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∆ωρεά οργάνων. 
Το δώρο της ζωής. 
 
Πληροφορίες σχετικά µε το 
Μητρώο ∆ωρητών Οργάνων  
του NHS. 



Χαρίστε το δώρο 
της ζωής 
 
Οι µεταµοσχεύσεις οργάνων 
είναι ένα από τα πιο θαυµαστά 
επιτεύγµατα της σύγχρονης 
ιατρικής. Εξαρτώνται όµως 
αποκλειστικά από τη 
γενναιοδωρία των δωρητών 
και των οικογενειών τους, οι 
οποίοι είναι πρόθυµοι να 
χαρίσουν αυτό το σωτήριο 
δώρο ζωής στους άλλους. 
  
Ένας δωρητής µπορεί να δώσει 
ζωή σε πολλούς ανθρώπους και 
να αποκαταστήσει την όραση 
άλλων δύο ανθρώπων.  
 
Υπάρχει µια κρίσιµη έλλειψη 
οργάνων, ενώ το χάσµα µεταξύ 
του αριθµού των οργάνων που 
δωρίζονται και του αριθµού των 
ανθρώπων που περιµένουν για 
µεταµόσχευση αυξάνεται. 
Σήµερα, περισσότεροι από 10000 
άνθρωποι στο Ηνωµένο Βασίλειο 
έχουν ανάγκη από 
µεταµόσχευση οργάνου, και κάθε 
χρόνο περίπου 1000 άνθρωπου 
πεθαίνουν περιµένοντας. 
 
Η ανάγκη για δωρητές είναι 
µεγαλύτερη από ποτέ. Γιατί 
λοιπόν να µην εγγραφείτε τώρα 
για να σώσετε ζωές; 
 
Χαρίστε το δώρο της ζωής 
σήµερα. 

Τι είναι η δωρεά 
οργάνων;
 
Η δωρεά οργάνων είναι το 
δώρο ενός οργάνου, 
προκειµένου να βοηθήσετε 
κάποιον συνάνθρωπό σας 
που χρειάζεται µεταµόσχευση. 
Η γενναιοδωρία των δωρητών 
οργάνων σώζει τη ζωή 
εκατοντάδων ανθρώπων κάθε 
χρόνο.  
 
Τα όργανα που µπορούν να 
δωριστούν µετά το θάνατο είναι η 
καρδιά, οι πνεύµονες, οι νεφροί, 
το ήπαρ, το πάγκρεας και το 
λεπτό έντερο. Ιστοί όπως το 
δέρµα, τα οστά, οι βαλβίδες της 
καρδιάς και οι κερατοειδείς 
χιτώνες µπορούν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν για να 
βοηθήσουν άλλους ανθρώπους.   
 
Οι γιατροί και οι νοσηλευτές 
έχουν δεσµευτεί να κάνουν ό,τι 
είναι δυνατόν για να σώσουν τη 
ζωή ενός ασθενούς, και η δωρεά 
οργάνων γίνεται µόνο µετά το 
θάνατο του ασθενούς. Οι 
περισσότερες δωρεές οργάνων 
γίνονται από ανθρώπους που 
πεθαίνουν ενόσω βρίσκονται σε 
µονάδα εντατικής θεραπείας, 
υπό µηχανική υποστήριξη της 
αναπνοής, µετά από σοβαρό 
εγκεφαλικό τραυµατισµό.  
 



Χαρίστε σε 
κάποιον το µέλλον 
 
Η απόφαση να χαρίσετε ή όχι 
ζωή σε κάποιον συνάνθρωπό 
σας µετά το θάνατό σας είναι 
κάτι πολύ προσωπικό και 
είναι σηµαντικό να πάρετε 
αυτή την απόφαση µόνος σας. 
 
Ακόµα και αν έχετε ήδη κάρτα 
δωρητή οργάνων, θα πρέπει να 
εγγραφείτε στο Μητρώο 
∆ωρητών Οργάνων του NHS 
(NHS Organ Donor Register), 
ώστε να είστε βέβαιοι ότι η 
επιθυµία σας έχει καταγραφεί. 
Συζητήστε την απόφασή σας µε 
τους οικείους σας, ώστε να 
γνωρίζουν την επιθυµία σας εάν 
έρθει ποτέ η στιγµή.  
 
Με την εγγραφή στο µητρώο 
δίνετε τη συγκατάθεσή σας ώστε 
τα όργανα και οι ιστοί σας να 
χρησιµοποιηθούν για 
µεταµόσχευση, προκειµένου να 
σώσουν ή να βελτιώσουν τις 
ζωές συνανθρώπων σας µετά το 
θάνατό σας. 
 
Η εγγραφή του ονόµατός σας 
στο µητρώο θα σας πάρει µόνο 
λίγα λεπτά. Μπορεί όµως να 
σώσει τη ζωή ενός 
συνανθρώπου σας. 
 
 
 

Τα στοιχεία  
 
Πολλοί συγγενείς 
υποστηρίζουν ότι βρίσκουν 
κάποια παρηγοριά 
γνωρίζοντας ότι η απώλεια 
του αγαπηµένου τους 
προσώπου έδωσε σε κάποιον 
άλλο άνθρωπο τη δυνατότητα 
να ζήσει. 
 
Έχετε περισσότερες πιθανότητες 
να χρειαστείτε µεταµόσχευση, 
παρά να γίνετε δωρητής. 
 
Η αφαίρεση των οργάνων γίνεται 
µε την ίδια φροντίδα και τον ίδιο 
σεβασµό µε οποιαδήποτε άλλη 
επέµβαση. 
 
Κάθε χρόνο, στο Ηνωµένο 
Βασίλειο µεταµοσχεύονται 
σχεδόν 3500 όργανα και 
πραγµατοποιούνται 
περισσότερες από 2500 
µεταµοσχεύσεις κερατοειδούς για 
αποκατάσταση της όρασης. 
 
Περισσότεροι από 16 
εκατοµµύρια άνθρωποι στο 
Ηνωµένο Βασίλειο έχουν ήδη 
εγγραφεί για να σώσουν ζωές, 
συµµετέχοντας στο Μητρώο 
∆ωρητών Οργάνων του NHS. 
 
 
 
 
 
 



Πώς να εγγραφείτε 
στο µητρώο 
 
Μπορείτε να εγγραφείτε στο 
µητρώο και να απευθύνετε τις 
ερωτήσεις σας σχετικά µε τη 
δωρεά οργάνων καλώντας την 
υπηρεσία µας:  
 
Γραµµή δωρητών 
οργάνων 
0300 123 23 23.  
 
Οι χειριστές της τηλεφωνικής 
γραµµής µπορούν να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις 
µόνο στα αγγλικά. 
 
 
Εναλλακτικά, µπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
µας και να εγγραφείτε 
ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση:  
 
www.organdonation.nhs.uk 
 
Εάν θέλετε να αλλάξετε ή να 
αποσύρετε την εγγραφή σας από 
το Μητρώο ∆ωρητών Οργάνων 
του NHS, µπορείτε επίσης να το 
κάνετε οποιαδήποτε στιγµή, είτε 
τηλεφωνικά είτε στην ιστοσελίδα 
µας. 
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