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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1425

Δωρεά Οργάνων μετά το θάνατο για να βοηθήσω άλλους συνανθρώπους μου
(σημειώστε με √ την επιλογή σας)*
(Άρθρο 4Α του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001)

_________________________________________________

1.

Επιθυμώ να γίνω δωρητής οργάνων και αναλαμβάνω να ενημερώσω την
οικογένεια μου

2.

Δεν επιθυμώ να γίνω δωρητής οργάνων

__________________________________________________________________________

Γνωρίζω ότι μπορώ να ανακαλέσω όποτε επιθυμώ τη συναίνεση ή την άρνησή μου ή
να ζητήσω να διαγραφεί το όνομά μου από το Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών.
Σε περίπτωση που δεν έχω εκφράσει τη συναίνεση ή την άρνησή μου, καθόσον
ήμουν εν ζωή, και διαγνωσθώ ως νεκρός σύμφωνα με τις διατάξεις του περί
Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων της Ανθρώπινης Προελεύσεως
Νόμου, η αφαίρεση οργάνων διενεργείται, εφόσον συγκατατίθεται σε αυτή ο
νενομισμένος αντιπρόσωπος δυνητικού πτωματικού δότη σύμφωνα με τις διατάξεις
του εδαφίου (3) του άρθρου 20 του εν λόγω νόμου.
Έχω διαβάσει και έχω αντιληφθεί πλήρως το περιεχόμενο του πιο κάτω ΔΕΛΤΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Υπογραφή: ........................................................
Ονοματεπώνυμο:................................................................................................ ........
Ημερομηνία Γεννήσεως: ......../........../............

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:........................................................................................
Ταχ. Κώδικας: ...........................
*Σημείωση:

Οποιαδήποτε επιλογή του αιτητή ή μη συμπλήρωση της δήλωσης δεν επηρεάζει την εξέταση της
αίτησης για την απόκτηση άδειας οδήγησης ούτε την έκδοση ή μη της άδειας οδήγησης

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
 Δωρεά οργάνων
Είναι το δώρο ενός οργάνου προκειμένου να βοηθήσουμε κάποιο συνάνθρωπό μας
που χρειάζεται μεταμόσχευση. Αναγνωρίζεται ως η ύψιστη πράξη αλτρουισμού και
φιλαλληλίας. Εξαρτάται όμως αποκλειστικά από τη γενναιοδωρία των δωρητών και
των οικογενειών τους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να χαρίσουν αυτό το σωτήριο δώρο
στους άλλους.
 Ποια όργανα μπορούν να δωρηθούν;
Τα όργανα που μπορούν να δωρηθούν μετά το θάνατο είναι η καρδιά, οι
πνεύμονες, το ήπαρ, οι νεφροί, το πάγκρεας και το λεπτό έντερο. Οι κερατοειδείς
χιτώνες και άλλοι ιστοί μπορούν να δωρηθούν και να βοηθήσουν πολλούς
συνανθρώπους μας.
 Τι είναι Μεταμόσχευση;
Μεταμόσχευση είναι η χειρουργική επέμβαση με την οποία ένα ζωτικό όργανο ή
ιστός που δωρίζεται από ένα δότη μεταμοσχεύεται στον ασθενή που πάσχει από
ανεπάρκεια αυτού του οργάνου (ή ιστού). Πολλοί συνάνθρωποί μας περιμένουν και
ελπίζουν ενώ βρίσκονται στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση κάποιου οργάνου
που θα σώσει τη ζωή τους. Πολλοί όμως ίσως να μην προλάβουν να υποβληθούν
στη μεταμόσχευση λόγω της μεγάλης έλλειψης οργάνων.
 Πότε γίνεται δωρεά οργάνων;
Σύμφωνα με το νόμο, δωρεά οργάνων γίνεται μόνο όταν διαπιστωθεί πέραν
πάσης αμφιβολίας ότι ο άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νεκρός (μη αναστρέψιμη
κατάσταση) μετά από αδιαμφισβήτητες εξετάσεις, οι οποίες γίνονται από δύο
ειδικούς ιατρούς που είναι ανεξάρτητοι από τον τομέα των μεταμοσχεύσεων και
επαναλαμβάνονται δύο φορές. Πρωταρχικό μέλημα των γιατρών είναι η διασφάλιση
της ζωής και υγείας του ασθενή τους. Μόνο όταν οι γιατροί διαπιστώσουν ότι ο
ασθενής είναι νεκρός τότε μεριμνούν να ξεκινήσει η διαδικασία για ενημέρωση των
συγγενών και τη λήψη συγκατάθεσης για δωρεά οργάνων.
 Γιατί πρέπει να ενημερωθεί η οικογένειά μου;
Πρέπει να ενημερωθεί ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για τις επιθυμίες σας. Είναι
πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τις πεποιθήσεις σας γι’ αυτό το ευαίσθητο θέμα.
Το Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών Οργάνων ιδρύθηκε με βάση το Νόμο Αρ. 127
(Ι) του 2012 και είναι το μοναδικό αρχείο για την καταγραφή της επιθυμίας για
δωρεά οργάνων.
 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy
ή στο τηλέφωνο 22603492.

