Трансплантація в Україні

У 2019 році Верховна Рада ухвалила закон про трансплантацію, який розблокував пересадку
органів. Парламент дозволив за життя давати згоду на донорство або ж це після смерті можуть
зробити рідні. В Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантацій.

Першу трансплантацію від людини до людини виконав 3 квітня
1933 р. у Харкові професор Ю.Ю. Вороний, пересадивши нирку 26літній жінці із гострою нирковою недостатністю, яка (за офіційною
версією) з суїцидальною метою отруїлася, саме українці є
родоначальниками клінічної трансплантації.
В 70-80-х рр. минулого століття почались активні організаційні,
наукові та методичні роботи, які сприяли формуванню центрів
трансплантації в ключових містах України. В 90-х рр. доволі активно
розвивалась вітчизняна трансплантація. В 1994-ому році було
вперше трансплантовано печінку, в 2001-ому — вперше
пересаджено серце, цього ж року провели і таку складну операцію,
як пересадку печінки від живого донора. Проте нині кількість
трансплантацій в Україні дуже низька.

Важливо розуміти, що трансплантація — це шанс на справжнє життя. Людина, якій провели таку
операцію нічим не відрізняється від інших, окрім того, що повинна приймати деякі препарати до кінця життя.
Окремі захворювання, наприклад, цукровий діабет або ж навіть ГРЗ, можуть призвести до того, що людина
буде прикута до апарату, який замінюватиме нефункціонуючий орган. Апаратний гемодіаліз не тільки дорого
коштує, а й вимагає від людини постійного перебування біля апарату, що унеможливлює для неї нормальне
існування у соціумі, можливість вільного пересування та повноцінного життя.
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