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ORGAN BAĞIŞI NEDİR, NASIL
YAPILIR?

Bu nedenle beyin ölümü gerçekleştiğinde, kişi tıbben ölü kabul edilir. 72 saat
içinde organ bağışında bulunulmazsa
hasta destek cihazlarından ayrılır. Dünyanın her yerinde hukuki uygulama
böyledir.

“Organ Bağışı“ organ yetersizliği olan
kişilere; sağlıklı bağışçıların kendileri
tarafından veya beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların yakınları tarafından
bağışlanan organların naklidir.
Bağış Üç Türlü Yapılır;
1- Canlıdan organ bağışı; Vücutta iki
tane olan organlardan birini (böbrek)
ya da bir organın yarısını (karaciğer)
1.derece
akrabalarından
birine
bağışlamasıdır. Bunun için tam sağlıklı
olma koşulu aranır. Kişi baştan sona
incelenir. Böbrek ya da karaciğer veren
kişi hayatına, ömrüne, işine bir zarar
gelmeyeceğinden emin olduktan sonra
organ verebilir.
2- Beyin ölümü gerçekleşen kişiden
organ bağışı; Kişiler organlarının
bağışlanması için vasiyet anlamına gelen
bağış kartı doldurmuşlar ise beyin ölümü
gelişen trafik kazası, beyin kanaması gibi
ani yoğun bakım gerektiren durumlarda
kalp durmadan önce organların alınarak
başka hayatlara can verilmesidir.
3- Ölüden organ bağışı; Gözün kornea
tabakası gibi kan ile beslenmeyen
organlar hasta öldükten sonra da hasta
yakınlarının rızası ile alınabilir.

KİMLER BAĞIŞTA
BULUNABİLİR?
1979 tarih 2238 sayılı yasa gereği organ
bağışı yapılabilmesi için 18 yaşını
doldurmuş olmak ve bu dileğin iki tanık
huzurunda yapılması gerekir.
KİMLER ORGAN BAĞIŞINDA
BULUNAMAZ?

ORGAN BAĞIŞI İÇİN
BAŞVURULMASI GEREKEN
YERLER
• İl Sağlık Müdürlükleri
• Sağlık Grup Başkanlıkları
• Tüm Hastaneler
• Organ Bağışıyla İlgilenen Dernekler
BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR?
Beyin tüm organların birbiriyle uyum
içinde çalışmasını sağlar. Beyin ölümü
beyin ve beyin sapının fonksiyonlarının
geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır.
Beyin ölümü gerçekleşen kişide solunum ve dolaşım yoğun bakım koşullarında vantilatör gibi destek makinelerine
bağlanarak sürdürülebilir ancak merkezi
sinir sisteminden organlara çalışma uyarısı verilmediğinde desteğe rağmen kalp
ve diğer organlar 72 saate kadar çalışmalarını sürdürürler. Daha sonra biyolojik
ölüm gerçekleşir.

BİTKİSEL HAYAT NEDİR?
Bitkisel hayatta beyinin özellikle üst
merkezleri harap olduğundan, beyin
düşünce, konuşma ve istemli kas
hareketleri işlevlerini yapamaz. Beyinin
alt ve orta merkezleri çalıştığından hasta
tıbbi olarak hayattadır. Bu hastalar
aylarca ya da yıllarca yaşayabilirler. Bazı
durumlarda iyileşme şansları vardır.
Bitkisel hayattaki insanların organları
asla organ naklinde kullanılmaz.

• Hepatit ( A - B - C ) hastaları
• Ağır iltihabi hastalığı olanlar
• Şeker hastaları
• Kanser hastaları
ORGAN ALIMI NASIL
GERÇEKLEŞTİRİLİR?
Organ bağışında bulunan kişinin
organlarının alınabilmesi için mutlaka
1. dereceden yakınlarının onayının alınması gerekmektedir.
Beyin ölümü kararı 4 uzman hekim
(Kardiyoloji, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Anesteziyoloji) tarafından verilir ve
buna dair rapor hazırlanır.

