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CZYTAJ Proszę już dziś wpisać swój własny wybór
w kwestii dawstwa narządów i tkanek

Szanowny Panie/ Szanowna Pani!

Być może woli Pan(i) o tym nie myśleć, ale niniejsze pismo dotyczy oddania narządów i tkanek po Pana/ Pani 
zgonie. Rząd holenderski rejestruje, czy chce Pan(i) to uczynić, czy też nie. Większość ludzi w Holandii dokonała 
już wyboru. Proszę również podać swój wybór.

Dlaczego należy dokonać wyboru?
Ważne jest, aby dokonać wyboru i omówić go ze swoim partnerem albo rodziną. Wówczas będą oni wiedzieć po 
Pana/ Pani zgonie, który z Pana/ Pani wyborów widnieje w Rejestrze Dawców. To ułatwi partnerowi albo rodzinie 
rozmowę w szpitalu. Po przeczytaniu tego pisma należy zatem wpisać swój własny wybór w Rejestrze Dawców.

DOKONAJ 
SAMOD-

ZIELNEGO 
WYBORU

Dokonaj samodzielnego wyboru. Istnieją cztery możliwości wyboru.
Aby to Panu/ Pani ułatwić, podajemy poniżej cztery opcje. Można wybrać tylko jedną.
Dobrze wiedzieć: niezależnie od wpisanego wyboru, zawsze można dokonać później jego zmiany.

1.
Tak, chcę zostać dawcą

Pan(i) chce zostać dawcą. 
To Pan(i) decyduje, które 
narządy i tkanki zostaną 
oddane.

2.
Nie, nie chcę zostać 
dawcą

Nie chce Pan(i) zostać 
dawcą.

3.
Wyznaczam osobę, która 
zdecyduje po moim zgonie

Chce Pan(i), aby ktoś inny 
wybrał za Pana/ Panią. 
Należy tę osobę o tym 
powiadomić.

4.
Mój partner albo rodzina 
zadecydują po moim 
zgonie

Chce Pan(i), aby Pana/ Pani 
partner albo rodzina dokonali 
wyboru po Pana/ Pani zgonie.

A jeśli nie dokonam wyboru?
Jeśli nie dokona Pan(i) wyboru, w Rejestrze Dawców ujęty zostanie brak zastrzeżeń do dawstwa. Oznacza to, 
że Pana/ Pani narządy i tkanki mogą zostać oddane pacjentowi po Pana/ Pani zgonie. Lekarz omówi to z Pana/ 
Pani partnerem albo rodziną po Pana/ Pani zgonie.

WPISZ Wpisz swój wybór. Można to zrobić na dwa sposoby.

Cyfrowo, za pośrednictwem donorregister.nl

Krok 1: Przejdź do strony www.donorregister.nl
Krok 2:  Kliknij „Vul uw keuze in” 

[„Wpisz swój wybór”]
Krok 3: Zaloguj się za pomocą kodu DigiD

Za pomocą papierowego formularza

Krok 1: Wypełnij formularz
Krok 2: Złóż podpis odręczny
Krok 3:  Wyślij formularz bez opłaty pocztowej w  

kopercie zwrotnej

Ciąg dalszy na odwrocie

https://www.donorregister.nl
https://www.donorregister.nl
https://mijn.donorregister.nl


Czy ma Pan(i) jeszcze pytania?
Rozumiemy, że to trudny wybór. Dlatego chętnie Panu/ Pani pomożemy.

Czy chciałby Pan/ chciałaby Pani z kimś 
porozmawiać?

Można zadzwonić pod numer telefonu  
0900 821 21 66 (bez dodatkowych kosztów połączeń) 

Czy chciałby Pan/ chciałaby Pani uzyskać więcej 
informacji na temat dokonywania wyboru?

Można przejść do strony internetowej: www.donorregister.nl
Można również udać się do pobliskiej biblioteki

Czy chciałby Pan/chciałaby Pani uzyskać więcej 
informacji na temat dawstwa narządów i tkanek?

Można przejść do strony internetowej: 
www.transplantatiestichting.nl

Z poważaniem,

Ministerstwo Opieki Zdrowotnej i Sportu

https://www.donorregister.nl
https://www.transplantatiestichting.nl

