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االعتقادات واملفاهيم الخاطئة
حول التربع باألعضاء
من االعتقادات واملفاهيم الخاطئة التي متنع األسرتاليني من اتخاذ
القرار بشان التربع باألعضاء واألنسجة أو مناقشة املوضوع.
قبل القيام بقرار واع حول التربع باألعضاء واألنسجة ،فمن املهم أن
تقوم «باكتشاف الحقائق» .وللمساعدة عىل ذلك ،فقد قمنا بتصحيح
بعض من املفاهيم الخاطئة األكرث شيوعاً حول التربع باألعضاء
واألنسجة ،واملدرجة أدناه.

المفهوم الخاطئ:
مناقشته مع عائلتي.

يل
هذا قراري الخاص – وال يتوجب ع ّ

الحقيقة :ينبغي أن تعلم عائلتك باملوضوع .فس ُيطلب منها تأكيد
قرارك .وستشارك يف كل خطوة من عملية التربع ،وس ُيطلب منها
تقديم معلومات صحية هامة– حتى ولو قمت بتسجيل قرارك .إذا
قررت أن تصبح متربعاً ،فالبد من مناقشة قرارك مع عائلتك لتكون
مستعدة للمشاركة يف عملية التربع.

المفهوم
ديانتي.

الخاطئ :التربع باألعضاء واألنسجة يعارض

الحقيقة :تدعم معظم األديان تقريباً التربع باألعضاء واألنسجة
من باب الرحمة والعطاء .فاملسيحية واإلسالم والبوذية والهندوسية
واليهودية جميعها تدعم التربع باألعضاء واألنسجة .وعدد قليلة
جدا ً من الديانات ال تسمح بذلك .تتوفر ترصيحات بخصوص موقف
معظم األديان عىل املوقع اإللكرتوين .www.donatelife.gov.au
األسرتاليني بحاجة إىل أن يعلموا أن بوسع عملية التربع باألعضاء
واألنسجة استيعاب الطرف الديني والثقايف من متطلبات الحياة.
قد تتطلب بعض األديان أو الثقافات دفن املتوىف خالل فرتة زمنية
محددة من الوفاة ،وسيتم بذل أقىص الجهود لتلبية ذلك.

المفهوم الخاطئ :أنا كبري جدا ً يف العمر أو صحتي ليست
جيدة يك أتربع.

الحقيقة :إن العمر ليس عائقاً – لقد أَنقذ أناس يف السبعينات
والثامنينات من عمرهم حياة اآلخرين من خالل التربع باألعضاء
واألنسجة .وال يتوجب عليك أن تكون موفور الصحة .فاملدخنون أو
الذين يتناولون الكحول أو حتى الذين ال يحافظون عىل حمية صحية
ال يزال بوسعهم التربع .فهناك احتامل كبري بأن بعضاً من أعضائك
أو أنسجتك قد تكون مالمئة للتربع .إن العوامل املح ِّددة هي مكان
وكيفية وفاة الشخص ،وحالة أعضائه وأنسجته .ال تست ِنث نفسك –
اعترب نفسك من بني املؤهلني!
المفهوم الخاطئ :أنا لست متأكدا ً من أنني مس َجل وال
توجد هناك وسيلة للتحقق.
الحقيقة :بوسعك التحقق وتحديث بياناتك (أو التسجيل)
عىل السجل األسرتايل ملتربعي األعضاء عىل املوقع اإللكرتوين
 donorregister.gov.auأو االتصال عىل الرقم 1800 777 203
أو زيارة مركز الخدمة املحيل يف منطقتك .يف أسرتاليا بوسعك التربع
بأعضائك ،مثل القلب والرئتني ،والكبد والكليتني ،والبنكرياس
واألنسجة؛ وصاممات القلب وغالفه ،وأنسجة العني والقرنيّة،
والعظام وأنسجة العضالت الهيكلية املتعلقة بها وأنسجة الجلد.
بوسعك تحديد أية أعضاء وأنسجة ترغب بالتربع بها يف السجل
األسرتايل ملتربعي األعضاء.
المفهوم الخاطئ :ال أمتلك رقم رعاية صحية ()Medicare
وبالتايل ال ميكنني التسجيل ألصبح متربعاً.
الحقيقة :ال يتوجب عليك أن تكون مواطناً أسرتالياً أو أن متتلك
رقم رعاية صحية لتسجِل كمتربع باألعضاء واألنسجة يف السجل
األسرتايل ملتربعي األعضاء واألنسجة .من املهم أن تناقش قرارك
بالتربع مع القريب األقرب لك ،وأن تستعلم منهم وتعرف قرارهم
بالتربع.

المفهوم
لألبحاث.

الخاطئ :سيتم استخدام أعضايئ وأنسجتي

www.donatelife.gov.au

الحقيقة :إن القصد من التربع باألعضاء هو إنقاذ حياة اآلخرين
املتبع بها لألبحاث
أو تحسينها .لن يتم استخدام األنسجة واألعضاء َ
الطبية أبدا ً ما مل يتم تقديم موافقة خط ّية رصيحة من قبل عائلتك.

المفهوم

الخاطئ :التربع باألعضاء واألنسجة يش ّوه الجسم.

الحقيقة :إن التربع باألعضاء عبارة عن جراحة متخصصة ال تش ّوه
الجسم .إذ يتم استئصال األعضاء واألنسجة من قبل أطباء ذوي
مهارات عالية .وسيتم إقفال الشَّ ق امل ُح َدث خالل العملية وتغطيته
مثل أي عملية أخرى ،ولن يكون ظاهرا ً تحت مالبس الشخص .إن
جسم املتربع يعامل دوماً باحرتام وكرامة.
قمت بالتسجيل كمتربع ،فلن يحاول
المفهوم الخاطئ :إن ُ
األطباء كل ما بوسعهم إلنقاذ حيايت.

الحقيقة :إن األولوية األوىل للطبيب هي دامئاً إنقاذ حياتك .فإنقاذ
حياتك هي األولوية املطلقة للطاقم الطبي – والطاقم الصحي واألطباء
واملمرضون يبذلون كل ما بوسعهم إلنقاذ حياة الناس .يتم أخذ التربع
باألعضاء واألنسجة باالعتبار فقط عندما يظهر بوضوح تام أن الشخص
قد فارق الحياة أو أن وفاته محتومة ،عندها ستتم مراجعة السجل
األسرتايل ملتربعي األعضاء.

المفهوم

الخاطئ :هناك عدد كاف من املتربعني وال ` باألمر.

الحقيقة :إن التربع أمر نادر – إذ إن  %1فقط من الوفيات يف
املستشفيات تسمح بالتربع باألعضاء .وهناك أكرث من  1600شخص
يف قامئة االنتظار لزراعة عضو ما يف أي وقت ،وهم يعتمدون عىل كل
متربع محتمل قد اتخذ القرار وناقشه مع عائلته.
إن متربعاً واحدا ً باألعضاء واألنسجة بوسعه تحويل وإنقاذ حياة
العديدين .إن معظم هذه الوفيات النادرة مفاجئة وغري متوقعة،
حيث ميوت املريض يف غرفة الطوارئ يف املستشفى أو يف وحدة
العناية الحثيثة عىل جهاز التنفس .ولتسهيل كل عملية تربع باألعضاء
محتملة فإننا بحاجة إىل أن تقرر كل عائلة أسرتالية وأن تناقش قرار
تربعها مع أحبائها.
المفهوم الخاطئ :بوسعي أن أختار من سيتلقى أعضايئ
وأنسجتي املتربع بها.

باالعتبار العرق أو الديانة أو الجنس أو املكانة االجتامعية أو اإلعاقة
أو العمر – ما مل يكن العمر مرتبطاً مبعايري مطابَقة األعضاء.
تتم إدارة قوائم االنتظار من قبل مجموعات مختلفة بحسب العضو
املعني والوالية أو املقعاطة التي يتواجد فيها املتلقي .لدى أسرتاليا
قواعد صارمة حول تخصيص األعضاء واألنسجة .لقد قامت جميعة
زراعة األعضاء يف أسرتاليا ونيوزيلندا ( )TSANZبتطوير إرشادات
لزراعة األعضاء ،تعرف بإرشادات «زراعة األعضاء من متربعني متوفّني:
بيان اإلجامع حول معايري األهلية وبروتوكوالت التخصيص».

المفهوم الخاطئ :املتاجرة باألعضاء واألنسجة البرشية أمر
شائع يف أسرتاليا.
الحقيقة :قد يوجد لدى بعض الناس مخاوف حول املتاجرة غري
القانونية باألعضاء البرشية ،أو عىل علم بحدوث ذلك يف بلدهم
األصيل .إن معاملة البرش كسلعة للمتاجرة باألعضاء البرشية مح ّرم
قانوناً وسيظل مح ّرماً قانوناً يف أسرتالياً.

يف أسرتاليا ،تج ّرم قوانني الواليات واملقاطعات استئصال األعضاء بغرض
املتاجرة بها أو بيعها ،أو حيث ال تتوفر املوافقة عىل استئصال األعضاء.
تج ّرم قوانني الكومونويلث الخاصة باملتاجرة باألعضاء البرشية
انتقال الناس إىل أسرتاليا أو منها أو فيها ألغراض اإلزالة غري القانونية
ألعضائهم.
وال ميكن تقديم حوافز مالية للتربع باألعضاء و/أو األنسجة يف أسرتاليا.
إذ إن القوانني األسرتالية مبنية عىل املخاوف األخالقية املتمثلة يف
أن تقديم الحوافز املالية للتربع باألعضاء قد يؤدي إىل إكراه الفقراء
واملجموعات الضعيفة األخرى واستغاللها.
اكتشف الحقائق حول التربع باألعضاء واألنسجة

اتخذ

قراراً بشأن التربع

ناقش قرارك مع املقربني لك.
ملزيد من املعلومات أو لتسجيل قرارك لدى السجل األسرتايل ملتربعي
األعضاء ،تفضل بزيارة املوقع عىل اإلنرتنت

www.donatelife.gov.au

الحقيقة :أسرتاليا رائدة عامليا يف عمليات زراعة األعضاء الناجحة.
ويتم تخصيص األعضاء للمتلقني بطريقة عادلة ومنصفة ال تأخذ

www.donatelife.gov.au

