
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turkish 

Organ bağş. 
Yaşam armağan. 
 
NHS Organ Bağş Kayd 
Hakknda Bilgi. 



Yaşam armağan 
edin 
 
Organ nakli, modern tbbn en 
mucizevi başarlarndan biridir.  
Ancak, başkalarna bu yaşam 
kurtaran armağan vermeye 
istekli organ bağşlayann ve 
ailesinin cömertliğine bağldr. 
  
Bir organ bağşlaycs birkaç 
kişiye yaşamlarn geri verebildiği 
gibi iki kişinin de görmesini 
sağlayabilir.   
 
Kritik düzeyde organ sknts 
yaşanmaktadr ve bağşlanan 
organ saysyla organ nakli için 
bekleyen hastalarn says 
arasndaki fark gittikçe 
artmaktadr. Şu anda, Birleşik 
Krallk’ta 10.000’den fazla insan 
organ nakli için beklemekte ve 
her yl yaklaşk 1,000 kişi 
beklerken yaşamn yitirmektedir.   
 
Organ bağşna hiç bu kadar 
gereksinim duyulmamşt. 
Öyleyse, neden hala 
organlarnz bağşlamyorsunuz? 
 
Bugün bir yaşam armağan 
edin. 
 
 
 
 
 
 

Organ bağş 
nedir? 
 
Organ bağş, organ nakline 
gereksinim duyan birine 
yardmc olmak için ona bir 
organ armağan etmektir.  
Organ bağşçlarnn cömertliği 
sayesinde her yl yüzlerce 
yaşam kurtulmaktadr. 
 
Öldükten sonra bağşlanabilen 
organlar kalp, akciğerler, 
böbrekler, karaciğer, pankreas 
ve ince bağrsaklardr. Ayrca, 
deri, kemik, kalp kapakçklar ve 
kornea da başkalarna yardmc 
olmak için verilebilir.   
 
Doktorlar ve hemşireler bir 
yaşam kurtarmak için ellerinden 
gelen herşeyi yaparlar ve organ 
bağş yalnzca hasta öldükten 
sonra yaplr. Bağşlanan 
organlarn çoğu, ciddi beyin 
yaralanmasn takiben yoğun 
bakm ünitesinde solunum 
cihazna bağl olarak yaşarken 
ölen insanlardan gelmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Birine geleceğini 
verin 
 
Siz öldükten sonra başka 
birine yaşam verip vermemeye 
karar vermek bireysel bir 
olaydr ve herkesin bu konuda 
kendi adna karar vermesi 
önem taşmaktadr. 
 
Organ bağş kartnz olsa bile, 
isteğinizin kayt altna 
alnabilmesi için NHS Organ 
Bağş Kaydna katlmalsnz. 
Kararnz en yaknnzdaki 
kişilerle konuşun böylece gerekli 
olmas durumunda ne 
düşündüğünüzü bilsinler.  
 
Kayt olarak, ölümünüzden sonra 
organlarnzn ve dokularnzn 
başka birinin yaşamn kurtarmak 
ya da iyileştirmek amacyla 
kullanlmasna izin vermiş 
olmaktasnz. 
 
Adnzn kaydedilmesi yalnzca 
birkaç dakikanz alacaktr. 
Ancak belki de birinin yaşamn 
kurtaracaksnz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerçekler 
 
Sevdikleri yaknn yitiren 
birçok akraba, onun 
organlarnn başka birine 
yaşama şans vermiş 
olmasnn kendilerini biraz da 
olsa rahatlattğn 
söylemişlerdir.   
 
Organ bağşlamaktan çok organ 
nakline gereksinim duyma 
olaslğnz daha yüksektir.   
 
Organlarn çkartlmasnda tüm 
diğer ameliyatlarda gösterilen 
ayn özen ve sayg 
gösterilmektedir. 
 
Her yl Birleşik Krallk’ta yaklaşk  
3.500 organ nakli ve 2.500’i 
aşkn körlüğü önleyen kornea 
nakli gerçekleştirilmektedir. 
 
Halen Birleşik Krallk’ta 16 
milyonu aşkn kişi yaşam 
kurtarmak için NHS Organ Bağş 
Kaydna katlmş bulunmaktadr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organ bağş için 
nasl kaydolunur 
 
Aşağdaki telefon numarsn 
arayarak organ bağş için 
kaydolabilir ve bu konuda 
öğrenmek istediklerinizi 
sorabilirsiniz:  
 
Organ Bağş Hatt 
0300 123 23 23.  
 
Telefon operatörleri 
sorularnz yalnzca İngilizce 
yantlayabilir. 
 
 
Ya da web sitemizi ziyaret 
edebilir ve çevrimiçi kayt 
yaptrabilirsiniz:  
 
www.organdonation.nhs.uk 
 
Kayt yaptrdktan sonra, NHS 
organ bağş kaydnz 
değiştirmek ya da geri çekmek 
isterseniz, istediğiniz anda 
telefon ederek veya web sitesini 
ziyaret ederek bunu da 
yapabilirsiniz.  
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