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القراءة أدخل خيارك اليوم
فيام يخص التربع باألعضاء واألنسجة بعد الوفاة

سيدي، سيديت املحرتم)ة(،

قد تفضل عدم التفكري يف األمر ولكن هذه الرسالة تتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة بعد الوفاة. تقيّد الحكومة الهولندية ما إذا كنت 
تريد ذلك أم ال. لقد أدخل معظم الناس يف هولندا خيارهم بالفعل. أدخل خيارك كذلك.

ملاذا االختيار؟
إنه من املهم تسجيل الخيار ومناقشته مع رشيك حياتك أو عائلتك. ليك يعرفوا حني وفاتك ما هو خيارك املسّجل يف سجل املتربعني.

سيسّهل ذلك املحادثة يف املستشفى عىل رشيك حياتك أو العائلة. لذلك يرجى تسجيل خيارك بعد قراءة هذه الرسالة.

اخرت بنفسك اخرت بنفسك. لك أربعة خيارات.
تجد فيام ييل الخيارات األربعة لتسهيل األمر عليك. ميكن لك أن تختار واحًدا منها.

من املفيد أن تعرف: أيًا كان خيارك ميكن دامئًا تغيري خيارك الحًقا.

.1
نعم أريد التربع

تريد أن تصبح متربًعا. تختار 
بنفسك األعضاء واألنسجة 

التي تريد التربع بها.

.2
كال، ال أريد التربع

ال تريد أن تصبح متربًعا.

.3
أعّي شخًصا يقرر يف ذلك 

بعد وفايت

تريد أن يختار شخص آخر نيابة 
عنك بعد الوفاة. يرجى اطالع 
هذا الشخص عىل ذلك األمر.

.4
سيقرر رشيك حيايت أو 

العائلة بعد الوفاة

تريد أن يختار رشيك حياتك 
أو العائلة نيابة عنك بعد 

وفاتك.

ماذا سيحدث يف حالة عدم إدخال خياري؟
إذا مل تقم بإدخال أي خيار فسوف يَرِد يف سجل املتربعني أنه ليس عندك مانع عن التربع. معنى ذلك أنه يُسمح بالتربع بأعضائك 

وأنسجتك لصالح شخص مريض بعد وفاتك. سوف يناقش الطبيب هذا األمر حني وفاتك مع رشيك حياتك أو العائلة.

أدخل خيارك تسجيل الخيار. ميكن إدخاله بطريقتي.
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هل لديك أسئلة؟
إننا ندرك أن الخيار صعب. ولذلك نحن عىل استعداد ملساعدتك.

فتفضل باالتصال برقم 66 21 821 - 0900 )بدون تكلفة هاتفية إضافية(إذا كنت تريد املحادثة مع شخٍص ما،

إذا كنت تريد املزيد من املعلومات حول إدخال خيارك،
www.donorregister.nl :يرجى الذهاب إىل املوقع عىل اإلنرتنت

أو إىل املكتبة العامة القريبة منك

إذا كنت تريد املزيد من املعلومات حول التربع باألعضاء 
واألنسجة بعد الوفاة،

www.transplantatiestichting.nl :يرجى الذهاب إىل املوقع عىل اإلنرتنت

مع التقدير،

وزير الرعاية الطبية والرياضة
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