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در مورد اهدای اعضای بدن
هرساله بیش از  700نفر سوئدی یک عضو بدن جدید دریافت می کنند .ولی تعداد اهداء کنندگان
اعضای بدن نیاز بیمارانی که منتظر پیوند عضو هستند را تأمین نمی کند .طبق یک بررسی انجام شده
توسط شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی سوئد در سال  ،2010از هر ده نفر سوئدی هشت نفر میل
هستند اعضاء و بافت های بدن خود را پس مرگ اهداء کنند ،ولی بسیاری از آنان این تمایل خود را
اعالم /اظهار نکرده اند.
شما می توانید به شرح زیر در مورد اهداء اعضاء و بافت های بدن خود موضع گیری /تصمیم گیری
کنید
سه شیوه برای اعالم /اظهار تمایل شما وجود دارد:




در وبسایت اهدای اعضای بدن نامنویسی کنید
( www.socialstyrelsen.se/donationsregistretبایستی شماره شناسائی فردی سوئدی
داشته باشید) .توجه! این فُرم به زبان سوئدی است.
یک کارت اهدای اعضای بدن را تکمیل کرده و موضع خود را به خویشاوندان نزدیک خود
اطالع دهید.
موضع خود را به خویشاوندان نزدیک خود اطالع دهید.

شما می توانید یک یا چندین یک از این شیوه ها را انتخاب کنید .همۀ این شیوه ها به یک اندازه معتبر
بوده و آنکه دارای جدیدترین تاریخ باشد ،معتبر خواهد بود.
چه کسی می تواند اعضای بدن خود را اهداء کند؟
تقریبا ً همه از امکان اهدای اعضای بدن خود برخوردارند .هیچ مرز سنی وجود ندارد .همچنین هیچکس
نیازی ندارد از اعالم موضع خود بعلت سن و سال ،عادات زندگی یا بیماری ها خودداری کند .بسیاری
از افراد تصور می کنند که باید جوانمرگ شد تا بتوان اعضاء و بافت های بدن خود را اهداء کرد .این
حقیقت ندارد .افراد سالخورده نیز می توانند اعضاء و بافت های بدن خود را اهداء کنند .این وضعیت
عضو بدن است در امکان پیوند زدن آن تعیین کننده است .فقط تعداد اندکی از افراد تحت شرایط و
وضعیت هایی فوت می کنند که از امکان اهدای اعضای بدن خود برخوردارند .مستلزم اینکار آنست که
فرد در بیمارستان و زیر دستگاه تنفس مصنوعی ،معموالً در پی یک خونریزی مغزی یا آماس مغز
فوت کرده باشد .تعداد بیشتری از افراد می توانند بافت های بدن خود را پس از مرگ اهداء کنند.
هرساله حدود  1000پیوند بافت بدن در سوئد انجام می شود.
کدامیک از اعضای بدن را می توان پیوند زد؟
آندسته از اعضای بدن که امروزه در سوئد پیوند زده می شوند عبارتند از کلیه ها ،جگر(کبد) ،قلب،
ریه ها ( ُششها) ،لوزالمعده و در برخی موارد رودۀ کوچک .ما تا حدی جزایر سلولی لوزالمعده (جزایر
النگرهانس) را نیز به بیماران مبتال به دیابت (مرض قند) پیوند می زنیم .بافت هایی که پی.ند زده می
شوند در درجۀ نخست عبارتند از قرنیه و دریچه های قلب ولی پوست و استخوان های شنوایی و بافت
های استخوان نیز پیوند زده می شوند.
شورای اهدای اعضاء و بافت های سوئد (شورای اهداء اعضای بدن)
شورای اهدای اعضاء و بافت های سوئد (شورای اهداء اعضای بدن) یک نهاد مشورت دهنده در زمینه
امور مربوط به اهدای اعضاء و بافت های بدن است .این شورا در سال  2005توسط دولت سوئد
تأسیس شد .اعضای شورای اهداء اعضای بدن توسط دولت انتخاب می شوند.

