Cum puteți să donați?
Régie de
l'assurance maladie

Québec
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În Québec, o persoană poate să-și exprime
dorința de a face o donație de organe în 3
moduri:
• semnând autocolantul de pe spatele
cardului său de sănătate
• prin secretariatul RAMQ
• prin intermediul unui notar
Indiferent de decizia dumneavostră, veți
primi întotdeauna îngrijirile medicale
ce vi se cuvin. Informați-vă apropiații
despre dorința dumneavoastră de a
face o donație de organe. Alegerea
dumneavoastră va fi respectată
întotdeauna.
Nu uitați că donația de organe și de
țesuturi se face doar după ce un medic
constată decesul dumneavoastră.

Unde puteți găsi mai
multe informații?

?

• Donația de organe
www.signezdon.gouv.qc.ca

Puteți dona la orice vârstă, cu condiția
de a nu fi bolnav de cancer.

• Donația de țesuturi
www.signezdon.gouv.qc.ca

Puteți dona numai dacă aveți 85 de ani
sau mai putin. Dacă aveți cancer puteți
dona doar corneea.

• Donarea corpului în scopul
cercetării
www.deces.info.gouv.qc.ca/en/

Intrebați-vă doctorul dacă sunteți eligibil.
Puteți oricând să donați corneea.

• Alte tipuri de donații

Vorbiți cu medicul dumneavoastră
despre proiectele de cercetare
acceptate.
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Asistente medicale:

Sunați asistentele medicale ale CUSM
pentru donarea de organe și de țesuturi

Telefon: 514-934-1934, post-36590

Donația de
organe și țesuturi

This material is also available through the
MUHC Patient Education Office website
www.muhcpatienteducation.ca

Donația de organe și țesuturi este
o alegere personală. Informați-vă
apropiații despre alegerea făcută.
Pregatită de asistenții medicali ai CUSM:
Wendy Sherry & Bernard Tremblay

Ce reprezintă donația de
organe și țesuturi ?
A dona țesuturi și organe permite
altor persoane să-și recapete
sănătatea. Donația de organe
salvează vieți deoarece permite
înlocuirea organelor bolnave
cu unele sănătoase. Donația de
țesuturia ajută oamenii să trăiască
mai bine ameliorându-le vederea
sau prevenind infecția după o arsură
gravă.
Persoanele care primesc donații
de organe și țesuturi au cea mai
mare nevoie de transplant în cazuri
deosebit de grave. Rasa, sexul,
venitul sau celebritatea nu contează
în alegerea organelor sau țesuturilor
donate.
Corpul unui donator este îngrijit
și tratat cu respect. Organele sunt
retrase în timpul unei intervenții
chirurgicale în sala de operație a
spitalului pentru a fi aduse în final
persoanelor care au nevoie de
ele. Ulterior prelevăm țesuturile și
ochii. Întrucât înfățișarea fizică a
donatorului rămâne neschimbată,
este posibil ca sicriul său să fie lăsat
deschis.

Care sunt tipurile de
donatii ?

Pot dona chiar dacă
sunt bolnav ?

Iată mai jos organele și țesuturile care
pot fi donate :

Donația de organe se poate realiza in
circumstanțe diferite. Poate fi posibilă
chiar dacă suferiți de o boală cronică
sau mortală.

• Organe
Inima, plămânii, pancreasul, ficatul,
rinichii și intestinele.
• Țesuturi
Corneea (o parte a ochiului), 			
pielea, valvele inimii, țesutul osos și
tendoanele.

Cine poate dona ?
Toată lumea poate dona, de la
naștere până la o vârstă înaintată.
Transplant-Québec și Héma-Québec
vor evalua fiecare caz pentru a decide
care organe și țesuturi pot fi donate.

Când trebuie să mă
gândesc la donație ?
A vorbi despre propria moarte poate
fi dificil, nu doar pentru sine însuși,
dar și pentru cei apropiați. Este totuși
un subiect important despre care trebuie să dicutați și care vă va permite
să luați o decizie în raport cu donația
de organe. Acest lucru va fi de asemenea util pentru a cunoaște genul de
tratamente medicale pe care veți dori
să le primiți dacă vreodată nu veți mai
putea să comunicați.
Dacă plănuiți să faceți o donație,
vi se va oferi sprijinul necesar și
veți avea mai multe opțiuni.

A discuta despre donația de organe
și țesuturi cu familia dumneavoastra
este un act nobil.

