O ALEGERE COMUNĂ

InformaŃii
decidem şi
semnăm
ÎN PRIMĂRIA,
este posibilă declararea şi înregistrarea propriei
decizii favorabile sau contrară în privinŃa donării
de organe şi Ńesuturi direct la Primărie în momentul
cererii de eliberare sau reînnoire a cărŃii de identitate
semnând un formular simplu.
Proiectul regional “O alegere comună ” extinde posibilitatea
de înregistrare a deciziei la birourile de evidență a populației ale primăriei.
Regiunea Toscana îl realizează cu Anci
Toscana, Federsanità Anci, Aido şi Centrul
NaŃional de transplanturi.

.

ReferinŃe normative
L.91/1999)
L. de conversiune 25/2010 “Milleproroghe”
L. de conversiune 98/2013 “Decreto del Fare”

CUM ŞI UNDE
SE DECLARĂ PROPRIA
DECIZIE
Majorii pot exprima decizia cu privire la consimŃământul
sau refuzul donării de organe sau Ńesuturi:
• completând şi semnând un formular simplu
la Primărie în momentul prezentării cererii de eliberare sau
reînnoire a cărŃii de identitate. InformaŃia preluată nu va fi
indicată pe documentul de identitate;
•

completând şi semnând un formular

la ghişeele puse la dispoziŃie de DirecŃiile
sanitare locale;
• completând şi semnând cartela AsociaŃiei Italiene pentru
Donarea de Organe, țesuturi ți Celule(AIDO);
• cu o declaraŃie pe hârtie simplă păstrată în portofel
completă cu toate datele personale,data şi
semnătura;
• cu Cartela Albastră trimisă de Ministerul SănătăŃii în 2000;
• cu DonoCardurile AsociaŃiilor de sector.
DeclaraŃiile de decizie sunt înregistrate
În cadrul Sistemului informativ transplanturi (Sit),
cu excepŃia declaraŃiei redactate pe hârtie simplă,
al Cartelei Albastre şi al DonoCardurilor considerate oricum valabile conform legii.
Număr verde regional 800 556060

ÎNTREBĂRI
ŞI RĂSPUNSURI

DE CE DONĂM
Fiindcă cine aşteaptă un organ poate conta doar
pe donare pentru a continua să trăiască.
Deseori evităm să ne gândim la aceste probleme,
dar cine are nevoie se gândeşte în fiecare zi.
O ALEGERE CONŞTIENTĂ
Exprimarea în viaŃă a consimŃământului
asupra donării de organe este o alegere conştientă.
Ne putem informa, putem vorbi în familie pentru
a împărtăşi decizia noastră şi pentru a fi siguri
că va fi respectată.
GARANłIILE
Legea garantează libertatea de a decide în privinŃa
donării.
Este posibilă exprimarea consimŃământului sau al
refuzului donării şi modificarea în orice moment a voinŃei
exprimate; este valabilă ultima declarație în ordine de timp.
Daca semnăm declaraŃia de alegere pozitivă,
rudele nu se pot opune.
Dacă semnăm declaraŃia de alegere negativă
nu vor fi prelevate organe.
Dacă nu ne exprimăm prelevarea este consimŃită
doar dacă rudele cu drept nu se opun. În orice caz
nu există aprobarea tacită.
CÂND ARE LOC DONAREA
Doar după ce a fost făcut totul pentru a
salva pacientul, dar creierul nu mai funcŃionează
şi nu va mai putea funcŃiona datorită
distrugerii totale a celulelor cerebrale;
şi anume în momentul în care a fost verificată
moartea encefalică, sau moarte cerebrală, care
spre deosebire de comă este o stare definitivă şi ireversibilă.
Trei specialişti (un medic legal, un medic specialist în
reanimare şi un neurolog) efectuează controale
clinice pentru a verifica timp de cel puŃin 6 ore
consecutive, absenŃa contemporană de reflexe cerebrale,
precum reacŃii la stimulări dureroase, respiraŃie
spontană, stare conştientă,orice activitate electrică a creierului.
ANONIMAT ŞI GRATUITATE
Nu este posibilă nici cunoaşterea numelui donatorului nici
al destinatarului deoarece organele sunt atribuite
în baza condiŃiilor de urgenŃă şi a compatibilităŃii

clinice şi imunologice a persoanelor in aşteptarea
transplantului.
Cumpărarea sau vânzarea organelor umane este ilegală:
donarea este întotdeauna gratuită şi anonimă.
Costul transplantului este acoperit de Serviciul sanitar
naŃional.
DONAREA DE ORGANE ŞI łESUTURI DE LA DONATOR VIU
Pot fi donate rinichiul şi parte di ficat, plămân, pancreas
şi intestin, celule staminale hematopoietice (din măduva osoasă,
sânge periferic şi sânge cordonal), pielea, placenta şi
segmente osoase.
Toate celelalte organe şi Ńesuturi, cu excepŃia encefalului şi
gonadelor , pot fi donate doar după moarte.
RELIGIILE
Confesiunile religioase principale sunt favorabile
donării de organe. Toate sugerează ca donarea
să fie fruptul unei alegeri libere şi nu a unei constrângeri.
O ALEGERE COMUNĂ
Exprimă-Ńi decizia cu privire la donarea de organe şi Ńesuturi

