دەربارەی ئەندامبەخشین
زیاتر لە  ٠٧٧سویدی هەمو ساڵێک ئەندامێکی تازە وەرئەگرن .بەاڵم ژمارەی بەخشەرەکان لە سویدا
بەش ناکات بۆ ئەوەی پێداویستیەکان بۆ هەمو ئەو نەخۆشانەی کە چاوەڕێی ئەندامچاندنن پڕبکاتەوە.
بەپێی لێکۆڵینەوەیەک کە لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی کۆمەاڵیەتیەوە لە  ٠٧٠٧دا کراوە ،هەشت لە دەی
سویدیەکان دەیانەوێت کە ئەندام و تێشوی(شانەی) خۆیان پاش مردنیان ببەخشن ،بەاڵم زۆریان ئەم
ویستەیان ناسراو نەکردوە.
بەم شێوەیە هەڵوێست لەسەر بەخشینی ئۆرگان – و تێشو ئەگریت
سێ شێواز هەن بۆئەوەی ویستی خۆت ناسراو بکەیت:
• خۆت بە تۆمارگەی بەخشین لەم ماڵپەڕە ڕابگەیەنە
( www.socialstyrelsen.se/donationsregistretژمارەی کەسی سویدی پێویستە)
تێبینی بکە! ئەم فۆرمە بە سویدیە.
• کارتێکی بەخشین پڕبکەرەوە و الی کەسوکارت باس لەم هەڵوێستوەرگرتنەی خۆت بکە.
•

زانیاریی بە کەسوکارت دەربارەی هەڵوێستوەرگرتنەکەت بدە .

تۆ ئەتوانیت یەک یان فرەزیاتر لەم شێوازانە بەکاربهێنیت .ئەوانە هەمویان وەکیەک برەویان هەیە و
دوایین زانیارییە کە برەوی هەبێت.
کێ ئەتوانێت ببێتە ئەندامبەخش؟
نیزیکەی هەموان ئەتوانن بەخشەر بن .هیچ سنوورێکی تەمەن نییە .هیچ کەسێکیش پێویست ناکات لەبەر
تەمەنی  ،نەریتی یان نەخۆشی واز لەوە بهێنێت کە ویستی خۆی ناسراو بکات .زۆر کەسان پێیان وایە
کە مرۆڤ ئەبێت زۆر الو بێت ئەمجا ئەتوانێت ئەندام و تێشوو ببەخشێت .ئەمە ڕاست نییە .مرۆڤی
بەسااڵچووش ئەتوانن بەخشەر بن .ئەوە دۆخی ئۆرگانەکەیە کە یەکالیی ئەکاتەوە کەچی ئەتوانرێت
بچێنرێت .تەنها ژمارەیەکی کەم لە مرۆڤان لە بارودۆخێکدا ئەمرن کە بکرێت ئەندامەکانیان ببەخشن.
لێرەدا ئەوە داوائەکرێت کە مرۆڤ ،کاتێک کە ئەمرن ،لە نەخۆشخانە بمرێت و لە ژێر چاودێری
هەناسەی دەستکردا (ڕێسپیراتور) دا بن .بارە ئاساییەکان بەهۆکاری خوێنپژانی مێشک یان ئاوسانی
مێشکەوەن .فرەزیاتر خەڵک ئەتوانن تێشوو لەپاش مردنیان ببەخشن .هەمو ساڵێک نیزیکەی ٠١١١
هەزار چاندنی تێشوو لە سوید ئەکرێت.
کامانەن ئەو ئەندامانەی ئەتوانرێت بچێنرێت؟

ئەو ئەندامانەی کە ئێمە ئەمڕۆ ئەیانچێنین ئەمانەن ،گورچیلە ،جەرگ ،دڵ ،سی ،پەنکریاس و لە
هەندێک دۆخدا ڕیخۆڵەباریکە .ئێمە بە ڕادەیەکی دیاریکراو چاندنی ئەوی پێیئەگوترێت دورگەکانی
شانە ئەکەین ،کە لە پەنکریاسەوە وەرئەگیرێت بۆ ئەوانەی نەخۆشی شەکرەیان هەیە .ئەو
تێشووانەی ئەچێنرێن بە پلەی یەکەم پەردەی کۆرنیە یە و زمانەی دڵە ،بەاڵم هەروەها پێست،
ئێسکی بیستیاری و تێشووی (شانەی) ئێسکە.
ئەنجوومەنی سویدی بۆ ئەندام  -و تێشوو بەخشین (ئەنجوومەنی بەخشین)
ئەنجوومەنی سویدی بۆ ئەندام  -و تێشوو بەخشین (ئەنجوومەنی بەخشین) ئۆرگانێکی ئامۆژگاریکەرە
بۆ بەڕێوەبەرایەتی کۆمەاڵیەتی ،لە پرسی ئەندام – و تێشوو بەخشیندا .ئەوە لەالیەن حکومەتی سویدییەوە
لە ساڵی  ٥١١٢دا دامەزرێندرا .ئەندامانی ئەنجوومەنی بەخشین لەالیەن حکومەتەوە هەڵبژاردە ئەکرێن.

