
Yayımlayan

Lebertransplantierte Deutschland e.V.

Tel. 0 79 46/94 01 87

E-Mail: info@lebertransplantation.de

www.lebertransplantation.eu 7.
 M

ay
ıs

 2
01

9 
· 

Ve
rs

. 
05

6  [Organ bağışı]

O
rg

a
n
 b

a
ğ
ış

ı Organ bağışına dair bilgiler

Organ bağışı kimliği 

hakkında bilinmesi 

gerekenler

Kararı siz verin!

Organ bağışına onay beyanı ile bu konuya va-

kitlice getirilecek bir açıklık, yakınlarının hastayla 

vedalaşma arifesinde kederli münakaşalara girip 

külfetli kararlar almak zorunda kalmasına mahal 

bırakmayacaktır, zira potansiyel organ bağışçısının 

açık ve net beyanı her koşulda geçerlidir.

Başka sorunuz?

Ücretsiz bilgi edinme ve gerek organ bağışı kim-

liği gerekse bilgi malzemesi gönderimi için Federal 

Sağlık Bilgilendirme Merkezi (BzgA) ile Alman Or-

gan Nakli Vakfı’nın uzman yardım hattı:

0800 – 90 40 400

Daha fazla bilgi için bkz. www.lebertransplan-

tation.eu sitesi ve Karaciğer Nakli Yapılanlar Yar-

dımlaşma ve Dayanışma Derneği Almanya e.V. bilgi 

broşürleri.

Almanca diğer broşürler:

„Beyin ölümü – geri dönülmez beyin işlevi 

kaybı Nasıl tespit edilir?

Ne gibi düzenlemeler var?“

„Organ bağışı için çok mu yaşlıyım?“

Sipariş adresi: Lebertransplantierte Deutschland e.V.

Bebbelsdorf 121, 58454 Witten

( Lütfen DIN ebatlı, pullu bir zarf da gönderin )

Hayattayken karar vermek 
neden bu denli önemli?

Hasta yakınlarına 
organ bağışı sorusu:

Yanıtlaması zor bir soru – haliyle 
elverişsiz bir zamanda – son derece 
kederli, yasa boğulmuş bir aile için.

Ancak organ bağışı kimliği varsa,
hem aile bu kararın ağır yükünden 
esirgenmiş olacak, hem de organ 

bağışı kimliğinin sahibi kendi belirlediği 
biçimde, kendi arzusu doğrultusunda 

hareket edileceğinden emin olabilecek.

Kendi kararımızı
ve kendi sorumluluğumuzu alalım, 

ölümden ötesinde dahi! –
Organ bağışı kimliği ile!
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Karaciğer Nakli 

Yapılanlar Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği

Almanya e.V.
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„Tedavimden sorumlu doktora göre organ ba-

ğışında bulunabilecek olmam durumunda, beyin 

ölümümü tespit ederek organ bağışına olanak ta-

nıyacak tüm müdahalelere izin veriyorum. Yaşam 

desteği onam formunda mevcut olup bu ifademle 

çelişen her türlü düzenleme, benden organ alımı 

tamamlanana dek hükümsüzdür. Organlarımın ba-

ğışlanmasını açıkça onaylıyorum.“

Eğer bir yaşam desteği onamı yoksa organ ba-

ğışı kimliğinin doldurulması kendi başına yeterli 

olacaktır. Yaşam desteği onam formuna ikinci bir 

organ bağışı kimliği iliştirmeniz de mümkün. Bu du-

rumda elbette, organ bağışı kimliğinde organ bağı-

şı ister onaylanmış isterse reddedilmiş olsun, hiçbir 

koşulda organ bağışı kimliğinin geçerliliği sorgulan-

mayacaktır.

Yaşam desteği onamında belirsizliklerin bulun-

ması, yaşam desteği onamı ile organ bağışı kimliği 

arasında kendiliğinden çözülemeyen çelişkiler ol-

ması, ya da bir organ bağışı kimliğinin bulunmaması 

halinde kararı hastanın en yakınları veya yasal vekili 

verir. Bu kişiler arasında görüş birliğine varılama-

ması halinde etik danışma seçeneği değerlendiri-

lebilir (ör. hastanenin etik komitesine). Belirsizlikler 

yine de giderilemiyorsa ülke yasalarına göre sulh 

hukuk mahkemesinin hasta hakları alanında yetkili 

biriminin kararına başvurulur. Böyle bir durumda il-

gili mahkeme onayı olmaksızın organ alınamaz.

Özellikle, yaşam desteği onamındaki diğer be-

yanlar karşısında organ bağışına istisnai olarak 

bir öncelik tanınıp tanınmadığı netleştirilmelidir.

� Organ bağışlamak için bir üst yaş sınırı yoktur. 

90 yaşının üzerindeki insanlar da organ bağışın-

da bulunmuştur. Burada belirleyici olan kişinin 

resmi yaşı değil, organlarının biyolojik durumu-

dur. Bu da kişinin ölümü üzerine belirlenir. (bkz. 

„Organ bağışı için çok mu yaşlıyım?“ adlı bilgi 

broşürü).

� Kan bağışında bulunmasına izin verilmeyen bir-

çok kişi öldükten sonra organ bağışlayabilir.

� Bir organ bağışının aleyhindeki tıbbi gerekçele-

rin sayısı azdır: akut kan zehirlenmesi, yayılmak-

ta olan bir kanser hastalığı, birtakım enfeksiyon 

hastalıkları.

� Organ bağışı kimliği ile kişinin doku bağışına dair 

kararı da belgelenmiş olur (ör. göz korneası, kalp 

kapakçıkları).

� Yakınlar eşliğindeki bilgilendirme görüşmesinde 

organ bağışı ile birlikte olası bir doku bağışı da 

sorulacaktır ama öncelik organ bağışındadır (ör. 

Bağış kalp, kalp kapakçıklarından öncelikli).

� Organ bağışı kararı olası bir yaşam desteği ona-

mı (hastanın, bilinci kapalıyken karşı karşıya 

kalacağı bir hayati tehlike halinde kendisine ya-

pılmasına izin verdiği ve izin vermediği tıbbi mü-

dahaleleri önceden, henüz bilinci açıkken onay-

ladığı yasal belge, Alm: Patientenverfügung) ile 

uyumlu olmalıdır:

Yaşam desteği onamı 
ve organ bağışı beyanı

Eski yaşam desteği onamları da tarih ve imza 

içeren basit bir ekle netleştirilebilir. Bu ek için ör-

nek metin:

Organ bağışı kimliğine dair bilgiler

� Organ bağışı kimliği, kişinin organ bağışı lehine 

ya da aleyhine olan kararını belgelemenin en iyi 

yoludur.

� Organ bağışı kimliğini her bir birey kendi başına 

ve kendi sorumluluğunda doldurur. Bu kimlik, bir 

başvuru ya da gönderim gerektirmez.

� Bu kimlik diğer kişisel kimlik belgelerinin yanında 

muhafaza edilmelidir.

� Herhangi bir yere kayıt söz konusu olmamakta-

dır.

� Organ bağışı kimliği, her an değiştirilebilir veya 

imha edilebilir. Eski bir kimliğin yerine yenisi, yeni 

bilgilerle doldurulabilir. Ancak organ bağışı kimli-

ğinin düzenli olarak yenilenmesi gerekmez.

� Organ bağışı kimliğinde kişinin kendisinden or-

gan alımına dair lehte ya da aleyhte kararı net 

olarak belgelenir.

� Organ bağışı kimliği bir doktor muayenesine gir-

mek gerekmeksizin doldurulabilir ve geçerli olur.

� 16. yaşını dolduran bireyler organ bağışı lehine 

ya da aleyhine yasal olarak geçerli bir karar ve-

rebilir. Organ bağışı aleyhine verilecek karar 14. 

yaştan itibaren de verilebilir.

� Aile / yakınlar / hayat arkadaşları organ bağışına 

yönelik kişisel karardan haberdar edilmelidir.

� Almanya’da kişinin organ bağışında bulunabil-

mesi için, beyin işlevlerini bütünüyle ve geri dö-

nülmez bir biçimde kaybetmiş olduğunun tespit 

edilmesi şarttır. (bkz. Hirntod / beyin ölümü bilgi 

broşürü).

� Eğer bir yaşam desteği onamı imzalanacaksa or-

gan bağışı beyanı da (olumlu veya olumsuz) bu-

nun içinde açık ve net bir biçimde belirtilmelidir. 


