
Almanya‘da Yeşiller, Die Linke ve AFD politikacıları 
(parti üyelerinin çoğunluğunun aksine) itiraz yönetmeliğine

karşı oy kullandılar. Bu yöntem birçok Avrupa
ülkelerinde uygulanmaktadır. (Türkiye haricinde)
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Organ bagısı problemi BEKLEYEN HASTABEKLEME LISTESI

Olası organ bağışçısı yaşamı boyunca 
buna karşı beyanı olmalıdır, aksi takdirde 

otomatik organ bağışçısı oluyor.

Olası organ bağışçısının organları
mirasına karar veren aile tarafından

belirlenir.

ITIRAZ-YÖNTEMIGÖNÜLLÜLÜK-YÖNTEMI
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BEKLEME SÜRESI

Yıl

Avrupada 10 Yıllık karşılaştırma
Azalma/Cogalma

Kaynak:

BEKLEME SÜRESI

Yıl

Politika başarısız oldu: 16 Ocak 2020'da
Almanya Federal Meclisi itiraz düzenlemesini reddetti.

Örneğin, bu düzenleme ile İspanya,
Almanya'dan dört kat daha fazla bağışa sahip.

Organ bagısı problemi

2020 (pandemi) haric



Almanya‘da insanlar 2012'den beri
medyada yer alan organ bağışı skandalı,

nakil tıbbına olan güvenini kaybetti.

Sonuç: 2010-2013‘de %32'nin 
üzerinde bir düşüş oldu.

Organ skandalı 2012
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2021Organ Skandalı

Organ bagısı problemi

Almanyanın dört nakil merkezinde, çeşitli derecelerde
ciddi ihlaller tespit edildi.

Sistematik Tercihli 
muamelenin ve bazı 

hastaları kasıtlı olarak 
yanlış tanıtılması.

Hızlandırılmış uzlaşma 
prosedürleri

karaciğer bağışı için

Sistematik yanlış beyana 
ilişkin açık göstergeler

Belge hataları, büro 
hataları,

Derecelendirme hataları

Kaynak:
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2021Klinikler
Covid-19-Pandemic

Organ bagısı problemi

Senenin şakası: "Corona'dan bu yana Almanya,
çok yüksek düsüslü olan diğer ülkeler kadar organ 

bağışı sayılarında sert bir darbe almamıştır.!"

Geriye dönük bir analiz şunu gösteriyor:
2019'da Almanya iki kat daha fazla organ bağışına 
sahip olacaktı. Gerçekleştiği gibi bağışlanabilseydi.

Bu 2300 beyin teşhisi ölümü için hasta-
haneler organ nakline aracılık etselerdi.

Avrupa 10 yıllık karşılaştırma

Almanya‘da Klinikler ve hastaneler nakil tıbbı gereklilikleri 
yerine getirmedi: 2019'dan beri devletden ekstra

fon yardım aldılar. Organ nakli hekimlerinde bu yardıma
rağmen bir gelişme yok.

Kaynak:
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2021Toplumsal

Organ bagıs dernekleri,
vakıflar ve kuruluslar

Toplumlar (dernekler, vakıflar ve
kuruluşlar) sorundan bunalmış durumda. Bu, 16 

Ocak 2020'deki federal seçimin “çelişki kuralları” ko-
nusuna geldiğinde sessizliği ve kabulüyle netleşti.

Organ bagısı problemi

Bir resim bin kelimeyi karşılar:

Kaynak:


