
ً !مرحبا
إذا حصلت عىل هذه الرسالة فأنت عىل األرجح لديك قريب مصاب بمرض الكىل، بحيث
قد يحتاج لزراعة الكلية. نّود من خالل هذه الرسالة أن نُبلغ عن الخطوات المتبعة في حال

.كنت تفكر بالتبرع بالكلية

من يمكنه التبرع؟

من يمكنه التبرع؟
ال يحتاج أن يكون هناك رابط قرابة من أجل التبرع. ال يزال الشيء الشائع هو أن المتبرع

يكون أحد المقربين في العائلة بالرغم من أنه أصبح تبرع الكلية عىل سبيل المثال، من قبل
.األصدقاء وزمالء العمل أكثر شيوعاً

كي تكون في موضع المتبرع فيجب عليك أن تكون سليماً. قد تكون العوائق المباشرة
:للتبرع هي

مرض السكري ومرض القلب ومرض السرطان ومرض الكىل ومشاكل اإلدمان. كما أننا

.نرفض تبرع الحوامل أو األشخاص الصغار

إن التبرع بالكلية هو قرار شخصي يعتمد بصورة عىل كاملة عىل رغبتك. يُحتاج كي تخطي
هذه الخطوة، أي التبرع بالكلية معلومات دقيقة من موظفي الرعاية وأيضاً الدعم من

محيطك. ال يسمح إطالقاً بالتعويض المادي بين الُمتلقي والُمتبرع. ال يسمح أن يتعرض

الشخص الخاضع للبحث في شأن التبرع أن يتعرض للضغوطات سواًء من مريض الكىل أو

.العائلة أو األصدقاء أو موظفي الرعاية الطبية. يجب احترام القرار بغض النظر عن مضمونه

من يمكنه التبرع بالكلية؟
رسالة عن التبرع بالكلية من شخص حّي

INFORMATION OM LEVANDE DONATION - ARABISKA

700 
PEOPLE ARE CURRENTLY WAITING FOR A
KIDNEY TRANSPLANT IN SWEDEN

400 
KIDNEY TRANSPLANTS ARE
PERFORMED EVERY YEAR

16 000 
KIDNEY TRANSPLANTS HAVE BEEN
PERFORMED SINCE 1964 

NEARLY

4800 
PEOPLE HAVE DONATED A 
KIDNEY IN SWEDEN

MORE THAN

MORE THAN



التحقق

يتطلب فحص طبي دقيق عىل سبيل المثال، إجراء التحاليل والتصوير الشعاعي واجتماع

مع المرشد االجتماعي، كي تقبل كمتبرع بالكلية. قد تستغرق ما بين ٦ و٨ شهور إلجراء
ذلك، لكن بعد انتهاء عمل الفحوصات، يقوم طبيب الكىل المتكفل بالتحقق بتقييم

ُملخص يوضح ما مدى إمكانية التبرع بالكلية. يُرسل التقييم فيما بعد إىل القسم الجراحي

لزراعة األعضاء الذي بدوره يستدعي المتبرع إلجراء تقييم نهائي

يعتبر العديد من متبرعي الكلية أن التبرع هي حادثة إيجابية وانقالب في مجرى الحياة
..بحيث قد تغير نظرتهم لصحتهم ورعايتهم لآلخرين

.
 

ما الذي علّي فعله ألسجل نفسي؟
'

يمكنك التواصل مع قسم الكىل في المستشفى التابع لمنطقتك إذا أردت معرفة أو

.تسجيل نفسك كي يتم التحقق من إمكانية تبرعك بالكلية. اقرأ معلومات التواصل أدناه
 

!نشكرك عىل منحنا وقتك في قراءة هذه الرسالة

يمكنك التوجه إلينا مباشرًة في أقسام الكىل التالية : 

Telefonnummer 031-342 70 40


