التبرع من أجل الحياة...
أعظم هدية.

للتبرع من أجل الحياة وإعطاء
أعظم هدية ،ناقش رغباتك
للتبرع بأعضائك وأنسجتك
مع عائلتك.

“مغبوط هو العطاء
أكثر من األخذ”.
أعمال الرسل 20:35

فرصتك إلنقاذ األرواح
يمكن للمتبرعين باألعضاء واألنسجة إنقاذ األرواح .إنّ عزمك لتكون متبرعا ً باألعضاء
واألنسجة يعني أنك يمكن أن تمنح الحياة لشخص في حالة طبية خطيرة أو مهدِّدة للحياة.
كل ما تقرره حول التبرع ،تأكد من مناقشة قرارك مع عائلتك فسيُطلب منهم تأكيد
رغباتك.

لماذا يجب علي أن أصبح متبرعاً؟
يحتاج الناس إلى زراعة األعضاء عندما تفشل أعضائهم .فشل األعضاء يحدث للناس
من جميع الفئات العمرية (بما في ذلك الرضع واألطفال) وبغض النظر عن الجنس ،أو
العِرق أو الدين .ففي أي وقت من األوقات ،تحتوي قوائم اإلنتظار للمتبرعين باألعضاء
األسترالية على  1,600شخص مًسجّ ل ولربما يقضون األسابيع أو الشهور في
المستشفى ،أو يقومون برحالت إلى المستشفى ،كل أسبوع لتلقي العالج .في المعدل ،قد
ينتظر الناس ما بين ستة أشهر وأربع سنوات إلجرء عملية زراعة عضو .كونك متبرعا ً
قد يمكنك إنقاذ أو تحسين حياة  10أشخاص أو أكثر.

ماذا تقول الكنيسة األرثوذكسية في أستراليا؟
الكنيسة األرثوذكسية في أستراليا تؤيد التبرع باألعضاء كعمل متفاني من العطاء.
يمكن تحسين الحياة البشرية من خالل التبرع والزراعة مع الحفاظ على قدسية الحياة.
إعطاء واحدة من الكليتين أو األنسجة (الجلد ،العظام ،النخاع أو الدم) من ِقبَل متبرع حي
هو عمل يُفضل ويُشجع( .لإلطالع على الموضوع بالكامل ،قم بزيارة الموقع
)www.donatelife.gov.au

هل عائلتي بحاجة إلى أن تعلم؟
تحتاج إلى مناقشة قرارك حول التبرع باألعضاء واألنسجة مع عائلتك .حتى لو كنت
قد سجلت رغباتك في سجل المتبرع باألعضاء األسترالي (Australian Organ
 ،)Donor Registerفإن عائلتك سوف يُطلب منها التأكيد على قرارك قبل المضي
قُدما بالتبرع .فإن العوائل التي قد ناقشت رغبات كل منهم اآلخر وعلى عِ لم بها هم أكثر
عرضة للتمسك بها .هذا هو السبب في أنه من المهم تقاسم قرارك بالتبرع مع عائلتك،
ولك أن تعرف قرارهم ايضاً.

أي األعضاء واألنسجة يمكن التبرع بها؟
في أستراليا ،بإمكان الناس التبرع بما يلي:
األعضاء – بما في ذلك الكلى ،القلب ،الرئتين ،الكبد والبنكرياس.
األنسجة – بما في ذلك صمامات القلب ،النسيج العظمي ،الجلد ،العين ونسيج البنكرياس.

كيفية التسجيل
سجل التبرع باألعضاء األسترالي ()Australian Organ Donor Register
(سجل التبرع باألعضاء) هو السجل الوطني الوحيد للناس لتسجيل قرارهم حول عزمهم
أن يكونوا متبرعين باألعضاء و/أو األنسجة للزراعة.
بإمكانك التسجيل لقرارك بالتبرع بإحدى الطرق التالية:
• الذهاب إلى الموقع  www.donatelife.gov.auوالتسجيل بواسطة اإلنترنت
• اإلتصال بالرقم ( 1800 777 203اللغة اإلنجليزية)
• زيارة مركز خدمة .Medicare
سوف يتم مع ذلك سؤال عائلتك لتأكيد قرار تبرعك حتى لو كنت مسجالً في سجل التبرع
باألعضاء .قُم بإجراء محادثة مع عائلتك اليوم وإجعل قرارك محسوباً.
للمزيد من المعلومات عن التبرع باألعضاء واألنسجة ،بما في ذلك موقف ديانتك،
يرجى الذهاب إلى الموقع www.donatelife.gov.au

donatelife

لمزيد من المعلومات حول التبرع باألعضاء واألنسجة ،إذهب ألى الموقع:

donatelife.gov.au
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