INFORMATION OM LEVANDE DONATION - POLSKA

KTO MOŻE ZOSTAĆ DAWCĄ NERKI?
List dotyczący oddania nerki przez żyjącego dawcę
Witaj!
Jeśli otrzymałeś ten list, prawdopodobnie jesteś osobą bliską osoby cierpiącej
na chorobę nerek, która może zostać zakwalifikowana do przeszczepu nerki.
Za pomocą tego listu pragniemy poinformować, co zrobić w przypadku, gdy
rozważa się oddanie nerki.

KTO MOŻE ODDAĆ NERKĘ?
Dla oddania nerki nie jest wymagane pokrewieństwo. Nadal jednak najczęściej
dawca pochodzi z najbliższej rodziny, choć coraz częściej pojawiają się
przypadki, gdy nerkę oddaje przyjaciel lub kolega z pracy.
Aby móc oddać nerkę, trzeba być zdrowym. Bezpośrednią przeszkodą do
oddania nerki może być: cukrzyca, choroba serca, choroba nowotworowa,
choroba nerek lub problemy związane z uzależnieniem. Nieakceptowalne jako
dawcy są również kobiety w ciąży oraz osoby zbyt młode.
Decyzja o oddaniu nerki jest całkowicie dobrowolna. Aby móc podjąć decyzję o
ewentualnym oddaniu nerki, potrzebne są zarówno dokładne informacje od
personelu medycznego, jak i wsparcie otoczenia. Wynagrodzenie finansowe
między biorcą i dawcą jest nieakceptowalne. Osoba rozważana jako dawca nie
może być narażona na presję ze strony osoby cierpiącej na chorobę nerek,
rodziny, przyjaciół lub służby zdrowia. Jakakolwiek decyzja zostanie podjęta,
należy ją uszanować.
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700
PEOPLE ARE CURRENTLY WAITING FOR A
KIDNEY TRANSPLANT IN SWEDEN

MORE THAN

400

KIDNEY TRANSPLANTS ARE
PERFORMED EVERY YEAR

NEARLY

MORE THAN

4800

16 000

PEOPLE HAVE DONATED A
KIDNEY IN SWEDEN

KIDNEY TRANSPLANTS HAVE BEEN
PERFORMED SINCE 1964

KWALIFIKACJA
Aby zostać zakwalifikowanym jako dawca nerki, wymagane jest
przeprowadzenie obszernych badań, obejmujących między innymi
pobranie próbek, badania RTG oraz rozmowę z kuratorem. Wszystkie
etapy kwalifikacji mogą zająć 6-8 miesięcy, jednak po wykonaniu
wszystkich badań lekarz nefrolog przeprowadzający badania dokonuje
całościowej oceny tego, czy w danym przypadku donacja jest możliwa.
Dokumentacja wysyłana jest następnie do przychodzi chirurgii
transplantacyjnej, która wzywa potencjalnego dawcę na posiedzenie w
celu dokonania ostatecznej oceny.
Wielu dawców nerki odbiera fakt oddania nerki jako pozytywne przeżycie,
będące zwrotem w ich życiu, które na zawsze zmieniło ich sposób
patrzenia na własne zdrowie oraz na opiekę nad swoimi bliźnimi.

CO ZROBIĆ, ABY SIĘ ZGŁOSIĆ?
Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji lub zgłosić swoje zainteresowanie
kwalifikacją jako dawca nerki, skontaktuj się ze szpitalną przychodnią
chorób nerek w swoim miejscu zamieszkania. Dane kontaktowe podano
poniżej.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tego listu!

Można się z nami skontaktować bezpośrednio w poniższych
przychodniach chorób nerek:
Patientkoordinator
Telefonnummer 031-342 70 40

