DOONORIKAART

Suurim kingitus
on elu
Ajusurmas inimese elundid võivad päästa
mitmeid elusid
Kui haiguse või õnnetuse tõttu saadud ajukahjustuse

tagajärjel peaaju enam ei funktsioneeri ja inimest
ennast päästa ei saa, siis võivad tema elundid ja koed
aidata teisi.
Ajusurm on seisund, mille korral peaaju funktsioonid on
täielikult ja pöördumatult lakanud ning südametegevust
ja hingamist toetatakse kunstlikult aparaatide ja
ravimite abil. Nende väljalülitamisel kaovad kõikide
elundite funktsioonid.
Ajusurm diagnoositakse uuringute kompleksi abil
vähemalt kaheliikmelise arstide komisjoni poolt. On
välistatud, et ajusurnuks tunnistatakse inimene, kelle
elu oleks võimalik päästa.
Pärast südasurma (vereringe täielik ja pöördumatu
lakkamine) saab Eestis siirdamiseks annetada ainult
kudesid.
Elundeid ja kudesid eemaldavad kirurgid haigla operatsioonitoas steriilsetes tingimustes ning sellega surnukeha ei moonutata.
Inimpäritolu elundite ja kudede doonorlust ja siirdamist
reguleerib „Rakkude, kudede ja elundite hankimise,
käitlemise ja siirdamise seadus“ (www.riigiteataja.ee).
Elunditest siiratakse neeru, maksa, kopsu, pankreast ja
südant. Kudedest siiratakse silma sarvkesta, veresooni,
luukude ja nahka.
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Edukalt siiratud elundid ja koed on kingitud elu:
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• rääkides pereliikmetele oma suhtumisest elundite ja kudede doonorlusse;
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• www.digilugu.ee;
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Teavitage oma otsusest kindlasti ka lähedasi!
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maailma usundid aktsepteerivad siirdamist.

Kõik suured maailma usundid aktsepteerivad siirdamist.
“Ärge võtke oma organeid taevasse kaasa.
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II peal.”
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Eestis eemaldatakse surnud doonorilt elundeid ja kudesid
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selle kohta, et ta oleks olnud selle vastu.
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enda elu kahjuks päästa ei olnud võimalik. Tegelikult

Elundi
siirdamine
on ise
tihti või
ainus
ravimeetod,
ei või või
iial koe
teada,
millal me
meie
lähedasedmis
pikendab
eluiga
ja parandab
elukvaliteeti.
vajaksime
elupäästvat
siirdamist.

Elundi või koe siirdamine on tihti ainus ravimeetod, mis
pikendab eluiga ja parandab elukvaliteeti.

Olen nõus surmajärgselt loovutama
oma elundeid ja kudesid siirdamiseks
Perekonna ja eesnimi (trükitähtedega)

Isikukood

Kuupäev ja aasta
Allkiri

