
معلومات.
أخذ قرار 
والتوقيع

بالبلدية،
 يمكن التصريح وتسجيل الرادة الشخصية المتعلقة
 ب���التبرع بالعض��اء والنس���جة مباش���رة بالبلدي��ة عن��د
 طل�����ب بطاق�����ة الهوي�����ة أو تجدي�����دها وذل�����ك بتوقي�����ع

نموذج بسيط.
 "اختي���ار جم���اعيف���ي إط���ار مش���روع ولئي ي���دعى "

 ال�����ذي ه�����و فرص�����ة إض�����افية للتمك�����ن م�����ن تس�����جيل
الرغبة في التبرع.

 تنجز ولية طوسكانا هذا المشروع مع  "فيديرس���نيتا
 أنش������ي"، "أنش������ي طوس������كانا"، الجمعي������ة اليطالي������ة

 ) والمرك�������ز ال�������وطنيAIDOللت�������برع بالعض�������اء (
لزراعة العضاء.



مرجعية القانونية

91/1999القانون 

”Milleproroghe “ 25/2010قانون تحويلي 

أين وكيف
التصريح بالرادة الشخصية.

 إذا كن����ا ب����الغين، يمكنن����ا التع����بير ع����ن رغبتن����ا ف����ي
الموافقة أو رفض التبرع بالعضاء والنسجة:

 - بش���بابيك خاص��ة موج���ودة بالمؤسس���ات الص���حية
) وذلك بملء نمودج وتوقيعه؛ASLالمحلية (

 بالبلدي��ة، وذل��ك بتوقي��ع نم��وذج بس��يط عن��د طل��ب -
الحصول على بطاقة الهوية أو تمديد صلحيتها؛*



 - عن�����د ملء وتوقي������ع بطاق������ة الجمعي�����ة اليطالي�����ة
)؛AIDOللمتبرعين بالعضاء (

 بتص������ريح عل������ى ورق ع������ادي يتض������من جمي������ع -
̀ف̀ظ��ة cحdوضع بمeالبيانات الشخصية، مؤرخ وموقع، ي 

ال̀جيcب. 

 التص�������ريحات ب�������الرادة الشخص�������ية يت�������م تس�������جيلها
 )،Sitبالنظ����������ام المعلوم����������اتي ل����������زرع العض���������اء (

 باس���تثناء التص���ريح عل���ى ال���ورق الع���ادي ال���ذي م���ع
ذلك يبقى صالحا بموجب القانون.

استعلمات

800 556060الرقم الخضر الولئي 

أسئلة وأجوبة
لماذا التبرع

 لن ال��ذي ف��ي انتظ��ار عض��و م��ن العض��اء يمكن��ه
 العتم����اد فق����ط عل����ى الت����برع للتمك����ن م����ن مواص����لة
 الحي���اة. ع���ادة نتجن���ب التفكي���ر ف���ي ه���ذه المش���اكل،
 لك�����ن م�����ن ه�����و ف�����ي حاج�����ة إل�����ى ذل�����ك يفك�����ر ف�����ي

الموضوع كل يوم.

اختيار واع
 التع��������بير أثن��������اء الحي��������اة عل��������ى الموافق��������ة ب��������التبرع

بالعضاء هو اختيار واع.
 يمكنن�����ا الستفس�����ار والتح�����دث ف�����ي الموض�����وع م�����ع
العائلة لمشاطرة قرارنا والتأكد من أن يتم احترامه.



الضمانات
 يض��من الق��انون حري��ة الختي��ار فيم��ا يخ��ص الت��برع

بالعضاء.
 يمك���ن إعط���اء الموافق���ة أو الع���تراض عل���ى الت���برع
وتغيير في أي وقت الرادة التي تم التصريح بها.
 إذا وقعن��ا التص��ريح ع�ن الرادة بش��كل إيج��ابي، فل

يمكن للعائلة أن تعترض.
 إذا وقعن���ا التص���ريح ع���ن الرادة بش���كل س���لبي، فل

يمكن نزع العضاء.
 إذا لم نعبر عن إرادتنا، يeس̀مح بنزع العضاء فق��ط
 إذا لم تعترض العائلة التي لها الحق في ذلك. ف��ي
جميع الحوال "السكوت علمة الرضا" ل يجوز.

متى يتم التبرع
 فقط بعد القي��ام بك�ل م�ا يمكن�ه انق��اذ المري��ض، لك�ن
 الدماغ ل يعمل بالمرة ول يمكنه أب��دا أن يعم��ل ف��ي
 المس���تقبل بس���بب الت���دمير الكام���ل لخلي���ا ال���دماغ؛
 يعن����ي عن����دما يت����م ثب����وت م���وت ال���دماغ أو الم���وت

 )،comaالدماغي���ة، ال���تي عل���ى عك���س الغيبوب���ة (
ة.عكوسهي حالة نهائية وغير 

 ط��بيب اخص��ائي، (ط��بيب ش��رعيثلثة أخص��ائيين 
 )ف����ي النع����اش، ط����بيب اخص����ائي ف����ي العص����اب

 ل تق��ل ع��نإجراء اختبارات سريرية، لمدة يقومون ب
 ردودل��� م���تزامنس���اعات متتالي���ة، لتحدي���د غي���اب  6
 ردود الفع��ل للم��ؤثرات المؤلم��ة،ال��دماغ مث��ل فع��ال أ

 أي نش��اط كهرب��ائيو، حال��ة ال��وعي تلق��ائيالتنف��س ال
للدماغ.

عدم الفصاح عن الهوية والمجانية



 ل يمك����ن معرف����ة ل اس����م المت����برع ول المتلق����ي لن
 العضاء يتم توزيعها حسب الظروف الستعجالية
 والتواف���ق الس��ريري والمن��اعي للش��خاص ال��ذين ه��م

في انتظار عملية الزرع.
 يeعت̀ب�����ر مخالف�����ا للق�����انون ش�����راء أو بي�����ع العض�����اء
 البش�����رية: الت�����برع دائم�����ا مج�����اني وم�����ن غي�����ر ذك�����ر
 الس�����م. تك�����اليف عملي�����ة ال�����زرع ه�����ي عل�����ى ع�����اتق

المصلحة الصحية الوطنية.

تبرع بالعضاء والنسجة اثناء الحياة
 يمك��ن الت���برع بالكلي���ة وبج���زء م��ن الكب��د وم��ن ال���رئة
 وم���ن البنكري���اس وم���ن المع���اء، الخلي���ا الجذعي���ة
 المكونة للدم (من نخاع العظم والدم المحيطي ودم

الحبل السري)، الجلد، المشيمة وأجزاء عظمية.
 جمي���ع العض���اء والنس���جة الخ���رى يمك���ن الت���برع

 ال�����دماغ والغ�����دد به�����ا فق�����ط بع�����د الم�����وت، باس�����تثناء
التناسلية.

الديان
الديان الرئيسية تبيح التبرع بالعضاء.

 كله��ا توص��ي ب��أن يك��ون الت��برع نتيج��ة اختي��ار ح��ر
وليس إكراها.


