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Τα μεταφρασμένα ενημερωτικά φυλλάδια DonateLife (Δωρεά Ζωής) καταρρίπτουν 
συνήθεις εσφαλμένες αντιλήψεις για τη δωρεά οργάνων και ιστών

Η Organ and Tissue Authority – OTA (Αρχή Οργάνων και Ιστών) δημοσιοποίησε μια σειρά 
μεταφρασμένων ενημερωτικών φυλλαδίων για να καταρρίψει συνήθεις εσφαλμένες αντιλήψεις 
για τη δωρεά οργάνων και ιστών που ίσως κάνουν τους Αυστραλούς να διστάζουν να πάρουν την 
απόφαση να δωρίσουν όργανα και ιστούς. 

«40% των Αυστραλών δεν γνωρίζουν αν η θρησκεία τους στηρίζει τη δωρεά οργάνων και ιστών, 
και το 20% των οικογενειών που αρνήθηκαν τη δωρεά το 2014 το έκαναν για θρησκευτικούς ή 
πολιτιστικούς λόγους. Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα απ’ τα βασικά εμπόδια για τη λήψη μιας 
απόφασης, ή για τη συζήτηση της απόφασης για δωρεά οργάνων και ιστών με τα αγαπημένα 
πρόσωπα», είπε η κ. Yael Cass, Διευθύνων Σύμβουλος της Organ and Tissue Authority.

Εκτεταμένες διαβουλεύσεις με θρησκευτικούς και κοινοτικούς πολιτιστικούς ιθύνοντες στην 
Αυστραλία αποκάλυψαν ότι υπάρχουν διάφορες εσφαλμένες αντιλήψεις στις μεταναστευτικές 
κοινότητες για τη δωρεά οργάνων και ιστών.

Συνήθεις εσφαλμένες αντιλήψεις που επικρατούν είναι ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι  
πολύ ηλικιωμένοι ή δεν είναι αρκετά υγιείς για να δωρίσουν, ή ότι η δωρεά θα παραμορφώσει 
το σώμα.

Η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο - άνθρωποι στα 70 και στα 80 τους έχουν σώσει ζωές άλλων με 
τη δωρεά οργάνων και ιστών. Άνθρωποι που καπνίζουν, πίνουν ή δεν ακολουθούν μια υγιεινή 
διατροφή μπορούν επίσης να δωρίσουν. Υπάρχει κάθε πιθανότητα ότι μερικά από τα όργανα και 
τους ιστούς σας μπορεί να είναι κατάλληλα για δωρεά.

Η αφαίρεση οργάνων και ιστών γίνεται από άρτια εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και δεν 
παραμορφώνεται το σώμα. Η δωρεά οργάνων είναι μια εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση 
και το σώμα του δωρητή αντιμετωπίζεται πάντοτε με σεβασμό.

«Ενώ η πλειοψηφία των Αυστραλών στηρίζει τη δωρεά οργάνων και ιστών, διαπιστώσαμε 
ότι υπήρχε ανάγκη να διατεθούν πολιτισμικά κατάλληλες πληροφορίες στις μεταναστευτικές 
κοινότητες για να βοηθήσει στη λήψη της απόφασης», δήλωσε η κ. Cass.

Μέχρι σήμερα 80 θρησκευτικοί και πολιτιστικοί ιθύνοντες στην Αυστραλία έχουν υπογράψει 
Δηλώσεις Υποστήριξης Δωρεάς Ζωής (DonateLife), αντανακλώντας την υποστήριξή τους στη 
δωρεά οργάνων και ιστών.

Η ΟΤΑ δημοσιοποίησε μια σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων σε 10 γλώσσες (αραβικά, 
απλοποιημένα κινεζικά, παραδοσιακά κινεζικά, αγγλικά, ελληνικά, χίντι, ιταλικά, παντζιάμπι, 
τουρκικά και βιετναμέζικα) για να αντιμετωπίσει τις εσφαλμένες αντιλήψεις που εξακολουθούν 
να υπάρχουν για τη δωρεά οργάνων και ιστών.

«Το 2014, 1.117 Αυστραλοί έλαβαν μεταμόσχευση οργάνου λόγω της γενναιοδωρίας 378 δοτών 
οργάνων και των οικογενειών τους. Και σχεδόν 4.000 δωρητές ιστών έδωσαν τη δυνατότητα σε 
περισσότερους από 5.500 λήπτες μεταμόσχευσης ιστών να λάβουν μόσχευμα ιστού και μερικοί 
έλαβαν πολλαπλά μοσχεύματα. Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
μέχρι σήμερα και θα θέλαμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τις κοινότητες για να τις 
βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τις αλήθειες σχετικά με τη δωρεά».

Τα ενημερωτικά φυλλάδια διατίθενται στο www.donatelife.gov.au. 
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