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Μια συζήτηση σήμερα θα μπορούσε να σώσει ζωές

Η Εβδομάδα Δωρεάς Ζωής (DonateLife) (2-9 Αυγούστου) είναι μια εθνική εβδομάδα ενημέρωσης για την 
προώθηση της δωρεάς οργάνων και ιστών στην Αυστραλία.

Το θέμα για την Εβδομάδα Δωρεάς Ζωής 2015 είναι: «Κάνε τη συζήτηση που σώζει ζωές», παροτρύνοντας τους 
Αυστραλούς να δηλώσουν την απόφασή τους να δωρίσουν στο Australian Organ Donor Register (Αυστραλιανό 
Μητρώο Δωρητών Οργάνων) και να συζητήσουν αυτή την απόφαση με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. 

Η Διευθύνων Σύμβουλος της Organ and Tissue Authority Yael Cass, είπε ότι οι οικογένειες που γνωρίζουν τις 
αναμεταξύ τους αποφάσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να τις τηρήσουν. 

«Είναι σπάνιο για μια οικογένεια να απορρίψει την ευκαιρία δωρεάς εάν γνωρίζει ότι το αγαπημένο της 
πρόσωπο ήθελε να γίνει δωρητής», ανέφερε η κ. Cass.

Για να βοηθήσει να ξεκινήσει η συζήτηση κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Δωρεάς Ζωής, τίθεται το εξής 
ερώτημα στους Αυστραλούς: «Αν θα έλεγες ‘ναι’ στη λήψη μεταμοσχευμένου οργάνου που θα έσωζε τη ζωή 
σου, έχεις πει ‘ναι’ να γίνεις δότης οργάνων και ιστών;».

Η Robyn McCanna, της οποίας η 29χρονη κόρη Sally έγινε δωρητής οργάνων μετά από αυτοκινητιστικό 
ατύχημα το 2014, είπε ότι γνωρίζοντας τις επιθυμίες της Sally τής έδωσε κάποια ανακούφιση όταν πέθανε  
η κόρη της. 

«Αν η Sally δεν είχε συζητήσει τις επιθυμίες της μαζί μας ενώ ζούσε και δεν το έκανε απολύτως ξεκάθαρο ότι 
ήθελε να γίνει δωρητής, θα ήταν δύσκολο να ξέρουμε τι να κάνουμε», είπε η κ. McCanna.

Περισσότεροι από 1600 άνθρωποι βρίσκονται στις λίστες αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου ανά πάσα 
στιγμή. Το γεγονός ότι ένας δωρητής οργάνων και ιστών μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή δέκα ή περισσότερων 
Αυστραλών, η συζήτηση σήμερα για τη δωρεά θα μπορούσε να σώσει τη ζωή πολλών. 

Για να διασφαλίσει ότι όλοι οι Αυστραλοί έχουν πρόσβαση σε πολιτισμικά κατάλληλες πληροφορίες σχετικά 
με τη δωρεά οργάνων και ιστών, η Organ and Tissue Authority παρήγαγε μια σειρά πολιτισμικά κατάλληλων 
ενημερωτικών φυλλαδίων για τις μεταναστευτικές κοινότητες. Αυτό το υλικό αναπτύχθηκε μέσω μιας 
διαδικασίας διαβουλεύσεων με τοπικές κοινότητες και σημαντικούς θρησκευτικούς και πολιτιστικούς ιθύνοντες 
και διατίθενται σε πολλές γλώσσες στο δικτυακό τόπο της DonateLife. Για να βρείτε τη θρησκευτική ή την 
πολιτισμική σας ομάδα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.donatelife.gov.au/for-the-community/
multicultural-resources 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εβδομάδα Δωρεάς Ζωής, επισκεφθείτε το donatelife.gov.au. 
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Χρήσιμες συμβουλές για το πώς να κάνετε τη συζήτηση (#havethechat) που θα σώσει ζωές: 
• Την επόμενη φορά που η οικογένειά σας καθίσει μαζί για φαγητό, αναφέρετε ότι σκέφτεστε 

να γραφτείτε ως δωρητής οργάνων και ρωτήστε ποιες είναι οι επιθυμίες της οικογένειας. 
• Όταν ακούσετε για κάποιον που υπήρξε δωρητής, χρειάζεται μεταμόσχευση ή είχε 

κάνει μεταμόσχευση – για παράδειγμα, στην τηλεόραση ή σε άρθρο εφημερίδας – 
χρησιμοποιείστε την αφήγηση αυτή για να ξεκινήσετε το θέμα αυτό με την οικογένειά σας. 

• Δημιουργήστε ένα ομαδικό γραπτό μήνυμα ή μια διαδικτυακή ομάδα συζήτησης ώστε όλοι 
να μπορούν ταυτόχρονα να κάνουν γνωστή την απόφασή τους για δωρεά.

• Μοιραστείτε την ιδιότητά σας ως δωρητής οργάνων στο Facebook προσθέτοντας «δωρητής 
οργάνων» ως Συμβάν Ζωής (Life Event) στη Διαχρονική σας Πορεία (Timeline), και 
χρησιμοποιείστε αυτή τη δραστηριότητα ως έναν τρόπο για να ξεκινήσετε μια συζήτηση με 
τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 


