
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polish 

Oddanie 
narządu. 
Dar życia. 
 
Informacje dotyczące rejestru 
dawców narządów NHS. 
 
 



Ofiaruj dar życia 
 
Przeszczepianie narządów jest 
jednym z najdonioślejszych 
osiągnięć współczesnej 
medycyny. Możliwość 
przeprowadzenia 
transplantacji jest jednak w 
pełni uzależniona od hojności 
dawców oraz ich rodzin, którzy 
decydują się na przekazanie 
daru ratującego życie innym 
osobom. 
  
Jeden dawca może uratować 
życie kilku osobom, a dwóm 
kolejnym może przywrócić wzrok.  
 
W chwili obecnej istnieje znaczny 
niedobór narządów, a przepaść 
pomiędzy liczbą 
przeszczepianych narządów i 
liczbą osób oczekujących na 
transplantację ciągle się 
pogłębia. Aktualnie w Wielkiej 
Brytanii na przeszczep narządu 
oczekuje ponad 10000 osób. Co 
roku 1000 z nich umiera nie 
doczekawszy transplantacji. 
 
Zapotrzebowanie na dawców 
nigdy nie było tak duże. Czemu 
więc nie podjąć decyzji o 
przekazaniu komuś daru życia? 
 
Ofiaruj dar życia jeszcze dziś. 
 
 
 
 

Na czym polega 
oddanie narządu? 
 
Oddanie narządu polega na 
przekazaniu organu, w celu 
pomocy osobie oczekującej na 
transplantację. Dzięki hojności 
dawców narządów, co roku 
ratowane są setki istnień 
ludzkich.  
 
Po śmierci oddać można serce, 
płuca, nerki, wątrobę, trzustkę 
oraz jelito cienkie. Do pomocy 
innym można również 
wykorzystać tkanki takie jak 
skóra, tkanka kostna, zastawki 
serca oraz rogówki.   
 
Lekarze i pielęgniarki są 
zobligowani do walki o ludzkie 
życie przy użyciu wszelkich 
dostępnych środków, a narządy 
pobierane są wyłącznie po 
śmierci pacjenta. Większość 
narządów pobieranych jest od 
ludzi, którzy umierają w trakcie 
sztucznej wentylacji w oddziale 
intensywnej terapii, po 
stwierdzeniu ciężkiego 
uszkodzenia mózgu.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Podaruj komuś 
przyszłość 
 
Decyzja dotycząca wyrażenia 
zgody na podarowanie komuś 
życia po swojej śmierci jest 
bardzo osobista. Bardzo 
ważne jest, aby decyzję tę 
podjąć samodzielnie. 
 
Nawet jeśli posiada Pani/Pan 
kartę dawcy, powinna/powinien 
Pani/Pan zgłosić się do rejestru 
dawców narządów NHS, aby 
mieć pewność, że dane te 
zostały zarejestrowane. Proszę 
omówić tę decyzję ze swoimi 
bliskimi tak, aby w razie potrzeby 
wiedzieli oni, jakie są Pani/Pan 
życzenia.  
 
Zgłaszając się do rejestru, 
wyraża Pani/Pan zgodę na 
pobranie i wykorzystanie 
narządów do transplantacji, w 
celu ratowania lub poprawy 
jakości życia innych ludzi, po 
Pani/Pana śmierci. 
 
Dodanie nazwiska do rejestru 
zajmie Pani/Panu tylko kilka 
minut. Może to jednak uratować 
komuś życie. 
 
 
 
 
 
 

Fakty 
 
Wiele bliskich osób uważa, że 
pewnym pocieszeniem jest 
fakt, że utrata ukochanej przez 
nich osoby dała innym szansę 
na życie. 
 
Bardziej prawdopodobne jest, że 
będzie Pani/Pan wymagać 
przeszczepienia narządu, niż że 
zostanie Pani/Pan dawcą. 
 
Pobranie narządu odbywa się z 
zachowaniem takiej samej opieki 
i poszanowania, jak w przypadku 
innych zabiegów chirurgicznych. 
 
W Wielkiej Brytanii każdego roku 
przeprowadzanych jest niemal 
3500 operacji transplantacji 
narządów i ponad 2500 
ratujących wzrok operacji 
przeszczepienia rogówki.  
 
Ponad 16 milionów ludzi w 
Wielkiej Brytanii zdecydowało się 
wspomóc ratowanie życia innych 
ludzi, wpisując się do rejestru 
dawców narządów NHS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W jaki sposób 
można wpisać się 
do rejestru? 
 
Zapisy do rejestru oraz 
informacje na temat oddania 
narządów uzyskać można 
dzwoniąc na numer:  
 
Infolinia dawców 
narządów 
0300 123 23 23.  
 
Pracownicy infolinii mogą 
udzielić odpowiedzi na pytania 
wyłącznie w języku angielskim. 
 
 
Można również odwiedzić 
naszą stronę internetową i 
zapisać się on-line:  
 
www.organdonation.nhs.uk 
 
Jeśli zechce Pani/Pan uzupełnić 
swoje dane lub wycofać wpis z 
rejestru dawców narządów NHS, 
może Pani/Pan w każdej chwili 
dokonać tego dzwoniąc lub 
kontaktując się poprzez stronę 
internetową.

 
 
 

NHS Blood and Transplant


