Lietuvoje persodinami organai:
• Akies ragenos (audinys)
• Širdis ir plaučiai
(kompleksas)
• Širdis

Plaučiai •

Artimieji dažnai nežino, ką apie donorystę manė
išėję jų artimieji. Todėl svarbu ne tik turėti donoro
kortelę, tačiau ir pasikalbėti su artimaisiais dėl savo
sprendimo.
Sutikimą tapti donoru galima pasirašyti internetu
per el.valdžios vartus arba užpildant popierinę anketą - sveikatos priežiūros įstaigose, vaistinėse.

Visa informacija apie tai, kaip tapti donoru:
Lietuvos asociacija GYVASTIS
8 611 69530
gyvastis@donoras.lt
www.donoras.lt

Inkstai •

• Kepenys

Kasa ir inkstas •
(kompleksas)

Pasikalbėkime apie gyvenimą

Organų

donorystė
gelbsti gyvenimus
(Popiežius Jonas Paulius II)

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.
Daugiau sužinoti apie
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“
veiklą galite:
www.donoras.lt
„Asociacija Gyvastis“ ir „www.donoras.lt“
Išleido
Lietuvos asociacija „Gyvastis“
www.donoras.lt

Rėmė

Lietuvos asociacija „Gyvastis“

www.donoras.lt

Mitas:

Tapti donoru gali tik
jaunas žmogus.

Mitas:

Faktas:

Tinkamumą transplantacijai lemia ne žmogaus amžius, o jo
sveikatos būklė. Vyriausiam organų donorui pasaulyje buvo
daugiau kaip 90 metų, vyriausias
audinių donoras buvo net 102
metų amžiaus.

Faktas:

Sutikimą tapti donoru
už mane gali užpildyti Sutikimą organų donorystei gali
kitas žmogus – tėvai ar išreikšti tik žmogus asmeniškai,
sulaukęs 18 metų.
sutuoktinis.

Mitas:

Donoro kortelė
garantuoja organų
dovanojimą po
mano mirties.

Mitas:

Donoro artimieji
pasirenka, kam bus
padovanoti donoro
organai.

Mitas:

Po organų paėmimo
operacijos kūnas lieka
sudarkytas.

Gyvoji donorystė – kai organą dovanoja gyvas
žmogus: sergančiam artimam šeimos nariui galima dovanoti inkstą arba dalį kepenų, kadangi
žmogus ir su vienu inkstu gali visavertiškai gyventi.

Faktas:

Net jei žmogus ir turi donoro
kortelę, galutinį sprendimą dėl
donorystės priima donoro artimieji po jo mirties. Todėl labai
svarbu apie organų donorystę
pasikalbėti šeimoje.

Neįtikėtini faktai apie donorystę
• Vienas donoras gali pagelbėti net 7 žmonėms –
išgelbėti gyvybę ar pagerinti gyvenimo kokybę

Faktas:

Donorystė yra visiškai konfidenciali: žmogaus, kurio organai
persodinami, artimieji niekada
nesusitinka su organus gaunančiuoju.

Faktas:

Krikščionybė nepritaria Visos didžiosios religijos priorganų donorystei.
taria organų donorystei, krikščionybė – taip pat. Popiežius
Jonas Paulius II sakė, kad „Organų donorystė yra didžiausia
žmogaus meilės išraiška žmogui“.

Mitas:

Organų donorystė – tai žmogaus savanoriškas
ir neatlygintinas organų dovanojimas kitam žmogui. Po transplantacijos žmogui suteikiama viltis
vėl gyventi visavertį gyvenimą.

Faktas:

Po organų paėmimo operacijos lieka pooperacinis randas.
Kūną galima laidoti įprastai.

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
kartais priežastis nenustatoma

• Jauniausias donoras Lietuvoje buvo vos
savaitės kūdikis
• Pirmoji pasaulyje sėkminga inksto transplantacija atlikta 1954 m., Lietuvoje – 1970 m.
• Jauniausias donoro organą gavęs žmogus –
vos kelių mėnesių kūdikis.

=

• Lietuvoje gyvena apie 1000 žmonių su
dovanotais donorų organais

Kasmet
Lietuvoje…

• Apie 350–400 žmonių nustoja veikti kuris
nors organas (inkstai, širdis, plaučiai ar kepenys)
• Atliekama apie 200 organų
ir audinių transplantacijų

Miršta apie 42 000 žmonių •

• Transplantacijos laukia apie
400 sunkiai sergančių žmonių,
tarp jų ir vaikų
• Apie 1450 žmonių gyvybei palaikyti
kas antrą dieną po 4 val. atliekamos
hemodializės procedūros. Šių procedūrų
reikia, kai neveikia savi inkstai.

Iš jų apie 100 galėtų būti donorais •
Tik apie 50 žmonių kasmet tampa •
efektyviais organų donorais

