Organ bağışı hakkında
Her yıl 700’den fazla İsveçli yeni bir organa kavuşuyor. Ancak İsveç’te
organ bağışı yapanların sayısı, organ nakli için bekleyen tüm hastaların
ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Socialstyrelsen [Sosyal Sağlık Genel
Müdürlüğü] tarafından 2010 yılında yapılan bir araştırma sonucu, on
İsveçliden sekizinin öldükten sonra organ ve dokularını bağışlama
konusunda istekli olduğunu, ancak bu istekleri doğrultusunda henüz
herhangi bir girişimde bulunmadıklarını gösteriyor.
Organ ve doku bağışına ilişkin tavrınızı belirtmek için yapacaklarınız
Bağışta bulunmak istediğinizi belirtmek için üç seçenek mevcuttur:
•

•
•

İsminizin www.socialstyrelsen.se/donationsregistret (bunun için bir
İsveç kimlik numarası gerekmektedir) adresindeki bağış listesine
eklenmesi için başvuruda bulunun. Dikkat! Doldurulacak bu form
İsveççedir.
Bir bağış kartı doldurarak yakınlarınıza organ bağışı konusundaki
düşüncelerinizi ve tavrınızı açıklayın.
Yakınlarınızı, bu konudaki istek ve tavrınız konusunda aydınlatın.

Bu seçeneklerden birini ya da birden fazlasını birlikte kullanabilirsiniz. Hepsi
aynı derecede geçerlidir ve bu konudaki en son bilgi geçerli olacaktır.
Kimler bağış yapabilir?
Hemen herkes, organ bağışında bulunma olanağına sahiptir. Herhangi bir yaş
sınırı yoktur. Hiç kimsenin bağışta bulunmak istediğini yaş, yaşam şekli ya da
hastalık nedeni ile bildirmekten çekinmesine de gerek yoktur. Bir çok kişi organ
ve doku bağışında bulunabilmek için genç ölmek gerektiğini düşünmektedir. Bu
yanlış bir kanıdır. Yaşı ilerlemiş olanlar da bağışta bulunabilir. Naklin yapılıp
yapılamayacağına dair karar, organın durumuna bakılarak verilir. İnsanların
yalnızca çok küçük bir bölümü organ naklini mümkün kılacak koşullarda
hayatını kaybetmektedir. Uygun koşullar için, ölümün hastanede gerçekleşmesi
ve ölmeden önce respiratöre bağlı olmak gerekmektedir. Ayrıca ölümün sıklıkla
bir beyin kanaması ya da beyin travması sonucunda gerçekleşmesi gerekir.
Öldükten sonra doku bağışında bulunabileceklerin sayısı ise, organ bağışında
bulunabileceklerin sayısından hatırı sayılır derecede daha fazladır. Her yıl
İsveç’te yaklaşık 1 000 civarında doku nakli yapılmaktadır.
Hangi organların nakli yapılabilir?

Bugün İsveç’te naklini yapabildiğimiz organlar böbrek, karaciğer, kalp,
akciğerler, pankreas ve bazı durumlarda da ince bağırsaktır. Bir dereceye
kadar, şeker hastalarına pankreastan alınmış hücre adacıkları nakli de
yapılabilmektedir. Nakli yapılabilen dokuların başında boynuzsu dokular ve
kalp kapakçıkları gelmektedir. Ancak kulakta duymadan sorumlu kemikler

olan çekiç, örs ve üzengi ile deri ve normal kemik dokusu nakli de
yapılabilmektedir.
İsveç’te Organ ve Doku Nakli nedeniyle oluşturulmuş bir kurum:
Donationsrådet (Organ ve Doku Bağışları Kurumu)
İsveç Organ ve Doku Bağışları Kurumu (Donationsrådet), Socialstyrelsen’e
[Sosyal Sağlık Genel Müdürlüğü] bağlı, organ ve doku bağışına ilişkin
danışmanlık hizmeti sunan bir kurumdur. 2005 yılında İsveç hükümetince
kurulmuş olup üyeleri hükümet tarafından atanır.

