
رشح الكلامت املوجودة يف االستئامرة

الوفاة
الوفاة هو املوت نفسه. يقوم الطبيب بإجراء فحص للتأكد من أن املريض قد توىف.

األعضاء واألنسجة
األعضاء هي أجزاء من الجسم. عىل سبيل املثال القلب أو الرئتان أو الكبد. واألنسجة هي خاليا داخل أو 

خارج الجسم. عىل سبيل املثال العظام أو العضالت أو الجلد.

التربُّع
التربُّع يعني اإلعطاء. عندئذ تعطي عضًوا أو نسيجاً إىل شخص آخر. يحدث ذلك بعد الوفاة. يستأصل 

الطبيب العضو أو النسيج من جسمك. ثم يستخدم طبيب آخر هذا العضو أو النسيج لصالح شخص مريض. 
لك أن تختار بنفسك ما إذا كنت تريد أن تصبح متربًعا بعد الوفاة أم ال.

الزرع
يتم نقل عضو أو نسيج من شخص توىف إىل شخص مريض. يتم ذلك عن طريق عملية جراحية.

بحث الزرع
يف بعض األحيان ال يصلح العضو أو النسيج. وال يستطيع الطبيب أن يستخدمه لصالح شخص مريض. ولكن 
يستطيع استخدامه من أجل البحث. ميكن لألطباء تعلم الكثري من هذا البحث. ويسمى ذلك ببحث الزرع. 

بهذه الطريقة يتعلم األطباء زرع األعضاء واألنسجة بشكل أفضل طوال الوقت.

معلومات قد تساعدك يف االختيار

هل ميكن لكل شخص التربع باألعضاء واألنسجة؟
ال ميكن لكل شخص التربع باألعضاء أو األنسجة بعد الوفاة. يتحقق الطبيب عند وفاة شخص ما إذا كانت 
األعضاء أو األنسجة صالحة للزرع. مع ذلك يطلب من الجميع إدخال خياره يف سجل املتربعني. حتى ولو 

كنت مريًضا. من الحكمة أن تسجل خيارك دامئاً. ليك يعرف الطبيب أو رشيك حياتك أو العائلة ماذا 
تريد أنت. هل لديك أسئلة حول ما إن كان من املمكن أن تصبح متربًعا؟ للمزيد من املعلومات راجع 

transplantatiestichting.nl

مواصلة القراءة يف خلف الصفحة

http://transplantatiestichting.nl


املتابعة: معلومات قد تساعدك يف االختيار

ماذا سيحدث إذا أصبح شخص متربًعا؟
ميكن لألشخاص الذين يتوفون يف املنزل التربع باألنسجة فقط. فال ميكن التربع باألعضاء إال إذا توىف الشخص 

يف املستشفى. إذا كان شفاء املريض من املستحيل يناقش األطباء هذا األمر مع العائلة. يتم استئصال األعضاء 
واألنسجة من الجسم فقط عندما يكون األطباء متأكدين 100% من أن يكون الشخص قد توىف. يتم تحديد 

الوفاة وفًقا لقواعد صارمة. ويقوم عدة أطباء بذلك. للحصول عىل معلومات حول هذه العملية يرجى 
donorregister.nl/donor-worden مراجعة

كيف أعرف ما هو الخيار املناسب يل؟
 هل يصعب عليك االختيار؟ وتريد املزيد من املعلومات أوالً؟ للمزيد من املعلومات راجع 

donorregister.nl/uw-keuze-maken

أين ميكنني أن أجد املزيد من املعلومات حول التربع باألعضاء واألنسجة بعد الوفاة؟
هل تبحث عن إجابات لألسئلة؟ عىل سبيل املثال ما إن كان مسموًحا للعائلة بالتوديع. أو ماذا عن التربع 

ودينك؟ للحصول عىل املعلومات راجع موقع الويب transplantatiestichting.nl أو اتصل هاتفيًا برقم 
0900- 821 21 66

كيف أقوم بإدخال خيار لشخص ال ميكنه االختيار بنفسه؟
إذا كان شخص ما عاجز الكفاءة فال يُسمح له أو لها باالختيار وإدخال خياره بنفسه. عىل سبيل املثال شخص 

مصاب بالخرف. كثرياً ما يكون لدى األشخاص العاجزين عن االختيار ممثل قانوين. مثالً أمهم أو أخوهم. 
يسمح للممثل القانوين باالختيار فيام يخص التربع باألعضاء. وإدخال هذا الخيار.

ميكن للممثل القانوين إدخال الخيار بطريقتني:

1. عرب donorregister.nl باستخدام هوية DigiD اإللكرتونية للتوكيل
تسجل الدخول باستخدام هوية DigiD اإللكرتونية للتوكيل	 
تكمل االستئامرة الخاصة بشخص ال ميكنه االختيار بنفسه	 
تؤكد هذا االختيار	 

2. باستخدام االستئامرة الورقية
تكمل االستئامرة الخاصة بشخص ال ميكنه االختيار بنفسه	 
تكتب يف الجزء C: نعم	 
تقوم بتوقيع االستئامرة وبإرسالها	 

للمزيد من املعلومات حول إدخال الخيار عن شخص آخر راجع
donorregister.nl/uw-keuze-maken

http://donorregister.nl/donor-worden
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