. tel. 8 610 87733,
el. p. elona.rutkauskiene@gmail.com
Marijampolės skyrius:
Ilona Masaitienė,
mob. tel. 8 677 73267,
el. p. ilona.masaitiene@gmail.com

Vakarų Lietuvos nefrologinių
ligonių draugija „Klaipėdos
Mob. tel. 8 611 69530
„Gyvastis”:
El. p. gyvastis@donoras.lt
Pirmininė Daiva Dragūnienė,
Interneto svetainė www.donoras.lt mob. tel. 8 684 82388,
el. p. daiva.draguniene@gmail.com
Prezidentė
Alytaus apskrities ligonių,
Aušra Degutytė,
susijusių su organų persodinimu,
mob. tel. 8 611 69530,
visuomeninė organizacija „Dalia“,
el. p. gyvastis@donoras.lt,
pirmininkė Vida Bieliūnaitė,
ausra.degutyte@gmail.com
mob. tel. 8 616 96737,
Tarybos pirmininkė
Audronė Tutlienė,
mob. tel. 8 698 44252,
el. p. audrone.tutliene@gmail.com
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Donoro Edgaro mama Aldona pasakoja,
kad jo netektis sukrėtė visą mažo miestelio bendruomenę: „Edgaras buvo mūsų visų. Jo netekome,
kai jį mirtinai sumušė per Jonines. Jis buvo labai geras visiems“. Moteris prisimena, kad Edgaras buvo
minėjęs, jog po mirties galėtų tapti organų donoru.

Asociacijos skyriai ir
asocijuoti nariai:

Daugiau sužinoti apie
Lietuvos asociaciją „Gyvastis“
galite:
• interneto svetainėje
www.donoras.lt,
• socialinio tinklo „Facebook“
paskyrose „Asociacija Gyvastis“
ir „www.donoras.lt“.

Išleido
Lietuvos asociacija „Gyvastis“
www.donoras.lt

Lietuvos asociacija „Gyvastis“
www.donoras.lt

Mes gyvename,
nes Tu pritari
organų donorystei

el. p. gyvastisalytus@gmail.com
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ligonių draugija „Kauno Gyvastis“,
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Vilkaviškio rajono nefrologinių
ligonių draugija,
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Rėmė
Vilniaus miesto
savivaldybė

2012 m. Indrei persodintas inkstas,
2018 m. ji susilaukė dvynukų.

Artimieji turi ŽINOTI TAVO SPRENDIMĄ
apie organų DONORYSTĘ
Lietuvoje persodinami
organai:
• inkstai;
• širdis;
• plaučiai;
• kepenys;
• kasa;
• akies ragenos (audinys)

Organų donorystė – tai žmogaus savanoriškas ir
neatlygintinas organų dovanojimas kitam žmogui.
Taip asmuo dovanoja kitam žmogui gyvenimą.
Organo transplantacija – donoro organo
persodinimas į kito žmogaus kūną.

Būtinybė atlikti organų transplantaciją iškyla,
kai kiti gydymo metodai ir būdai nebetinka.
Tada gydytojai priima sprendimą, kad pacientui
būtinas donoro organas (ar audinys), kad galėtų
išgyventi.
Donoro organas transplantacijos laukiančiam
žmogui (recipientui) parenkamas pagal
fiziologinį ir imunologinį donoro ir recipiento
panašumą, daugybės rodiklių atitikimą ir
paciento ligos sunkumą.

Priežastys, dėl kurių nustoja
veikti savi organai ir prireikia
transplantacijos:
• infekcinės ligos;
• gripas ar peršalimo ligos;
• įgimtos ligos;
• apsinuodijimai;
• kitų ligų komplikacijos
(pvz., diabeto);
• nelaimingi atsitikimai,
patirtos traumos.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ –
vienintelė organizacija Lietuvoje, vienijanti organų
transplantacijos laukiančius ir su persodintais donoro
organais gyvenančius žmones. „Gyvastis“ skleidžia
organų donorystės idėją, teikia pagalbą sergantiesiems
ir jų artimiesiems, bendradarbiauja su medikais.
Įkurta dar 1993 m., „Gyvastis“ turi padalinius
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Marijampolėje, Alytuje, Vilkaviškyje.

KASMET Lietuvoje…
• Miršta apie 42 tūkst. žmonių.
• Iš jų apie 100 galėtų būti donorais.
• Apie 50 tampa organų donorais.
• Apie 350–400 žmonių nustoja veikti kuris nors
organas (inkstai, širdis, plaučiai ar kepenys).
• Atliekama apie 200 organų ar audinių transplantacijų.
• Transplantacijos laukia apie 400 sunkiai sergančių
žmonių, tarp jų ir vaikai.
• Apie 1450 žmonių gyvybei palaikyti kas antrą dieną
po 4 val. atliekamos hemodializės procedūros, kai
neveikia savi inkstai.
Neįtikėtina, tačiau tiesa…
• Vienas donoras gali išgelbėti net 7 žmonių gyvybes.
• Vyriausiam pasaulyje organų donorui buvo daugiau
nei 90 metų, o vyriausias audinių donoras buvo
102 metų amžiaus.

Ne žmogaus amžius, o jo sveikatos būklė lemia,
ar organai tiks transplantacijai
• Sutikimą organų donorystei gali išreikšti bet kuris
veiksnus Lietuvos pilietis, sulaukęs 18 metų.
• Jei asmuo turi donoro kortelę, tai dar nereiškia, kad
jis taps organų donoru. Lemiamą sprendimą dėl
donorystės priima. donoro artimieji
• Donoro artimieji negali susitikti su recipientu.

Ar kada nors pagalvojote, kad organų donorystė –
tai paskutinė mirusiojo dovana gyviesiems?
• Pirmoji pasaulyje sėkminga inksto transplantacija
atlikta 1954 m., Lietuvoje – 1970 m.
• Jauniausias recipientas – vos kelių mėnesių.
• Lietuvoje gyvena apie 1000 žmonių su dovanotais
donorų organais.
• Krikščionybė pritaria organų donorystei.

