
REJESTR
DAWCÓW

CO NA TWÓJ 
TEMAT UJĘTO 

W REJESTRZE?Czy masz jeszcze jakiekolwiek pytania?
Doskonale rozumiemy, że chcesz zastanowić 
się nad własnym wyborem. Chętnie Tobie w 
tym pomożemy.

Czy chciał(a)byś z kimś porozmawiać?
›  Zadzwoń 0900 821 21 66 (bez kosztów za połączenie)

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat wpisania 
dokonanego wyboru?
›  Wejdź na stronę internetową: www.donorregister.nl

albo udaj się do biblioteki w Twojej okolicy.

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat dawstwa narządów i tkanek?
› Wejdź na stronę internetową: www.transplantatiestichting.nl
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Każdy w Holandii, kto ukończył 18 rok życia i jest zameldowany w 

holenderskiej gminie, zostaje ujęty w Rejestrze Dawców. Ty zatem 

również. W Rejestrze Dawców ujęto wybór dotyczący tego, czy 

chcesz być po śmierci dawcą narządów i tkanek, czy też nie. Pewnie 

najchętniej byś o tym nie myślał(a). Ważne jest jednak wiedzieć, 

co w odniesieniu do Twojej osoby zostało ujęte w Rejestrze.

Wgląd w wybór, który widnieje w Rejestrze oraz 
dokonanie wyboru
Możesz sam(a) sprawdzić, co zostało ujęte w Rejestrze w odniesieniu do Twojej 
osoby. Wejdź w tym celu na stronę internetową www.donorregister.nl i zaloguj 
się za pomocą DigiD. Możesz również poprosić o przysłanie Tobie dokonanego 
wyboru listownie. Zawsze możesz zmienić dokonany przez siebie wybór.

Brak sprzeciwu, co to oznacza?
Jeśli nie wpisałeś/ wpisałaś jeszcze własnego wyboru w Rejestrze, przy Twoim 
nazwisku widnieje ‘Brak sprzeciwu przeciwko dawstwu narządów’. Oznacza to, 
że po Twoim zgonie narządy i tkanki mogą zostać oddane innemu pacjentowi. 
Lekarz omówi to po Twoim zgonie z Twoim partnerem życiowym albo rodziną.

Jak dokonać wyboru?
Dokonanie wyboru w kwestii dawstwa może okazać się dla Ciebie trudne. 
Aby to ułatwić, zapoznaj się z informacją widniejącą na stronie internetowej 
www.donorregister.nl. Odpowiedzi na pytania dotyczące dawstwa narządów 
i tkanek można znaleźć na stronie internetowej www.transplantatiestichting.nl. 
To, jakiego wyboru dokonasz, nie ma większego znaczenia. Zawsze możesz 
go bowiem zmienić.

Porozmawiaj o tym z innymi
Ważne jest, aby dokonać wyboru samodzielnie. Należy również omówić 
dokonanie wyboru z otaczającymi Cię osobami, na przykład Twoim 
partnerem życiowym, rodziną czy też przyjaciółmi. Dzięki temu będą oni 
wiedzieć, jaki wybór widnieje w Rejestrze w chwili Twojego zgonu. Ułatwi 
to Twojemu partnerowi lub rodzinie rozmowę na ten temat w szpitalu.

Cztery możliwości dokonania wyboru 
Możesz wybrać tylko jedną z czterech poniższych opcji, wpisując:

Tak, chcę zostać dawcą

Nie, nie chcę zostać dawcą

Mój partner życiowy albo rodzina zadecydują za mnie

Wskazuję osobę, która za mnie zadecyduje

W jaki sposób zmienić dokonany wybór? 
Wybór możesz zmienić na dwa sposoby. 

1. Drogą elektroniczną, na stronie internetowej donorregister.nl

 Krok 1 Wejdź na stronę internetową www.donorregister.nl

 Krok 2 Kliknij na ‘Vul uw keuze in’ [Wpisz swój wybór]

 Krok 3 Zaloguj się za pomocą DigiD 

 Krok 4 Wypełnij formularz

2. Za pomocą papierowego formularza 

  Krok 1  Odbierz formularz w urzędzie miasta albo poproś o niego 
w Rejestrze Dawców. 

 Krok 2 Wypełnij formularz

 Krok 3 Podpisz formularz

 Krok 4 Wyślij formularz nieodpłatnie. Adres widnieje na formularzu
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