عن التبرع باألعضاء
أكثر من  700مواطن سويدي يحصل على عضو جديد كل سنة .و لكن عدد المتبرعين في
السويد ال يكفي للحاجة لألعضاء و لكل المرضى الذين في انتظار زراعة أعضاء .طبقا لتحقيق
قامت به هيئة الشؤون االجتماعية في عام  ،2010هناك  8سويدي من بين  10الذين يريدون
التبرع بأعضائهم و نسيجهم الحيوي بعد وفاتهم ،و لكن العديد منهم لم يعبر عن هذه اإلرادة.
هكذا تستطيع أخذ موقف عن التبرع باألعضاء و النسيج الحيوي
هناك ثالثة طرق للتعبير عن هذا القرار:




سجّ ل نفسك في سجل التبرع على هذا الموقع
( www.socialstyrelsen.se/donationsregistretيجب إعطاء رقم التسجيل
الوطني السويدي) .مالحظة! هذه االستمارة باللغة السويدية.
امأل بطاقة التبرع و تحدث ألقاربك عن قرارك.
أخبر أقاربك عن قرارك.

يمكنك استعمال إحدى هذه الطرق أو أكثر من واحدة منها .كل هذه الوسائل متساوية و آخر خبر
تركته هو الصالح.
من يستطيع التبرع؟
يمكن تقريبا للجميع التبرع .ال يوجد حد أعلى للعمر .ال يحتاج أي مرء التراجع عن إعالم
اآلخرين عن قراره بسبب عمره ،أسلوب معيشته أو أمراض .العديد من الناس يعتقدون أنه يجب
عليهم الوفاة شبابا لكي يستطيعوا التبرع باألعضاء أو بالنسيج الحيوي .هذ ليس صحيح .يمكن
للمسنّين كذلك التبرع .سالمة العضو هي التي تؤثر عن قرار زراعة العضو أم ال .عدد صغير
فقط من الناس يتوفون في ظروف تسمح بالتبرع بأعضائهم .حيث يجب الوفاة في المستشفى و أن
يكون المريض يعالج بجهاز التنفس االصطناعي .و ذلك غالبا كنتيجة عن نزيف دماغي أو ورم
في الدماغ .عدد كبير من الناس يستطيع التبرع بالنسيج الحيوي بعد وفاتهم .كل عام تقام حوالي
 1000زراعة نسيج حيوي في السويد.
ما هي األعضاء التي يمكن زراعتها؟
األعضاء التي نزرعها اليوم في السويد هي الكليتين ،الكبدة ،القلب ،الرئتين ،البنكرياس و في
بعض الحاالت األمعاء الدقيقة .في بعض األحيان نزرع كذلك ما يسمى بجزر الخاليا من
البنكرياس لمرضى يعانون من مرض السكر .النسيج الحيوي الذي تتم زراعته هو في أغلب
األحيان القرنية ،الصمام القلبي و كذلك الجلد ،عظيمات السمع و نسيج العظم.
المجلس السويدي للتبرع باألعضاء و النسيج الحيوي (مجلس التبرع) Det svenska
)rådet för organ- och vävnadsdonation (Donationsrådet
المجلس السويدي للتبرع باألعضاء و النسيج الحيوي (مجلس التبرع) هي مؤسسة استشارية
لمجلس الخدمات االجتماعية بخصوص أسئلة تتعلق بالتبرع باألعضاء و النسيج الحيوي .أسستها
الحكومة السويدية في عام  .2005يتم تنصيب أعضاء مجلس التبرع من طرف الحكومة.

