
كيف تريد أن تكون مسّجالً فيه؟



كل من بلغ 18 سنة أو أكرث وتم تسجيله يف بلدية هولندية هو مسجل يف سجل 

املتربعني. ولذا أنت كذلك. تدخل يف سجل املتربعني ما إن كنت تريد التربع 

باألعضاء واألنسجة بعد وفاتك أم ال. فهو يشء قد ال ترغب يف التفكري فيه. 

ومع ذلك، فمن املهم أن تعرف كيف تكون مسجالً.

راجع اختياراتك واخرت بنفسك
ميكن أن تراجع بنفسك كيف يتم إدخالك يف السجل. ميكن أن تفعل ذلك عىل موقع الويب 

www.donorregister.nl باستخدام DigiD الخاص بك. أو ميكنك طلب اختيارك من سجل املتربعني. 

ميكن تغيري خيارك دامئًا فيام بعد.

ماذا يعني أن ليس عندك مانع؟
 إذا مل تدخل أي اختيار فسيُسّجل بجانب اسمك “أنه ليس عندك مانع من التربع باألعضاء”.

هذا يعني أن أعضاءك وأنسجتك ميكن أن تُنقل إىل شخص مريض بعد وفاتك. سيناقش الطبيب 
هذا األمر مع رشيكك أو عائلتك يف حالة وفاتك.

تحديد اختيارك
ميكن أن يكون خياًرا صعبًا بالنسبة لك ما إذا كنت تريد أن تصبح متربًعا أم ال. لتسهيل األمر 
عليك، ميكنك البحث عىل معلومات عىل موقع www.donorregister.nl. ميكن الحصول عىل 

 .www. transplantatiestichting.nl أجوبة عىل األسئلة املتعلقة بالتربع باألعضاء واألنسجة عىل موقع
مهام كان الخيار الذي تدخله، فيمكن تغيري خيارك دامئًا.

ناقش األمر مع محيطتك
من املهم أن تختار بنفسك. ومناقشة هذا االختيار مع األشخاص من حولك، عىل سبيل املثال 

رشيكك أو عائلتك أو صديقك أو صديقتك. ذلك حتى يعرفوا عندما تتوىف ما هو اختيارك 
املسجل يف سجل املتربعني. هذا يجعل هذه املحادثة يف املستشفى أسهل لرشيكك أو عائلتك.
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هناك أربعة خيارات يف سجل املتربعني:
ميكنك اختيار وملء أحد الخيارات األربعة أدناه.

نعم أريد التربع

كال، ال أريد التربع

سيقرر ذلك رشيك حيايت أو العائلة نيابة عني

أعنّي أحًدا ليقرر ذلك نيابة عني

كيف ميكنك تغيري اختيارك؟
ميكنك تغيري اختيارك بطريقتني.

donorregister.nl أونالين، عرب موقع  1.

www.donorregister.nl الخطوة 1 اذهب إىل موقع  

الخطوة 2 أنقر عىل ”Vul uw keuze in“ )أدخل اختيارك(  

الخطوة 3 قم بتسجيل الدخول باستخدام DigiD الخاص بك  

الخطوة 4 امأل االستامرة  

بواسطة االستامرة عىل ورق  2.

الخطوة 1 اذهب إىل البلدية واطلب االستئامرة هناك. أو اطلبها من سجل املتربعني.  

الخطوة 2 قم مبلء االستامرة  

الخطوة 3 ضع توقيعك عىل االستامرة  

الخطوة 4 أرسل االستامرة باملجان. تجد العنوان عىل االستامرة.  

http://www.donorregister.nl


هل لديك املزيد من األسئلة؟
نتفهم أنك تريد التفكري مليًا يف اختيارك، فلهذا السبب سترسّنا مساعدتك.

هل تريد أن تتحدث مع أحد؟
‹ اتصل برقم الهاتف 66 21 821 0900 )بدون تكاليف اتصال إضافية(

هل تريد مزيًدا من املعلومات حول ملء اختيارك؟
‹ اذهب إىل موقع: www.donorregister.nl أو إىل املكتبة العامة يف منطقتك.

هل تريد املزيد من املعلومات حول التربع باألعضاء واألنسجة؟
www.transplantatiestichting.nl :اذهب إىل موقع ›
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