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Dawstwo narządów

Dawstwo narządów jest to przekazanie 
narządu w celu udzielenia pomocy 
osobie, która potrzebuje przeszczepu. 
Dzięki przeszczepom narządów co 
roku w całej Wielkiej Brytanii tysiącom 
ludzi ratuje się życie lub poprawia 
jego jakość. Niemniej jednak każdego 
dnia w Wielkiej Brytanii ktoś umiera, 
oczekując na przeszczep.

Do narządów, które można pobrać od 
zmarłych osób, należą serce, płuca, 
nerki, wątroba, trzustka i jelito cienkie. 
Do pomocy innym ludziom można też 
wykorzystać tkanki, takie jak skóra, 
kości, zastawki serca i rogówki. Możliwe 
jest również oddanie jednej nerki lub 
części wątroby przez żywą osobę. 

Dlaczego warto pomyśleć 
o dawstwie narządów?

Dzięki postępowi medycyny 
możliwe jest obecnie wykorzystanie 
przeszczepionych narządów i tkanek 
do zwiększenia szans na przeżycie 
osób cierpiących na szereg chorób 
nieuleczalnych, takich jak niewydolność 
nerek, wątroby i serca. Obecnie cierpi 
na nie więcej osób niż kiedykolwiek 
wcześniej, a niektóre grupy etniczne 
wydają się być nimi bardziej dotknięte 
niż inne.

Dziś osobą potrzebującą narządu 
może być ktoś obcy, a jutro może 
być to osoba, którą znasz i kochasz. 
W związku z tym prosimy o poświęcenie 
chwili na podjęcie decyzji co do tego, 
czy chcesz zostać dawcą, odnotowanie 
tej decyzji w rejestrze dawców 
narządów NHS (Organ Donor Register), 
a następnie poinformowanie o tym 
swojej rodziny.

Zaangażowanie rodziny

Rodziny odgrywają ważną rolę 
w dawstwie narządów we wszystkich 
częściach Wielkiej Brytanii, niezależnie 
od tego, czy dostępny jest tam system 
rejestracji, czy też rezygnacji. 

Jeśli ktoś umiera w okolicznościach, 
w których mógłby zostać 
dawcą narządów, pielęgniarka 
wyspecjalizowana w tym zakresie 
sprawdza w rejestrze dawców 
narządów NHS, czy dana osoba 
zarejestrowała w nim swoją decyzję, 
a następnie rozmawia z jej najbliższymi 
krewnymi o tym, czy chciała zostać 
dawcą. Kluczowe znaczenie dla tego, 
co się wydarzy, ma decyzja rodziny. Tak 
więc bez względu na to, jaka jest Twoja 
decyzja, ważne jest, aby Twoja rodzina 
wiedziała, czego sobie życzysz. Ułatwi 
im to uszanowanie Twojej decyzji.
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Kiedy dawstwo narządów 
może mieć miejsce?

Lekarze i inni pracownicy służby 
zdrowia dokładają wszelkich starań, 
aby uratować życie pacjenta. Dawstwo 
narządów jest rozważane dopiero 
wtedy, gdy wszystkie próby ratowania 
życia danej osoby zawiodą, a lekarze, 
którzy są całkowicie niezależni od 
zespołu transplantologicznego, 
potwierdzą zgon.

Większość narządów oddawanych 
do przeszczepu w Wielkiej Brytanii 
pochodzi od osób, które umierają 
z powodu ciężkiego urazu mózgu 
i które są podłączone do respiratora 
na oddziale intensywnej terapii. 
Uraz mózgu uszkadza istotne dla 
życia ośrodki w pniu mózgu. Na tej 
podstawie lekarze potwierdzają zgon, 
stosując kryterium neurologiczne, 
zwane również „śmiercią pnia 
mózgu”. Stan ten nie jest 
jednoznaczny z byciem w śpiączce lub 
w „stanie wegetatywnym”. Dwóch 
doświadczonych lekarzy, niezależnych 
od zespołu transplantologicznego, 
wykonuje badania przy dwóch 
różnych okazjach, zgodnie ze ścisłymi 
wytycznymi krajowymi.

Po potwierdzeniu zgonu w oparciu 
o kryteria neurologiczne pacjent 
w dalszym ciągu pozostaje podłączony 
do respiratora (urządzenia, które 
wtłacza powietrze do płuc i wspomaga 
krążenie krwi w organizmie). Zapobiega 
to utracie przez narządy dopływu 
bogatej w tlen krwi, co jest niezbędne 
do zapewnienia udanego przeszczepu.

Narządy mogą zostać również pobrane 
od osób, w przypadku których za 
zgodą rodziny zakończone zostaje 
leczenie w ramach podtrzymującej życie 
intensywnej terapii. Po zatrzymaniu 
akcji serca i ustaniu krążenia następuje 
potwierdzenie zgonu, po czym można 
przystąpić do pobrania narządu. 
Jest to tzw. „dawstwo po śmierci 
krążeniowej”.

Ostrożność 
i poszanowanie

Usuwanie narządów i tkanek 
odbywa się z największą ostrożnością 
i poszanowaniem. Po zakończeniu 
operacji rodzina może zobaczyć ciało. 
Jeśli rodzina sobie tego życzy, personel 
może skontaktować się z kapelanem 
lub miejscowym przywódcą religijnym.
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„W wieczności nie będziemy mieć ani potrzebować 
naszych ziemskich ciał: dawne rzeczy przeminą, wszystko 
stanie się nowe”.
Objawienie 21:4,5
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Wiara chrześcijańska opiera się na 
objawieniu Boga w postaci życia 
Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie 
wierzą, że Jezus uczył ludzi kochać 
się nawzajem i mieć wzgląd 
na potrzeby innych. Dawstwo 
narządów może być uznawane 
przez chrześcijan za prawdziwy 
akt miłości.

Możemy zdecydować się na oddanie 
naszych narządów, aby ratować życie 
wielu ludzi:

„Bóg przekazał nam mądrość 
umożliwiającą dokonywanie 
odkryć naukowych. Nauka daje 
możliwość przedłużania życia. 
Umożliwienie zmiany czyjegoś 
życia dzięki przeszczepowi 
– to niesamowity dar do 
przekazania”. 
Biskup Rose z Dover

„Nie należy się obawiać 
przygotowań na nadejście 
śmierci. Ważne jest, aby 
podjąć świadomą decyzję 
dotyczącą oddania narządów 
po śmierci i omówić ją 
z rodziną oraz bliskimi, tak 
aby byli jej świadomi i mogli 
ją uszanować. Może to pomóc 
w rozpoczęciu rozmowy, 
która umożliwi również Tobie 
dokonanie świadomej decyzji 
w sprawie Twoich bliskich, 
kiedy przyjdzie na to czas”.

Biskup Paul Mason, Główny  
Biskup Katolicki ds. Opieki 
Zdrowotnej i Zdrowia Psychicznego 

Chrześcijaństwo 
a dawstwo narządów
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„Określenie konkretnych 
grup wyznaniowych oraz 
ich wierzeń, jak również 
doświadczenie w zakresie 
dawstwa narządów stanowi 
podstawę do dyskusji. 
Następnie należy podzielić się 
informacjami na temat wierzeń 
danych grup wyznaniowych, 
aby móc lepiej zrozumieć 
normy kulturowe. Szersze 
rozpowszechnianie informacji 
dotyczących kulturowych 
czynników ryzyka chorób 
nerek pozwala informować 
ludzi na bieżąco, a także 
pomaga przełamywać bariery 
i wzbudzać nadzieję ze 
względu na to, że ludzie 
dokonują lepszych wyborów 
zdrowotnych, które 
pozytywnie wpływają na 
ich życie”.
Sharon Platt-McDonald, Dyrektor 
ds. Zdrowia, Duszpasterstwa Kobiet 
i Pomocy Potrzebującym w ramach 
Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w Wielkiej Brytanii i Irlandii

„Kościół Metodystów 
konsekwentnie wspiera 
dawstwo i przeszczep 
narządów w odpowiednich 
okolicznościach jako sposób 
umożliwiający leczenie 
i uzdrowienie”.
Kościół Metodystów  
w Wielkiej Brytanii

„Dawstwo narządów jest dla 
tych, którzy je otrzymują, 
swoistym darem życia. Nie 
przychodzi mi do głowy 
nic bardziej szczodrego 
i pochwalam proces rejestracji 
dawców narządów jako 
pozytywny i celowy sposób na 
zapewnienie jak największej 
liczbie osób otrzymania 
tego najbardziej hojnego 
ze wszystkich darów”.
Wielebny John Davies, Arcybiskup 
Walii i Biskup Swansea i Breconu

Chrześcijanie wierzą w życie wieczne 
i uważają, że proces przygotowywania 
do śmierci nie powinien być źródłem 
strachu. Nic, co się dzieje z ciałem 
przed lub po śmierci nie może mieć 
wpływu na relacje chrześcijanina 
z Bogiem.
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Dokonanie wyboru

Jak zostać dawcą?

Jeśli po śmierci chcesz oddać wszystkie swoje narządy i tkanki lub ich część, 
najlepszym sposobem jest zarejestrowanie się jako dawca w rejestrze dawców 
narządów NHS (Organ Donor Register), a następnie poinformowanie o swojej 
decyzji rodziny, która dzięki temu będzie wiedzieć, czego sobie życzysz, i będzie 
mogła uszanować Twoją decyzję. W rejestrze możesz podać również informację 
dotyczącą tego, czy Twoja wiara / Twoje przekonania powinny być brane pod 
uwagę podczas rozmowy na temat oddania narządów.

A jeśli nie chcę być dawcą?

Jeśli nie chcesz być dawcą, odnotuj tę decyzję w rejestrze dawców narządów NHS 
i poinformuj o tym rodzinę.

Nie rezygnuj z bycia dawcą, jeśli możesz oddać tylko niektóre narządy lub tkanki. 
Zamiast tego zarejestruj się jako dawca narządów i wybierz te narządy lub tkanki, 
które chcesz oddać.

Co w przypadku, gdy chcę wyznaczyć kogoś do podjęcia 
decyzji o oddaniu narządów?

Na stronie organdonation.nhs.uk dostępny jest do pobrania formularz, który 
umożliwia wyznaczenie innej osoby do podjęcia za Ciebie decyzji o oddaniu 
narządów. Należy wypełnić formularz i go odesłać. Uwaga: To, czy możesz legalnie 
wyznaczyć osobę, która podejmie za Ciebie decyzję, zależy od tego, w jakiej części 
Wielkiej Brytanii mieszkasz.

Aby dowiedzieć się więcej i zarejestrować swoją decyzję (niezależnie od tego, 
jaka ona jest), odwiedź stronę organdonation.nhs.uk lub zadzwoń pod 
numer 0300 123 23 23.
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Aby dowiedzieć się więcej na temat 
dawstwa narządów i tkanek, 
odwiedź stronę

organdonation.nhs.uk
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