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اگر این ورق را دریافت نموده اید به احتمال بسیار یکی از نزدیکان شما به مرض گرده مصاب گردیده که
ممکن است ضرورت به پیوند گرده پیدا نموده باشد. با این ورق ما می خواهیم در این قسمت معلومات

.دهیم که اگر نفر در حال سنجیدن امکان اهدا گرده می باشد به چه نحو اقدام کرده می تواند

چه کسی می تواند اهداکننده باشد؟

ضرورتی به هیچ پیوند خویشاوندی برای اهداکردن نیست. با این وجود هنوز معمولترین حالت آن است
که اهدا در بین نزدیکترین اعضا فامیل انجام  گیرد با آنکه این امر که بعنوان مثال دوستان یا همکاران یک

.گرده خود را اهدا نمایند هم هر چه بیشتر معمول می شود

برای آنکه بحیث اهدا کننده انتخاب شده بتوانید، باید صحتمند باشید. موانع مستقیم اهدا ممکن است:
مرض شکر، مرض قلبی، داشتن تومور، مرض گرده یا مشکل اعتیاد باشد. افراد حامله دار و یا بسیار

.جوان هم از طرف ما بحیث اهداکننده مورد بررسی قرار نخواهند گرفت

تصمیم به اهدا گرده بطور کامل به أساس خواست شخصی خود نفر صورت می گیرد. برای تصمیم گرفتن

برای اهدا گرده، ضرورت به ارائه معلومات دقیق از طرف کارمندان أمور صحی و دریافت حمایه از طرف
اطرافیان می باشد. کدام پول نباید بین دریافت کننده و اهدا کننده ردوبدل گردد. کسی که برای اهدا مورد

تحقیق قرار می گیرد نباید تحت کدام فشار از طرف مریض مصاب به مرض گرده، فامیل، دوستان یا
.مرکز صحی قرار گیرد. هر تصمیمی گرفته شد باید به آن احترام گذاشت

چه کسی می تواند اهدا کننده گرده (کلیه) شود؟
نامه ای در قسمت اهدا گرده از اهدا کننده زنده

INFORMATION OM LEVANDE DONATION - DARI

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



تحقیقات

برای آنکه نفر بحیث اهدا کننده گرده پذیرفته شود ضرورت به یک معاینات اصولی صحی
به شمولیت معاینات خون، معاینات رادیولوژی و صحبت با یک مددکار می باشد. اینکار
ممکن است زمانی بین ٦ الی ٨ ماه را دربرگیرد تا همه بخشهای الزمه تطبیق گردد، اما
وقتی همه معاینات انجام شد، داکتر گرده مسئول تحقیقات یک تشخیص کلی درباره
امکان پذیر بودن اهدا گرده تهیه خواهد نمود. مدارک تهیه شده به بخش عملیات پیوند

 گرده روان می گردد که فرد دارای شرایط الزم برای اهدا را برای یک تشخیض
نهایی دعوت می نماید

بسیاری از اهدا کنندگان گرده إحساس می کنند که این اهدا عضو اتفاقی مثبت و
تغییردهنده زندگی برایشان می باشد که برای همیشه روشی که آنها به وضعیت صحت
..خود و مراقبت و دلسوزی نسبت به همنوعان خود نگاه می کردند را تغییر داده می تواند

 

به چه نحو عالقمندی خود را اعالم کرده می توانم؟

اگر خواهان دانستن معلومات بیشتر بوده و یا می خواهید عالقمندی خود را برای مورد
تحقیق قرار گرفتن برای اهدا گرده اعالم کنید، با بخش گرده شفاخانه محل زندگی خود

.تماس بگیرید، در زیر معلومات الزم برای تماس می آید
 

تشکر از اینکه وقت خود را صرف مطالعه این ورق نمودید

!

شما مستقیما به ما در مراکز صحی پذیرش گرده که در زیر می آید، مراجعه کرده
می توانید : 

Telefonnummer 031-342 70 40


