






Przeszczep (Transplantacja) są to zasoby 
nadzwyczajne w nowoczesnej medycynie. 
Przeszczep moze uratowac lub ulepszyc zycie pacjetowi, ktory jest zmuszony do dlugich i bolesnych 
leczen i zabiegow, takie jak dialisa, lub moze pomoc w uzyskaniu wzroku tym ktorzy go stracili. 
Osoby ktore zostaly poddane transplantacji wracaja do pracy,moga miec dzieci,moga podrozowac i 
uprawiac sport i oczywiscie robic nowe projekty na przyszlosc. 

Kiedy odbywa się transplantacja
Pobranie organów i materiałów służących do przeszczepu odbywa się po stwierdzeniu zgonu osoby, 
której aby uratować życie zostało zrobione wszystko to co jest możliwe.
Dawcami organów są osoby w różnym wieku,osoby które umierają w szpitalach na oddziałach 
reanimacji, z powodu uszkodzenia mózgu (z powodu wylewu krwi,urazu czaszki,anewryzmu e.c.c) 
lub wydłużonym zawalem serca,który spowodował totalne uszkodzenie tkanek i narządów żywych. 
W momencie śmierci gdy nastąpi z powodu zatrzymania się wszystkich narządów żywych aby 
lekarze mogli jeszcze utrzymać sztucznie krążenie krwi, oddech osoby zmarłej i aby utrzymać na 
określony czas aktywne jego organy.
Świadectwo zgonu zostanie wystawione zgodnie z przepisami prawnymi, przez komisje składającą 
się z trzech specjalistów(lekarza sadowego, reanimatora, neurologa). Komisja wykonuje badania 
kliniczne w celu ustalenia czy w następnych sześciu godzinach nie było refleksów mózgu które 
maja reakcję na bodżce bólu, oddech spontaniczny stan świadomości, lub jakiejkolwiek działalności 
mózgu. 

Wybór żeby zostać dawcą
W przepisach normatywnych Włoskich,osoba żywa ma prawo do wypowiedzenia się za lub przeciw 
transplantacji własnych organów,komórek i materiałów organicznych. Deklaracje o podjętej 
decyzji do transplantacji swoich organów jest w regulaminie z ustawy n.91 z 1 kwietnia 1999r 
z rozporządzenia z 8 kwietnia 2000r. Osoba która podjęła decyzje za życia aby zostać dawcą 
organów musi być świadoma swojej decyzji. Jest możliwość uzyskania informacji na ten temat. 
Poinformowanie rodziny o podjętej decyzji i być pewnym ze podjęta decyzja będzie respektowana 
przez rodzinę.

A.I.D.O. 
Włoskie Stowarzyszenie oddawania narządów, komórek, materiałów organicznych.
(A.I.D.O.) jest jedna z organizacji wolontariuszy bezpartyjna,bezwyznaniowa i międzyetniczną. 
Założoną z obywatelami zgadzających się na oddanie swoich narządów, tkanek organicznych po 
śmierci, do przeszczepu: anonimowo i dobrowolnie, do celów terapeutycznych.
Znajduje sie w calym kraju 21 placowek regionalnych,104 sekcji wojewodzkich i 1028 grop 
komunalnych liczacych dzisjaj 1.400.000 czlonkow.
A.I.D.O. od swojego powstania w 1973 r. reprezentowała bardzo ważny punkt odniesienia do 
rozmów miedzy społeczeństwem a instytucjami.

Dlaczego oddać organ do 
transplantacji



Jak

Można wyrazić zgodę lub niezgodę aby zostać dawcą, podjętą decyzje można zmienić w każdym 
momencje. W momęcje kiedy jest napisana deklaracja o woli bycia lub nie bycia dawca,rodzina 
nie może stawiać jakich kolwiek oporów.

Gdzie
Osoby kore doszly do pelnoletnosci moga wyrazic swoja wole aby zostac dawca organow, tkanek, 
udajac sie:

Do specjalnych okienek w służbie zdrowia w swoim okręgu.
Do biur gminnych ktore juz otwarly uslugi rejestracji, zapisanych deklaracji o woli aby zostac 
dawca.
Zapisując się do stowarzyszenia Włoskiego Transplantacji (przeszczepów) organów tkanek 
i materiałów organicznych (A.I.D.O.) tylko wtedy kiedy jesteśmy pewni naszego wyboru aby 
zostać dawca.
Wypełnieniem niebieskiej karty wysłanej z Ministerstwa Zdrowia w 2000 r, lub wypełnieniem 
odpowiedniej karty przygotowanej ze Stowarzyszenia dawców i pacjętów.
Lub na czystym papierze na którym, muszą być wpisane wszystkie dane personalne osoby z 
data i podpisem.

Oswiadczenia o dobrowolnym wyborze te ktore zostaly zebrane przez A.I.D.O. sa zarejestrowane 
w Systemie informatycznym Transplantacjia (SIT); nie sa zarejestrowane deklaracje na czystej 
kartce, niebieskie karty i DonorCard. Wszystkie oswiadczenia nawet te nie zarejestrowane na SIT, 
sa uwazane wazne i zgodne z prawem.

Anonimowość – Darowizna – Respekt
Nie ma takiej możliwości aby znać dane personalne dawcy i odbiorcy organów, obydwoje są 
pokryci prawem o animowości.
Organy sa przyznawane w zaleznosci od stanu zdrowia pacjeta i ze zgodnoscia kliniczna i 
imulogiczna osob ktore czekaja na transplantacjie. Nielegalne jest kupowac i sprzedawac organy 
ludzkie: Dajac komus swoj organ musi to byc dobrowolne, darmowe i anonimowe. 

Koszty transplantacji sa pokrywane przez krajowe 
Uslugi zdrowotne 
Organy,tkanki i materiały organiczne transplantate są traktowane z wielkim szacunkiem i 
respektem do osoby zmarłej.Po transplantacji ciało zmarłego oddane jest rodzinie aby mogla 
przygotować zmarłego do pogrzebu. Po transplantacji ciało zmarłego oddane jest rodzinie, aby 
mogla przygotaować zmarłego do pogrzebu.

Transplantacja organów tkanek i materiałów 
organicznych za życia 
Za zycia moga byc oddane do transplantacji organy takie jak: nerka, czesc watroby, pluco, 
trzustka, jelito, komorki hematopoetyczne macierzyste (od szpiku kostnego, krwi obwodowej i 
krwi pepowinowej), skore, lozysko maciczne i segmenty kosci.
Wszystkie inne organy mogą być oddane do transplantacji tylko po śmierci.
Wyjatkiem jest mozg i gonady, ktore nie moga byc oddawane.

Religie 
Główne wyznania religijne wypowiadają się pozytywnie o transplantacji.
Wszystkie tez przestrzegają że: oddanie organów do transplantacji musi być wyborem wolnym i 
osobistym, a nie przymusem.



„W Buddyzmie mówimy o 
podarowaniu naszego ciała, naszego 
majątku, mówimy o podarowaniu 
wszystkich naszych zasług i naszych 
zalet.
Jest możliwości transplantacji organów 
w Buddyzmie za życia osoby.W tym 
przypadku wszystko musi być zgodne z 
poziomem naszej wiedzy i praktyki. Po 
śmierci bardzo ważne jest aby zwłoki 
były pożyteczne w pomocy innym. Po 
śmierci nie ma przeszkód.”

Jego Swietobliwość Dalai Lama

„Ci ktorzy leczyliby mnie,niech sie 
zaopiekuja tymi ktorz sa chorzy„

Mahavagga VIII.26, 1 – 8 

Oddać organ do transplantacji może 
być wielkim gestem, w takim celu jakby 
podarować komuś nadzieje tym którzy 
śnią o nowym życiu. Modle siś aby 
kultura o transplantacji organów doszła 
do całej ludzkosci,dziekuję za założenie 
tego programu.

Il-Myon, monaco Buddista i dyrektor 
Budhist-operator Life Share Association

Transplantacja organów w buddyzmie 
jest uważana do przyjęcia Theravada. 
Aby roszszeżyc hojna pomoc dla innych 
czujących istot mocy Buddyjskiej, to 
oczywiście w przypadku transplantacji 
organów.

Phramaha Laow Panyasiri, Abate, Il 
Tempio Buddhavihara

W Koranie Allah (SWT) mówi:
„....Kto uratował jednego, to tak jakby 
uratował cala ludzkość „”

Surah n.5 Werset n. 32

Autentyczna przepowiesc proroka 
mowi:”Nie ma choroby ktora Bog 
stworzyl,tylko dlatego ze stworzyl tez 
do niej lekarstwo„
„Gdyby ci się przytrafiło być chorym i 
masz potrzebę transplantacji organu: 
chciałbyś napewno aby ktoś ci pomógł 
oddajac do transplantacji organ tobie 
potrzebny„.

Shaykh Zaki Badawi, Muslim College, 
Londra

Rada Prawnica Islamu w Wielkiej 
Brytanii wypowiedziała ze:

1) Lekarz lub odpowiednia instytucja 
mogą okreslić objawy śmierci.
2) Znajomosc aktualnej medycyny 
uważa zablokowanie mózgu smiercią.
3) Rada przyjmie zablokowanie 
mózgu jako smierć w przypadku 
transplantacji organów.
4) Rada wspomaga w transplantacji 
organów, służą jako środek do 
umorzenia bólu lub uratowania życia 
na podstawie warunków Shariah.
5) Musulmani mogą przynieść kartę 
dawcy organów.
6) Najbliższy członek rodziny 
zmarłego nawet bez posiadania 
karty dawcy, może wyrazić zgodę 
do transplantacji organów w celu 
ratowania życia ludzkiego.
7) Transplantacjia mosi byc darmowa.
8) Zabroniona jest sprzedaż organów.

Morałem całego tekstu jest 
mowa o skorzystaniu z okazji do 
bezinteresownego gestu, aby w 
przyszłości można było zamieszkać z 
Bogiem.

Guru Nanak



Solidarność i pomoc temu kto 
cierpi są podstawami w Judaizmie, 
transplantacja organów jest uważana 
gestem solidarności, ma wartość 
etyczna w której uratowanie życia 
ludzkiego jest ważniejsza od obrazu 
zwłok człowieka.

Rabinato Centrale w Israelu

W pismach Induizmu sa cytowane 10 
Niyamas, to znaczy 10 zalet: Trzecia to 
Daan,dając siebie. Jedynym warunkiem 
dlaczego ten akt jest moralnie legalny,to 
dlatego ze wytwarza korzystny wpływ.
«.... Ludzie dochodzą do perfekcji wtedy 
gdy każdy wykonuje swoje obowiązki...» 

Bhagavad Gita 

„Transplantacja darmowa organów po 
śmierci zgodnie z prawem jest godna 
pochwały”

Katechizm Kosciola Katolicliego

Medycyna transplantacji organow 
jest bardzo drogim i pozytecznym 
instrumentem aby uzyskac okreslony 
cel w zyciu czyli ocalenie zycia 
ludzkiego, dlatego w liscie E nciklicznym 
Ewangelia zycia przypomina ze w 
gestach i naszej kulturze jest zycie 
«zasluguje na szczegolna pochwale 
transplantacja organow wykonana w 
formie etycznej,aby dac mozliwosc 
odzyskania zdrowia lub zycia osob 
chorych ktorzy stracili nadzieje.» (n. 86).

Jan Pawel II

«Na bazie objawienia Pańskiego,Kościół 
wyznaje wiarę w zmartwychwstanie 
ciała zmarłego. Na pogrzebie 
chrześcijańskim,kościół wymawia 
respekt dla ciała zmarłego, jednak 
transplantacjia organów po śmierci 
została zdefinicjowana jako miłość która 
przerasta smierć.» 

Kosciol Ortodoski

OŚWIADCZENIE O 
DOBROWOLNYM 
ODDANIU ORGANÓW 
TKANEK I MATERIAŁÓW 
ORGANICZNYCH. 

Jak chcesz to wypelnij druk i wyslij 
pod adres:
A.I.D.O. Nazionale
Via Cola di Rienzo 243
00192 Roma



aidonazionale@aido.it
www.aido.it


