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 بطاقة الهوية-التبرع باألعضاء
 تيار واع

وّسع في بلدنا الطريقة التي يمكن ألي مواطن بالغ أن يعّبر   98رقم  2013/8/9القانون   ) قانون:1
بها على موافقته أو رفضه ااتبرع بألعضاء.أصبحت مكاتب التسجيل المدني موقع لجمع و تسجيل 

"  التعبير عن إرادة المواطنين. بلدية لومانيا قررت العمل مع القسم المحلّي أَ .ْي. ُد في مشروع
) 2015/01/24يوم  9الّتبّرع بألعضاء" (تقريرلجنة  البلدية رقم -البطاقة الهوية  

 

" من اليوم و صاعدا في وقت إصدار أو تجديد بطاقة الهوية أي مواطن بالغ) إتخاد قرار اليوم: 2
ا عند مكتب التسجيل المدني في بلدية لوماني يمكنه التعبير على إرادته في موضوع الّتبّرع بألعضاء "

إصدار بطاقة الهوية  سيسلّم  للمواطن قسيمة مملوئة سابقا (بيان) للّتعبير عن إرادته على طريق 
 إختيار بين الحاالت التالية:

عدم إرادة الّتعليق  -ا )      
قبول      -ب )    
ال يقبل -ت)     

ز المنهج اإلعالمي في حالة إختيار ب) و ت)  البلدية تبّث البيان عبر إجراءات إليكترونية لجها
 لإلزدراع ِستْ 

 

من ينتظر جهازا يمكنه اإلعتماد فقط عال التبرع لمواصلة العيش. غالبا نتجّنب ) لماذا التبّرع: 3
 التفكير في هاذه المسائل و لكن أولئك الذين في حاجة إليها يفّكرون فيها كّل يوم.

 

هو إختيار واعي. يمكُننا طلب معلومات و  : التعبير قيد الحياة على التبرع بألعضاء) إختيار واعي4
 الّتحدث مع أعضاء األسرة للمشاركة في قرارنا و التأكد من إحترامه.

 

ينص القانون على حرية اإلختيار على التبرع. يمكن إعطاء الموافقة أو اإلعتراض ) الضمانات: 5
يعني الموافقة. ال متعلى التبرع بألعضاء و يمكن تغيير اإلرادة في أي وقت. على كل حال الص  

 

عدد األشخاص على قائمة اإلنتظار لزرع األعضاء في تزايد و ) دون التبرع ليس هناك إزدراع:6
غالبا طريقة العالج الوحيدة  القادرة على إنقاذ حياة الشخص هي زرع األعضاء. في معظم الحاالت 

يط على مدى طويال..يمكن للشخص إستأناف العمل, ممارسة الرياضة, إنجاب أطفال والتخط  
كل منا يعتقد أن اإلزدراع إحتمال خارج لحياتنا و لكن أي واحد منا أو من ) لماذا أنت بالضبط: 7

 أسرتنا قد يحتاجه.
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