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Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε να τερματιστεί η αναμονή  
1,500 ατόμων που περιμένουν για το δώρο της ζωής

ANAKOINΩΣΗ

Με την Εβδομάδα της “DonateLife” μόνο μερικές 
εβδομάδες από τώρα (31 Ιουλίου – 7 Αυγούστου) 
θα θέλαμε τη βοήθειά σας για να αυξηθεί ο αριθμός 
των ατόμων στο Μητρώο των Αυστραλών Δωρη-
τών Οργάνων (Australian Organ Donor Register). 
Μόνο το 32% των ενήλικων Αυστραλών είναι τώρα 
στο εθνικό Μητρώο, αν και το 69% των Αυστραλών 
λένε ότι είναι διατεθειμένοι να δωρίσουν. Γι αυτό 
κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας “DonateLife” ρω-
τάμε τους Αυστραλούς ‘Τι περιμένετε;’. Αρχίσαμε 
καινούργια σελίδα εκστρατείας - www.donatelife.
gov.au - για να διευκολύνουμε τους Αυστραλούς 
να εγγράφουν στο διαδίκτυο την απόφασή τους 
να δωρίσουν. Ένα από τα σημαντικά κίνητρα για 
το κοινό να αποφασίσει για τη δωρεά οργάνου ή 
ιστού είναι να διαβάσει ή να ακούσει για το θέμα 
αυτό που σώσει ζωές στον Τύπο. Αν μπορείτε να 
γράψετε μια ιστορία, μπορούμε να σας βοηθήσου-
με παρέχοντάς σας πληροφορίες για συγκεκριμέ-
νη Πολιτεία καθώς και να σας φέρουμε σε επαφή 
με δέκτες μεταμοσχεύσεων, οικογένειες δωρητών 
και/ή επαγγελματίες υγείας. 3 λόγοι που χρειάζο-

νται οι Αυστραλοί για να εγγραφούν στο Μητρώο 
Δωρητών Οργάνων 
1 Επισημοποίηση. Δεν μπορείτε πια να εγγράψετε 
την απόφασή σας για δωρεά μέσω της άδειας οδη-
γήσεώς σας. Χρειάζεται να εγγραφείτε στο Μητρώο 
Αυστραλών Δωρητών Οργάνων. 
2 Αφαίρεση αμφιβολιών. Η εγγραφή της απόφα-
σής σας είναι σημαντική γιατί δεν αφήνει καμία αμ-
φιβολία την οικογένειά σας για την απόφασή σας 
να σώσετε ζωές ως δωρητής. 
3 Σώζει περισσότερες ζωές. Το 2015, η δωρεά ορ-
γάνου προχώρησε σε 91% των περιπτώσεων όπου 
ο αποβιώσας ήταν εγγεγραμμένος δωρητής – αυτό 
μειώνεται στο 52% όταν ο πιθανός δωρητής δεν 
έχει εγγραφεί και η οικογένεια δεν είχε γνώση εκ 
των προτέρων. Σας παρακαλούμε βοηθήστε να τερ-
ματιστεί αναμονή. Υπάρχουν 1,500 Αυστραλοί και 
οι οικογένειές τους σήμερα που περιμένουν για 
μεταμόσχευση που σώζει ζωές.  Σχετικά με το Μη-
τρώο: Το Μητρώο Αυστραλών Δωρητών Οργάνων 
είναι το μόνο εθνικό μητρώο για δωρεά οργάνων 
και ιστών για μεταμόσχευση μετά το θάνατο. Η 

καταγραφή αποφάσεων δωρεών είναι εθελοντική 
και έχετε την πλήρη επιλογή για το ποια όργανα ή 
ιστούς θέλετε να δωρίσετε. Το Μητρώο επιτρέπει 
στο εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό να ελέγ-
χει την εγγεγραμμένη απόφαση του ατόμου οπουδή-
ποτε στην Αυστραλία, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες 
την εβδομάδα. Μπορούν να δώσουν αυτά τα στοι-
χεία στην οικογένειά σας σε περίπτωση θανάτου 
σας όταν η δωρεά είναι δυνατή. Σχεδόν όλοι μπο-
ρούν να δωρίσουν όργανα και ιστούς. Δεν υπάρ-
χει όριο ηλικίας στη δωρεά κάποιων οργάνων και 
ιστών. Ενώ η ηλικία σας και το ιατρικό ιστορικό σας 
θα εξεταστούν, δεν θα πρέπει να θεωρείτε ότι είστε 
πολύ νέος, πολύ ηλικιωμένος ή όχι αρκετά υγιής 
για να γίνετε δωρητής. Υπάρχει μια μεγάλη σειρά 
πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλων πηγών που 
διατίθενται για κοινότητες διαφορετικές σε πίστη 
και πολιτισμό στην Αυστραλία. Αυτές οι πηγές δι-
ατίθενται για κατέβασμα στο www.donatelife.gov.
au/for-the-community/multicultural-resources 
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