
Merhaba!

Bu mektup elinize geçmiş ise büyük ihtimalle böbrek hastası olan bir
yakınınızın böbrek naklinin yapılması gündeme gelebilir demektir. Bu mektup
aracılığıyla böbreklerinden birini bağışlamayı düşünenlerin devamen ne
yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapmak istiyoruz.

KIMLER BAĞIŞLAYICI OLABILIRLER?

Bağışlayıcı olabilmek için akrabalık bağının olması gerekmiyor. Ancak
vericilerin çoğu hala yakın aile çevresinden olmakla birlikte dost ve çalışma
arkadaşlarının da, örneğin, bir böbrek bağışlamaları her geçen gün
olağanlaşmaktadır.

Verici olabilmek için sağlıklı olmanız gerekiyor. Verici olabilmenin önündeki
direkt engeller; şeker hastalığı (diabet), kalp hastalığı, tümör hastalığı, böbrek
hastalığı ya da bağımlılık sorunları. Hamile ya da çok genç yaştaki kişileri de
verici olarak araştırma gereği duymuyoruz.

Böbrek bağışlayıcısı olma kararı tamamen bireysel irade temelinde alınmalıdır.
Böbrek bağışlayıcısı olma kararını verebilmek için hem sağlık personeli
tarafından ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmek ve hem de çevreden destek
alabilmeyi gerektiriyor. Alıcı ile verici arasında ekonomik ücret ödenemez.
Bağışlama konusunda araştırmaya tabi tutulan kişiye böbrek hastası, aile, dost
ya da sağlık kurumu tarafından herhangi bir baskı yapılamaz. Verilen karar ne
olursa olsun saygı ile karşılanmalıdır.

KIMLER BÖBREK BAĞIŞLAYICISI OLABILIRLER?
Yaşayan kişilerin böbrek verici olmalarına ilişkin  mektup

INFORMATION OM LEVANDE DONATION - TURKISKA

700 
PEOPLE ARE CURRENTLY WAITING FOR A
KIDNEY TRANSPLANT IN SWEDEN

400 
KIDNEY TRANSPLANTS ARE
PERFORMED EVERY YEAR

16 000 
KIDNEY TRANSPLANTS HAVE BEEN
PERFORMED SINCE 1964 

NEARLY

4800 
PEOPLE HAVE DONATED A 
KIDNEY IN SWEDEN

MORE THAN

MORE THAN



ARAŞTIRMA

Böbrek bağışlayıcısı olarak kabul edilebilmek için test bırakma, röntgen
çekmek ve hastane danışmanı ile konuşmayı da içeren temelli bir sağlık
kontrolünden geçmek şarttır. Bütün bu araştırma momentlerini yapmayı
yetiştirmek 6 – 8 ay gibi bir zaman alabilir. Bütün muayeneler yapıldıktan
sonra araştırmayı yapan böbrek doktoru bağışlamanın mümkün olup
olmadığına yönelik toplu bir değerlendirme yapacaktır. Elde edilen sonuçlar
son değerlendirmeyi yapmak üzere potansiyel bağışlayıcıyı çağıracak olan
nakil cerrahisi muayenehanesine gönderilerecektir.

Böbrek bağışlayıcıların çoğu bağışlamayı olumlu ve hayatı değiştirici bir olay
olarak algılıyor. em kendi sağlıklarına ve hem de kendisine yakın insanlara
destek olma bakış açısını da tamamen değiştiriyor.
 

BAŞVURUMU NASIL YAPABILIRIM?

Daha fazla bilgi için ya da böbrek bağışlayıcısı olarak araştırılmaya olan ilginiz
konusunda başvurunuzu yapmak için kaldığınız bölge hastanesinin böbrek
muayenehanesi ile ilişkiye geçebilirsiniz. İrtibat bilgileri için aşağıya bakınız.
 
Mektubu okumaya zaman ayırdığınız için teşekürler!

Aşağıdaki adı geçen böbrek muayenehaneleri aracılığıyla bizimle
ilişkiye geçebilirsiniz.
 
Böbrek Muayenehanesi
Tel 031-342 70 40


