
Darovanje  
organov in tkiv
Pomagajmo nekomu æiveti po naπi smrti



Zdravljenje s presajanjem organov in tkiv 
je po svetu vedno bolj uveljavljena metoda 
zdrav ljenja najhujπih bolezni. Prva presaditev 
ledvice æivega darovalca je bila v Sloveniji 
izpeljana 1970, leta 1986 pa prva presaditev 
ledvice umrlega darovalca. Leta 1989 so v 
Sloveniji prviË presadili kostni mozeg, 1990 
srce, 1995 jetra in 2003 pljuËa.
Do leta 2007 so pri nas opravili skupno æe 884 
presaditev organov (715 ledvic, 69 src, 99 jeter, 
1 pljuËa) in 379 presaditev kostnega mozga.
Opredelitev za darovanje organov in tkiv je 
najviπja oblika etiËne zavesti posameznika 
in najviπja oblika solidarnosti s soËlovekom. 
Z opredelitvijo za darovanje v  Ëasu æivljenja 
lahko posameznik postane darovalec organov 
in tkiv po smrti.
Z darovanjem in presaditvijo organa ali tkiva 
pomagamo bolniku ohraniti æivljenje ali pa 
mu zagotovimo, da bo njegovo æivljenje bolj 
kakovostno!

Kdo lahko postane darovalec po svoji 
smrti
Darovalec lahko postane vsakdo, ki ni nosilec 
bakterijske ali virusne okuæbe in nima mali
gnega obolenja, ki bi se lahko preneslo na 
prejemnika. Za darovanje organov in tkiv po 
svoji smrti se lahko odloËi tudi mladoletna 
oseba po dopolnjenem 15. letu starosti.

Kdaj lahko dele telesa odvzamemo ali 
kateri pogoji morajo biti izpolnjeni
Dele telesa lahko odvzamemo, Ëe so izpolnje
ni vsi predpisani pogoji:
•  Prvi pogoj je, da je ugotovljena smrt.

•  Drugi pogoj je, da je ohranjeno delovanje 
organa oz. tkiva tako, da bo po presaditvi v 
prejemniku dobro deloval.

•  IzkljuËene morajo biti okuæbe s prenoslji
vimi boleznimi oz. okuæbe, s katerimi bi 
ogrozili prejemnika in presadek.

•  KljuËnega pomena pa je seveda pozitivna 
opredelitev posameznika oz. njegovih bliæ
njih za darovanje delov Ëloveπkega telesa 
po smrti za presaditev.

Za vsak organ oz. tkivo je Ëas od odvzema 
do vsaditve drugaËen. Odvzem organov in 
tkiv se lahko opravi le v javnih zavodih, ki so 
pooblaπËeni za to dejavnost.

Kdo in kje presaja organe in tkiva
V Sloveniji presajajo organe strokovnjaki v 
KliniËnem centru v Ljubljani, tkiva pa tudi 
v drugih veËjih bolniπnicah Slovenije. Tudi 
za ta del dejavnosti morajo imeti ustanove 
posebno pooblastilo. O vsakem odvzemu 
ali presaditvi morajo pooblaπËene ustanove 
obvestiti Slovenijatransplant.

Katere organe in tkiva presajamo v 
Sloveniji
V Sloveniji presajamo srce, ledvico, jetra, 
pljuËa in tkiva, kot so kostni mozeg, roæenica, 
kosti, koæa. 

Ali je potreba po darovanju organov  
in tkiv velika?
Potrebe po organih in tkivih so tako v svetu 
kot pri nas velike. ©tevilo ËakajoËih na organ 
ali tkivo je povsod veËje kot πtevilo pridoblje
nih organov oz. tkiv.



Kdo v Sloveniji vodi organizacijo 
pridobivanja organov za presajanje
To dejavnost opravlja Javni Zavod RS za 
presaditve organov in tkiv, s krajπim nazivom 
Slovenijatransplant, ki povezuje vse Donorske 
centre v Sloveniji s Transplantacijskim cen
trom in hkrati tudi z mednarodno mreæo 
Eurotransplant.

Kaj nam omogoËa povezava z evropsko 
mreæo Eurotransplant
Izmenjava organov na πirπem ozemlju pri 
πestdesetkrat veËjem πtevilu prebivalcev nam 
daje moænost, da vsak organ prejme prejemnik, 
ki se najbolje ujema z darovalcem po tkivnih 
lastnostih. Hkrati  imamo v Sloveniji veliko veËjo 
moænost, da prejmemo organ za bolnika, ki ga 
nujno potrebuje in je æivljenjsko ogroæen. Organe, 
ki so na voljo, lahko uporabimo bolj optimalno, 
ker je na voljo veË prejemnikov. Temeljno pravilo 
pri mednarodnem sodelovanju pa je, da je vsaka 
dræava odgovorna za izvajanje programa  na 
svojem ozemlju, zato organov med dræavami ne 
darujemo, ampak jih izmenjujemo. 

Ali je starost omejitev za posmrtno 
darovanje organov in tkiv?
Starostna meja darovalcev je razliËna za 
posamezne organe in tkiva. Za darovano  srce 
je  ta meja æe 5055 let, za ledvice 6570 
let, pri presaditvah jeter in roæenic pa je tako 
rekoË ni. Zato velja sploπno naËelo, da ni 
starostne omejitve za opredelitev za  daro
vanje organov in tkiv. Strokovnjaki glede na 
delovanje organa ali tkiva ocenijo, ali se neki 
organ ali tkivo lahko presadi.

Pri kakšni obliki smrti se deli telesa po 
smrti lahko odvzamejo za presaditev
Tkiva umrle osebe lahko odvzamemo tudi 
nekaj ur (612) potem, ko srce preneha biti. 
Organi morajo biti do odvzema prekrvljeni, 
to pa je mogoËe le ob moæganski smrti. To 
je oblika smrti, pri kateri je vzrok za prene
hanje æivljenja odpoved moæganske funkcije, 
ki nastane kljub intenzivnemu zdravljenju z 
uporabo aparatov. Smrt vedno ugotovimo po 
strogih zakonskih doloËilih. Organe, ki smo 
jih pri bolniku med zdravljenjem vzdræevali, 
moramo vzdræevati πe naprej, do odvzema.

Kako se opredelimo za posmrtno darova-
nje organov in tkiv
Glede na najnovejπo moænost se lahko za 
darovanje delov Ëloveπkega telesa po smrti 
za namen zdravljenja s presaditvijo oprede
limo pri pooblaπËeni osebi v osnovni zdra
vstveni in lekarniπki  mreæi, pri RdeËem kriæu 
Slovenije in Karitasu  s Pristopno izjavo 
darovalca. Takπna opredelitev  bo olajπala 
delo strokovnjakom na podroËju pridobivanja 
organov in tkiv in pospeπila razvoj dejavno
sti, da bomo ob vnaprejπnji opredelitvi lahko 
pridobili organ za presaditev, kadar bo na 
voljo. 

Kako in kje lahko izpolnimo Pristopno 
izjavo darovalca
Pristopna izjava darovalca je obrazec, ki 
ga dobimo v pooblaπËeni organizaciji pri 
pooblaπËeni osebi. Prvi del obrazca izpolni
mo osebno, svojo identiteto pa dokaæemo 
pooblaπËeni osebi z osebnim dokumentom 
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in s kartico KZZ. PooblaπËena oseba na 
drugem delu obrazca potrdi identiteto in 
vpiπe svoje podatke. En izvod izpolnjenega 
obrazca v zaprti pisemski ovojnici odpoπlje 
s priporoËeno poπto Slovenijatransplantu, 
kopijo izjave prejme opredeljena oseba. Na 
Slovenijatransplantu vpiπejo podatke prek 
zavarovane raËunalniπke povezave v varo
vano bazo podatkov. Podatek se ob prvem 
potrjevanju kartice ZZZS nevidno vpiπe na 
KZZ. O svoji opredelitvi boste prejeli tudi 
obvestilo po poπti.
OdloËitev, da æelimo po svoji smrti postati 
darovalec, ostane po vpisu na kartico ZZZS 
nevidna do smrti. Po smrti pa lahko ta poda
tek prebere le pooblaπËeni zdravnik s poseb
no profesionalno kartico. 

Podatki na Pristopni izjavi darovalca 
Na Pristopni izjavi darovalca poleg nave
denega vpiπete tudi svoj naslov. Kot del 
postopka identifikacije vaπo πtevilko zdra
vstvenega zavarovanja izpolni pooblaπËena 
oseba. Izjava ima naravo pravnoveljavne 
listine, zato je treba z dokumentom ravnati 
kot z osebnim podatkom in ga tako tudi varo
vati. Odgovorne ustanove ob opredeljevanju 
za posmrtno darovanje s pristopno izjavo 
upoπtevajo vse zahteve s podroËja varovanja 
osebnih podatkov.


