
Formdaki sözcüklerin açıklanması

Vefat
Vefat etmek ölmekle eşit anlamdadır. Hastanın ölmüş olmasından emin olmak için 
doktoru onun hakkında araştırma yapar. 

Organ ve dokular
Organlar vücudun içindeki parçalardır. Örneğin: kalp, akciğer veya karaciğer. Dokular 
vücudun içindeki veya dış tarafındaki hücrelerdir. Örneğin kemik, kas veya cilt.

Donör olmak
Donör olmak bağışlamak anlamındadır. Yani siz bir organ veya dokunuzu başka birisine 
bağışlarsınız. Bu işlem vefatınızdan sonra meydana gelir. Bir doktor bağışlanan organı 
veya dokuyu vücudunuzdan çıkarır. Ve başka bir doktor bu organı veya dokuyu hasta 
olan bir kişi için kullanır. Bağış yapmak isteyip istemediğinizi kendiniz seçebilirsiniz.

Nakil
Vefat etmiş kişinin bir organı veya dokusu bir hastaya nakledilir.  
Bu da ameliyat vasıtasıyla yapılır.

Nakil incelemesi
Bazen bir organ veya doku iyi olmayabilir. Bu durumda bir doktor bunu hasta olan 
birisi için kullanamaz. Ancak inceleme yapmak için kullanabilir. Bu incelemeden 
doktorlar çok şey öğrenebilir. Bu işlemin adı: Nakil incelemesidir. Böylece doktorlar 
gittikçe daha iyi bir şekilde organ ve doku naklini öğrenirler. 

Tercih yapma konusunda bilgi

Herkes organ ve doku bağışı yapabilir mi?
Herkes vefatından sonra organ veya doku bağışı yapamaz. Bir doktor birisinin 
vefatında organ veya dokularının bağış için uygun olup olmadığına bakar.  
Yine de herkesten Donör Sicilinde bir tercih belirtmesi istenilir. Hasta olsanız bile. 
Tercihinizi girmeniz her zaman iyidir. Bu durumda doktor ve eşiniz veya aileniz sizin ne 
istediğinizi bilirler. Donör olup olmadığınız konusunda soracaklarınız var mı?  
Bilgi için bakınız: transplantatiestichting.nl

Arka sayfasında okumaya devam ediniz



Devam: Tercih yapma konusunda bilgi

Birisi donör olduğunda neler olur?
Evde vefat eden kişiler sadece doku bağışı yapabilir. Organ bağışı sadece  
birisi hastanede öldüğünde mümkündür. Hasta artık iyileşemezse, doktorlar 
durumunu ailesiyle görüşürler. Organ ve doku ancak doktorların kişinin %100 ölmüş 
olduğunu kesin olarak bildiklerinde çıkartılır. Ölümün tespiti sıkı kurallara göre ve 
birden çok doktor tarafından yapılır. Bu işlem hakkındaki fazla bilgi için bakınız: 
donorregister.nl/donor-worden 

Neleri seçmem gerektiğini nasıl bileyim?
Tercih yapmakta zorlanıyor musunuz? Ve önce daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?  
Daha fazla bilgi için bakınız: donorregister.nl/uw-keuze-maken

Organ ve doku bağışı konusunda daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?
Sorularınıza yanıt mı arıyorsunuz? Örneğin aileniz sizinle vedalaşabilir mi diye  
sorunuz mu var? Ya da bağış konusunda dininiz ne diyor?  
Daha fazla bilgi için transplantatiestichting.nl adlı web sayfasına bakınız veya  
0900- 821 21 66 no’lu hattı arayınız.

Kendisi tercih yapamayan birisi için onun tercihini nasıl girebilirim?
Hukuki ehliyeti olmayan kişi kendisi tercih yapıp bildiremez. Örneğin bunak birisini 
düşünün. Kendileri tercih yapamayan kişilerin çoğu zaman kanuni temsilcileri 
bulunmaktadır. Örneğin, bunlar anneleri veya kardeşleri olabilir. O temsilci organ 
bağışı konusunda tercih yapabilir ve de tercihi o girebilir.

Tercih temsilci tarafından iki şekilde girilebilir:

1. DigiD machtigen ile donorregister.nl vasıtasıyla
 • DigiD machtigen ile oturum açıyorsunuz
 • Kendisi tercih yapamayan birisi için formu dolduruyorsunuz
 • Bu tercihi teyit ediyorsunuz

2. Kağıt form vasıtasıyla
 • Kendisi tercih yapamayan birisi için formu doldurursunuz 
 • C bölümünde yazdığınız: Evet
 • Forma imzanızı atıp bunu postayla gönderirsiniz.

Başka birisi adına tercih girme konusunda bakınız: 
donorregister.nl/uw-keuze-maken

http://donorregister.nl/uw-keuze-maken

