






De ce se donează 
Transplantul este o resursă extraordinară a medicinii moderne. Un transplant poate salva viața 
unui pacient, permite condiții de viață mai bune pentru cei care sunt obligați să facă terapii lungi 
și dureroase cum ar fi dializa sau permite să-și recapete înapoi vederea celor care au pierduto. 
Persoanele transplantate pot să lucreze, să aibă copii, să călătorească, să practice sport și să facă 
planuri de viitor. 

Când se face donarea
Prelevarea de organe și țesuturi pentru transplant are loc numai după ce a fost declarată moartea 
unei persoane, care a survenit în pofida faptului că s-a făcut tot posibilul pentru a o salva.
Donatorii de organe sunt persoane de orice vârstă care mor în spital în unitățile de terapie 
intensivă din cauza unei lezionări ireversibile a creierului (cauzată de hemoragie, traumatisme 
craniene, anevrism, etc.) sau unei opriri prelungite a activității inimei, care a produs distrugerea 
totală a celulelor creierului. Când moartea survine prin încetarea tuturor activităților creierului, se 
poate menține în mod artificial circulația sanguină și respirația persoanei decedate, conservând în 
activitate organele, pentru o perioadă limitată de timp.
Certificarea morții care a survenit se efectuează, conform legii, de către o comisie formată din trei 
medici specialiști (un medic legist, un medic anestezist reanimator și un medic neurolog). Aceștia 
efectuează teste clinice pentru a stabili, pentru cel puțin șase ore consecutive, lipsa contemporană 
a reflexelor cerebrale, cum ar fi răspunsurile creierului la stimulări dureroase, a respirației 
spontane, a statului de conștiință, a oricărei activități electrice a creierului. 

Opțiunea de donare
Legislația italiană dă posibilitatea individului în viață în calitate de titular, de dreptul de a se 
exprima în mod favorabil sau nu cu privire la donarea de organe și țesuturi.
Declarația de voință de a dona organe este reglementată de Legea nr. 91 din 1 aprilie 1999 și 
Decretul ministerial din 8 aprilie 2000. Exprimarea consimțământului în viață la donarea de 
organe este o alegere conștientă. Există posibilitatea de a se înforma, de a vorbi în familie pentru a 
împărtăși decizia luată și de a se asigura că aceasta va fi respectată.

A.I.D.O. 
Asociația Italiană pentru Donarea de Organe, Țesuturi și Celule (A.I.D.O.) este o organizatie 
de voluntariat, ne-partitică, ne-confesională, interetnicã. Este constituită din acei cetățeni 
în favoarea donării voluntare anonime și gratuitã după moarte de organe și țesuturi pentru 
transplant terapeutic.
Prezentă pe întreg teritoriul național cu 21 de birouri regionale, 104 de sucursale provinciale și 
1.028 grupuri comunale, numără până în prezent peste 1.400.000 de asociați.
A.I.D.O. a reprezentat încă de la înființarea sa (1973), un punct de referință și un exemplu de 
dialog și convorbire între societatea civilă și Instituții.

Proiectul Donarea și 
populațiile imigrante



Cum

Se poate să fie dat consimțământul sau opoziția la donarea de organe dar se poată și modifica 
în orice moment voința exprimată.
Dacă există o declarație de voință (pozitivă sau negativă) la donare, membrii de familie nu se 
pot opune la alegerea făcută în viața de familiarul lor decedat. Constatată voința potențialului 
donator, medicii vor efectua prelevarea în cazul unei voințe exprimată deja în mod pozitiv.
În absența unei declarații explicite cu privire la voința de a dona, medicii vor efectua prelevarea, 
în cazul în care nu există o opoziție a membrilor de familie.

Unde
Persoanele care sunt majore în vârsta pot manifesta voința cu privire la donarea de organe și 
țesuturi prin următoarele modalități:

la ghișeele dedicate de Azienda sanitaria (dispensarul sanitar)de care aparțin,
la registrul de evidență din Primăriile care au activat deja serviciul de înregistrare a 
declarației de voință;
prin înscrierea la Asociația italiană pentru donarea de organe, țesuturi și celule (A.I.D.O.) doar 
în cazul de voință pozitivă;
Completarea carnetului albastru trimis de Ministerul Sănătății în 2000 sau a cardurilor 
pregătite de Asociațiile de donatori și de pacienți;
cu o declarație pe hârtie simplă completată cu toate datele cu caracter personal, datată și 
semnată.

Declarațiile de voință, chiar și cele colectate de A.I.D.O., sunt înregistrate în Sistemul de 
informații de transplanturi (SIT); fac excepție declarația pe hârtie simplă, carnetul albastru și 
DonorCard. Toate declarațiile, inclusiv cele care nu sunt înregistrate în SIT, sunt considerate 
valabile în conformitate cu Legislația in vigoare.

Anonimat - gratuitate - respect
Nu se poate cunoaște numele donatorului, nici a destinatarului, deoarece legea garantează 
anonimatul la amândoi.
Organele sunt atribuite în funcție de condițiile de urgență și a compatibilității clinice și 
imunologice ale persoanelor care așteaptă transplantul.
Este ilegală cumpărarea sau vinderea organelor umane: donarea este întotdeauna voluntară, 
gratuită și anonimă.
Costurile transplantului sunt suportate de Serviciul sanitar național.
Organele și țesuturile se prelevează cu cel mai mare respect pentru persoana decedată. După 
prelevare, corpul decedatului este la dispoziția familiei pentru procedurile referitoare la 
înmormântare. 

Donare în viață de organe și țesuturi 
Pot fi donate rinichiul și parte din ficat, plămân, pancreas și intestin, celule stem hematopoietice 
(din măduva osoasă, sângele periferic și sângele din cordonul ombilical), piele, placenta și 
segmente osoase.
Toate celelalte organe și țesuturi pot fi donate doar după moarte.
Fac excepție creierul și gonadele (glande sexuale) care nu pot fi donate.

Religiile 
Principalele confesiuni religioase sunt în favoarea donării de organe. Toate recomandă că 
donarea să fie rezultatul unei alegeri libere și nu o constrângere.



“Se vorbește despre darul trupurilor 
noastre și de posesiunile noastre în 
budism. Se vorbește despre darul 
de toate meritele noastre și virtuțiile 
noastre.
Există chiar și un mod de a dona 
organele proprii în tradiția budistă, 
atunci când persoana este încă în 
viață. În acest caz, este necesar ca acest 
fapt să fie în armonie cu nivelul de la 
practica noastră.
Când suntem morți este foarte util 
faptul dacă cadavrul poate servi pentru 
a ajuta pe alții. După moartea nu există 
obstacole”.

Sanctitatea Sa Dalai Lama

“Cei care mă vor trata, să aibă grijă de 
cei care nu se simt bine”

Mahavagga VIII.26, 1 – 8 

“Donarea unui organ poate deveni 
un mare gest de comuniune cu care 
se oferă o speranță și un vis de o viață 
nouă unei alte persoane.
Mă rog ca și cultura de donare de 
organe să se răspândească în societatea 
noastră prin crearea acestei rețele”

Il-Myon, Călugăr budist și director de 
Buddhist- operate Life Share Association

“Donarea de organe este considerată 
acceptabilă de Budismul Theravada. 
Faptul de a extinde în mod generos 
ajutorul la alte ființe simțitoare este o 
virtute budistă, și la aceasta se referă 
cazul donării de organe”.

Phramaha Laow Panyasiri, Stareț, 
Templul Buddhavihara

Allah(SWT) zice în Coran:
“...Și dacă cineva salvează unul, va fi ca 
și cum ar fi salvat întreaga umanitate “.

Surah n.5 Versetul n.32

Într-un “citat” autentic Profetul a 
spus: “. Nu există nici o boală pe care 
Dumnezeu a creat-o, doar pentru că El 
a creat și leacul”.
“ Dacă ți s-ar întâmplă să fii bolnav și ai 
avea nevoie de un transplant; ai vrea cu 
siguranză ca cineva să te ajute ca să-ți 
dea organul necesar “.

Shaykh Zaki Badawi, Muslim College, 
Londra

Consiliul Legii Islamice în Marea Britanie 
a declarat că:

1) Medicul este autoritatea care poate 
defini semnele morții
2) Cunoștințele medicale actuale 
consideră încetarea activității 
cerebrale o definiție a morții
3) Consiliul acceptă încetarea 
tuturor activităților creierului 
ca fiind sfârșitul vieții, în scopul 
transplantului de organe
4) Consiliul susține transplantul 
de organe ca un mijloc de a calma 
durerea sau pentru a salva vieți, 
pe baza condițiile prevăzute la de 
Shariah
5) Musulmanii pot purta cardul de 
donator
6) Cea mai apropriată rudenie a 
persoanei care a murit, chiar și în 
absența unui card de donator, poate 
da consimțământul la donarea 
organelor pentru a salva alte vieți 
umane
7) Donarea de organe trebuie să fie 
gratuită fără nici o
recompensă
8) Vânzarea de organe este interzisă

În cadrul acestei lumi, trebuie să se 
considere această ocazie pentru acțiuni 
altruiste față de alții (SEVA), apoi vom 
avea posibilitatea de a locui în lăcașul 
divin.

Guru Nanak



Solidaritatea și ajutorul pentru cei care 
suferă sunt principiile fundamentale 
ale Iudaismului; donarea de organe 
este considerată un act de mare 
solidaritate și valoare etică în care 
necesitatea de a salva o viață umană 
apare mai importantă decât un posibil 
mod ofensiv la integritatea cadavrului.

Rabinatul Central din Israel

În scripturile hinduse sunt citate 10 
Niyamas sau cele 10 acțiuni virtuoase: a 
treia e Daan, dăruirea de sine. Singura 
condiție pentru ca actul din punct de 
vedere moral să fie legitim este ca acesta 
să producă un efect benefic.
«.. oamenii pot ajunge perfecțiunea 
facând fiecare propria Dharma specifică 
(îndeplinirea atribuțiilor proprii)..» 

Bhagavad Gita 

“Darul gratuit de organe după moarte 
este legitim și poate fi meritoriu “

Catehismul Bisericii Catolice

Medicina de transplanturi s-a dovedit 
a fi întradevăr un instrument valoros 
în realizarea obiectivului final al artei 
medicale, serviciul pentru viața umană. 
De aceea, în Scrisoarea Enciclica 
Evangelium vitae am menționat că, 
printre gesturile care contribuie la 
alimentarea unei adevărate culturi 
a vieții “merită o apreciere specială 
donarea de organe, realizată într-un 
manieră etică acceptabilă, pentru a oferi 
o șansă de sănătate și chiar de viața 
însăși a bolnavilor care, uneori, nu au 
nici o altă speranță” (n. 86).

Giovanni Paolo II

« Pe baza Revelației Divine, Biserica 
mărturisește credința în învierea 
trupului din morți. În ritualul funerar 
creștin, Biserica își exprimă respectul 
cuvenit corpului unui decedat. Cu toate 
acestea, donarea post-mortem de organe 
și țesuturi poate deveni o expresie a 
iubirii care se extinde chiar dincolo de 
moarte » 

Biserica Ortodoxă

DECLARAȚIA DE VOINȚĂ DE A 
DONA ORGANE ȘI ȚESUTURI. 

Dacă doriți să completați 
formularul, îl luați și îl trimiteți la:
A.I.D.O. Nazionale
Via Cola di Rienzo 243
00192 Roma



aidonazionale@aido.it
www.aido.it


