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визначаються науковими радами (Серця, 
нирок, печінки). Невідкладним в медицині 
при обміні органів, є найбільш важливим, 
група крові і сумісність тканин. Релігія, 
мова, раса, стать, багатий -бідний такі 
відмінності не розглядаються. Людина яка 
пожертвувала органи, повинна втратити 
клінічне життя для пересадки своїх 
органів. Клінічна смерть це смерть мозку. 
Рішення про смерть мозку дає кардіолог, 
неврохірург та анестезіолог, крім групи з 
пересадки органів. Пацієнта оцінює кожен 
фахівець окремо.
При виявленні смерті ця людина може 
бути донором.  Донорство розподіляється 
Міжнародною Кардінаціоною системою. 
Якщо немає відповідних пацієнтів, які 
потребують невідкладної допомоги, 
пересадка проводиться звичайним 
пацієнтам, які чекають на лікування. 
Вся виконана робота реєструється. 
Збільшення трансплантації органів в 
останні два десятиліття  дасть відмінні 
результати у дітей і дорослих. Будь-хто 
старше 18 років і має гарне здоров’я може 
стати донором органів. Витратьте кілька 
хвилин і пожертвуйте, щоб змінити життя 
інших.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ОРГАНІВ
Трансплантація органів це трансплантація 
всього або частини здорового органу, 
від живого донора або людини, у якої 
була смерть мозку,але органи якої 
можуть функціонувати. Люди різного віку 
і медичних професій можуть вважати 
себе потенційними донорами. Частота 
трансплантації є єдиним варіантом 
порятунку життя і поліпшення якості життя 
пацієнтів, які страждають поліорганною 
недостатністю. Більшість органів, крім 
серця можуть переноситься з живої 
людини на живу. Зокрема, трансплантують 
нирки, печінку, легкі, такі органи як тонка 
кишка і підшлункова залоза, а також 
серцевий клапан, шар рогівки ока, м’язова 
кістка і тканини головного мозку.
Існує серйозна диспропорція між 
кількістю хронічних захворювань, що 
вимагають пересадки органів, узятих 
у пацієнтів зі смертю мозку, які можна 
використовувати при лікуванні цих 
захворювань. Перед лицем цієї складної 
ситуації вчені звернулися до використання 
організмів, які можна безпечно вилучити 
з живих донорів. Вони спрямовані на 
скорочення  числа пацієнтів,які очікують 
пересадки органів при операціях.
Недолік пожертвувань може привести 
до смерті багатьох дітей. Однак діти, 
які успішно пройшли трансплантацію і 
наступні обстеження, можуть продовжити 
свою життя здоровим оброзом і можуть 
бути врятовані шляхом трансплантації 
органів. Живе донорство це надія для 
людей, які очікують пересадки від 
мертвого донора. Нирки є найбільш 
поширеним органом, трансплантованих 
від живих донорів. У живих донорів можна 
взяти одну з двох нирок або частину 
печінки. Печінка росте як у донора так і у 
пацієнта. Є критерії пересадки органів для 
кожного пацієнта. Ці критерії 
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