Organ ve Doku Bağışı
“İş işten geçmeden, en yakınımızın canının yanmasını beklemeden organ ve doku
bağışında bulunalım”

Organ bağışı, kişinin hayatta iken kendi iradesiyle, organlarının bir kısmının veya
tamamını ölümünden sonra başkalarının tedavisi amacıyla kullanılmasına izin vermesidir.
18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Bağış
yapılabilecek yerler; devlet hastaneleri ve bazı büyük özel hastaneler, sağlık ocakları-sağlık grup
başkanlıkları, sağlık müdürlükleri, organ nakli yapan merkezler, konu ile ilgili çalışma yürüten
dernek ve vakıflardır. Bu mercilere başvuran herkese ortalama beş dakikada organ bağış kartı
verilmektedir.
Organ nakli sadece beyin ölümü olmuş kişilerden yapılır. Bunun anlamı şudur; kişi
herhangi bir yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak yaşamını yitirmiştir. Böyle bir
durumda vefat eden kişilerin yakınlarına Türkiye’nin neresinde olursa olsun, kişinin organ bağış
kartı olsun ya da olmasın mutlaka organ ve doku nakli koordinatörleri tarafından bilgi verilip
fikirleri alınır. Yaklaşımları olumlu ise yazılı onay alınarak bu kişilerden organ ve doku nakli
yapılır. Kişinin kartı olsa dahi aileden mutlaka yazılı onay alınır. Bu, kanuni bir zorunluluk
değildir ancak toplumun hassasiyetleri ve etik değerler göz önünde bulundurulur.
Organ ve doku nakli iki şekilde yapılır; canlıdan canlıya veya beyin ölümü gerçekleşmiş
kişilerden yani kadavradan yapılan nakillerdir.
Canlıdan canlıya organ nakli böbrek, karaciğer ve akciğer gibi organlar için geçerlidir.
Örneğin anneniz, babanız veya kardeşiniz hemodiyalize giren bir böbrek hastası. Uygun koşullar
var ise siz böbreğinizin birini ona verebilirsiniz. İnsanlar tek böbrekle de hayatta kalabilirler
ancak bu tıpta istenmeyen bir durumdur. Tek böbreği alınan kişi açısından da ilerde sakıncalar

ortaya çıkabilir. Karaciğer ve akciğer için de aynı durum geçerlidir. Siz sağlıklı iken, organınızın
birini veya bir parçasını (karaciğer ve akciğer için geçerli) bir başkasına vererek takip edilmesi
gereken riskli gruba giriyorsunuz. Ancak, maalesef bağışların yetersiz oluşu, organ ve doku nakli
bekleyen insanların çokluğu nedeniyle son çare olarak canlıdan canlıya nakil zorunlu
olabilmektedir. Kalp gibi hayati bir organ için ise kadavradan nakil zorunludur.
Kadavradan organ ve doku nakli, sadece yoğun bakımlarda çoğunlukla beyin kanaması,
ağır kafa travmaları, trafik kazaları gibi sebeplerle solunum cihazına bağlı yatan, beyin ölümü
gelişmiş kişilerden yapılabilir. Kişi hastanenin herhangi bir kliniğinde bile ölmüş olsa, solunum
cihazına bağlı değilse ve beyin ölümü gerçekleşmemişse nakil söz konusu değildir.

Organ ve Doku Bağışının Önemi
Toplum üzerinde organ ve doku bağışı hakkındaki en büyük korkulardan biri, kişinin
organ bağışçısı olduğunun öğrenilerek kötü niyetli kişiler tarafından bu bilginin kullanılmasıdır.
Bu tür gerçek olmayan söylentiler yüzünden pek çok kişi organ bağışından
vazgeçmektedir. Kişinin organ bağışçısı olup olmadığını yalnızca T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilileri
tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla herhangi bir kişinin, organ bağışçısı olup olmadığının
üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi mümkün değildir. Ayrıca organ ve doku bağışında
bulunmuş bir kişi dilediği zaman bahsi geçen kurum ve kuruluşlara başvurarak organ ve doku
bağışçısı olmaktan vazgeçebilir. Her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde kutlanan Organ ve Doku Bağışı
Haftası, toplum bazında organ ve doku bağışının öneminin anlatıldığı ve toplum bilincinin
artırılmasının hedeflendiği bir dönemdir.

Siz de organ ve doku bağışçısı olarak, bir ya da birden fazla kişinin yaşama tutunmasına
şans tanıyabilirsiniz. Organ ve doku bağışı hakkında en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak daha
ayrıntılı bilgi alabilir, organ ve doku bağışçısı olabilirsiniz.

“BİR CANIN BİR CANA VEREBİLECEĞİ EN BÜYÜK SADAKA, EN BÜYÜK YARDIM ORGAN
BAĞIŞIDIR.”

