
Orgānu ziedošana un  
transplantācija Īrijā



Ja apsverat domu par mīļotā cilvēka 
orgānu ziedošanu, jums var rasties 
jautājumi. Šajā brošūrā ir sniegtas 
atbildes uz dažiem visbiežāk uzdotajiem 
jautājumiem, kas var palīdzēt jums un 
jūsu ģimenei pieņemt šo lēmumu.

Kādus orgānus var ziedot?

Īrijā var ziedot šādus orgānus: sirdi, 
plaušas, aknas, aizkuņģa dziedzeri un 
nieres.

Ko var uzskatīt par potenciālu  
orgānu donoru?

Potenciālam donoram ir jāatrodas 
slimnīcā, kur viņa dzīvība tiek uzturēta 
ar mākslīgās elpināšanas iekārtu, lai 
šāds pacients varētu kļūt par orgānu 
donoru. Cilvēka orgānus var ziedot pēc:

• smadzeņu stumbra nāves;

• sirds jeb kardiālās nāves.



Kas ir smadzeņu stumbra nāve?

Smadzeņu stumbra nāve nozīmē, ka 
smadzenēm vairs nepieplūst asinis vai 
skābeklis. Smadzenes vairs nedarbojas. 
Nav cerību atlabt. Pacients nevar elpot 
bez mākslīgās elpināšanas iekārtas 
palīdzības. Ārsti veiks pārbaudes, 
lai apstiprinātu smadzeņu stumbra 
nāvi. Tiek veiktas divas kompleksas 
pārbaudes. Miršanas apliecībā tiek 
ierakstīts nāves laiks, kad tiek pabeigta 
otrā kompleksā smadzeņu stumbra 
pārbaude.

Kas ir sirds nāve?

Sirds nāve iestājas pēc slimības vai 
traumas, no kuras pacients nevar atlabt. 
Pacienta smadzenes nav mirušas, 
bet nav cerību atlabt. Pacients nevar 
izdzīvot bez mākslīgās elpināšanas  
un medikamentiem.  

 



Vai es varu ar kādu aprunāties?

Būs pieejams īpaši apmācīts speciālists, 
kas atbildēs uz jūsu jautājumiem un 
sniegs nepieciešamo papildinformāciju. 
Jums tiks dots laiks, lai apspriestos ar 
saviem ģimenes locekļiem un draugiem. 
Ir svarīgi padomāt par to, ko būtu vēlējies 
jūsu mīļotais cilvēks.

Kas notiek, ja es nolemju piekrist 
orgānu ziedošanai mīļotā cilvēka vietā?

Ja nolemjat piekrist ziedot mīļotā cilvēka 
orgānus, mēs jums uzdosim jautājumus 
par jūsu mirušā mīļotā cilvēka veselību 
un dzīvesveidu. Daļa šo jautājumu jums 
var šķist sensitīvi, bet tie ir nepieciešami, 
lai varētu turpināt transplantācijas 
procesu.

Ziedošanas brīdī rakstiska piekrišana ir 
nepieciešama no jums, tuvākā radinieka. 
Ziedot un izmantot transplantācijai var 
tikai tos orgānus, par kuriem esat devis 
piekrišanu. Mēs veicam asins analīzes, 
tostarp vīrusu pārbaudes, lai nodrošinātu, 
ka orgāni ir piemēroti ziedošanai. Ja 
šo pārbaužu rezultātā atklāsies kādas 
veselības problēmas, mēs jūs informēsim.



Reliģija

Visas reliģijas atbalsta orgānu 
ziedošanu. Ja šaubāties, lūdzu, 
aprunājieties ar slimnīcas darbiniekiem.

Kā notiek orgānu ziedošana?

Orgānu ziedošana notiek tikai pēc tam, 
kad jūsu mīļotais cilvēks ir nomiris. 
Operāciju veic augsti kvalificēti ārsti 
un medmāsas šīs slimnīcas operāciju 
zālē. Jūsu mīļotā cilvēka gods un cieņa 
vienmēr ir prioritāte.

Kas notiek pēc ziedošanas operācijas?

Pēc ziedošanas operācijas jūsu mīļotais 
cilvēks izskatās tāpat. Ziedošana 
neietekmēs bēru norisi. Donoru 
koordinators pēc dažām nedēļām donora 
ģimenei nosūtīs rakstisku informāciju 
par katru personu, kas ir guvusi labumu 
no orgānu ziedošanas.



Dzīvības dāvāšana: ko tas nozīmē?

Mūsu — veselības aprūpes speciālistu — 
pieredze liecina, ka orgānu ziedošana  
sniedz lielu mierinājumu sērojošajām 
ģimenēm, jo tā var mainīt citu  
cilvēku dzīvi.

   
Jūsu mīļotā cilvēka un ziedoto orgānu 
saņēmēja identitāte vienmēr tiek turēta 
slepenībā

Orgānu donori katru gadu glābj simtiem 
cilvēku dzīvību.

Nesen veiktā pētījumā ir pierādīts, ka 
80% Īrijas iedzīvotāju atbalsta orgānu 
ziedošanu. 

Paldies, ka apsvērāt iespēju dāvāt dzīvību



Noderīgas saites 

Strange Boat Donor Foundation   
www.organdonation.ie

Irish Kidney Association    
www.ika.ie



Kontaktinformācija

Orgānu donoru koordinatora birojs,  
8:00–17:00 no pirmdienas līdz  
piektdienai pa tālruni:   
 

01 878 8388
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