
Podstawowe informacje. Jak 

podjąć decyzję i gdzie moŜna 

dokonać rejestracji zgody na 

pobranie organów do 

przeszczepu. 

W Urzędzie miejskim   
Zgodę na pobranie organów do przeszczepu moŜna sformalizować i zarejestrować bezpośrednio w Urzędzie 
miejskim. Odbywa się to na wyraźne Ŝyczenie, lub przy okazji odnawiania dokumentu toŜsamości, 
wypełniając i podpisując odpowiedni formularz.  

Oficjalna forma zgody jest przewidziana w projekcie regionalnym „Wybór w Urzędzie Miejskim”, który 
aktualnie przewiduje róŜne opcje sposobów rejestracji takiej  zgody. W Toskani jest to realizowane przez 
Anci Toscana, Federsanita Anci, Aido oraz przez Państwowe Centrum Przeszczepów. 

 

Podstawa prawna 

Ust. 91/1999 

Ust. 25/2010 “Milleproroghe” 

GDZIE I JAK 
MOśNA DOKONAĆ REJESTRACJI ZGODY NA POBRANIE ORGANÓW 
 

Osoby pełnoletnie mogą dokonać rejestracji zgody na  pobranie, lub odmowy wyraŜenia zgody na 
pobranie organów do przeszczepu w następujących placówkach i urzędach publicznych: 
- w wydzielonych okienkch przychodni rejonowych wypełniając i podpisując odpowiedni formularz; 



- w Urzędzie miasta w momencie składania podania o dowód toŜsamości lub o jego przedłuŜenie,  
wypełniając i podpisując odpowiedni formularz; 
- składając wniosek o przyznanie członkostwa  do Włoskiego Stowarzyszenia dawców organów 
(Aido); 
- składając oświadczenie na zwykłym papierze podaniowym , wpisując wszystkie swoje dane 
personalne, z datą i podpisem, takie oświadczenie naleŜy zawsze mieć przy sobie . 
Tak sfromalizowane oświadczenia zgodny na pobranie organów do przeszczepu są rejestrowane w 
informatycznym systemie przeszczepów (Sit). Rejestracją nie są objęte jedynie oświadczenia zgody na 
pobranie organów do przeszczepu napisane na papierze podaniowym; mimo to są one równie wiąŜące w 
świetle obowiązującego prawa. 
INFO 
Regionalny numer informacyjny 800 556060 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
DLACZEGO NALE śY ODDAWAĆ ORGANY DO PRZESZCZEPU? 
DuŜo pacjentów czeka na niezbędny im do Ŝycia organ. Tylko dzięki tego rodzaju pomocy są w stanie 
normalnie Ŝyć.  
Osoby czekające na dany organ mogą liczyć tylko na taką pomoc by móc normalnie funkcjonować. 
Zazwyczaj nie myślimy o tych sprawach, ale dla potrzebujących jest to problemem codzienności. 
 
ŚWIADOMY WYBÓR 
WyraŜenie zgody na pobranie organów do przeszczepu jest świadomym wyborem kaŜdego człowieka. 
Odpowiednią decyzję moŜna podjąć jeszcze za Ŝycia. MoŜemy poszukać na ten temat infomacji, 
porozmawiać o naszej decyzji z rodziną tak, aby być pewnym, Ŝe nasza decyzja zostanie uszanowana. 
 
PODSTAWY PRAWNE I  PEWNOŚĆ, śE NASZA DECYZJA ZOSTANIE USZANOWANA 
Świadomie podjęta decyzja o oddaniu organów do przeszczepu  ma swoje podstawy prawne. Prawo 
zezwala na moŜliwość wyraŜenia zgody lub jej braku na pobranie organów do przeszczepu oraz na 
późniejsze wniesienie poprawek do juŜ złoŜonego oświadczenia. W momencie kiedy wyrazimy chęć oddania 
organów do przeszczepu rodzina nie moŜe wnieść Ŝadnego sprzeciwu wobec naszej decyzji. Kiedy zaś 
nasza decyzja wyraŜa brak zgody na oddanie organów do przeszczepu, organy nie zostaną nigdy pobrane. 
W momencie całkowitego braku wyraŜenia jakiejkolwiek woli, pobranie organów do przeszczepu następuje 
wyłącznie wtedy gdy uprawnieni członkowie rodziny dawcy nie wyraŜą sprzeciwu.  
Prawo nie przewiduje milczącego przyzwolenia na pobranie organów. 
 
KIEDY NASTĘPUJE POBRANIE ORGANÓW DO PRZESZCZEPU? 
Pobranie organów następuje wyłącznie po  wykonanu wszystkich czynności mających na celu uratowanie 
pacjenta, kiedy zostanie bezspornie stwierdzone, Ŝe  mózg pacjenta nie funkcjonuje i nie będzie juŜ więcej 
funkcjonował, ze względu na nieodwracalne zniszczenie komórek centralnego układu nerwowego, czyli po 
upewnieniu się co do śmierci mózgu, która w odróŜnieniu od śmierci klinicznej  jest stanem definitywnym i 
nieodwracalnym.  
Trzech specjalistów (lekarz medycyny sądowej, lekarz prowadzący reanimację oraz neurolog) przez 6 
kolejnych godzin wykonują podstawowe badania kliniczne stwierdzające jednoczesne ustanie wszystkich 
czynności mózgu, braku reakcji na stymulatory bólu, samodzielnego oddechu, stanu świadomości oraz 
jakiejkolwiek aktywności elektrycznej mózgu. 
 
ZACHOWANIE ANONIMOWOŚCI, PRZESZCZEP NA KOSZT PAŃSTWOWEJ SŁUśBY ZDROWIA 
W ramach procedur związanych z przeszczepem zapewniona jest anonimowosć tak dawcy jak i biorcy 
przeszczepianych organów. Organy są przydzielane na podstawie oceny kaŜdego przypadku oraz na 
podstawie zgodności klinicznej i immunologicznej osób czekających na przeszczep. 
Handel organami ludzkimi jest bezprawny.  
Tak dawcy jak i biorcy mają zapewnioną anonimowość. Preszczep jest bezpłatny,  przeprowadza się go na 
koszt państwowej słuŜby zdrowia. 
 
 
PRZESZCZEP ORGANÓW I TKANEK OD OSOBY śYWEJ 
Następujące organy mogą być pobrane od dawcy Ŝywego: nerki, część wątroby, płuco, trzustka i jelito, 
krwiotwórcze komórki macierzyste (pobrane ze szpiku kostnego, krwi obwodowej i pępowinowej), skóra, 



łoŜysko oraz fragmenty kości. Wszystkie pozostałe organy i tkanki,  z wyjątkiem mózgu oraz gruczołów 
rozrodczych, mogą zostać pobrane do przeszczepu wyłącznie po śmierci dawcy. 
 
 
PROBLEMY NATURY RELIGIJNEJ 
Wszystkie większe wyznania religijne przyzwalają na pobranie organów do przeszczepu. Wszystkie te 
wyznania zalecają by pobranie organów do przeszczepu było wolnym wyborem i świadomą decyzją kaŜdej 
osoby i by nie były przepowadzane pod jakimkolwiek przymusem. 

 


