
ما الفائدة من تبرعك بأعضائك؟ 
ميكن أن ينقذ املتربعون باألعضاء واألنسجة حياة من يعانون من 

مرض شديد أو من يرشفون عىل *الوفاة بسبب فشل أعضائهم.

قد يحتاج البعض لعملية زرع أحد األعضاء ألنهم يعانون من 
 املشكالت الصحية الوراثية أو األمراض أو إصابات الحوادث أو 

العيوب الخلقية.

 يف أسرتاليا هناك حوايل 1400 شخص عىل قامئة االنتظار إلجراء 
 عملية زرع عضو تنقذ حياتهم و 11 ألف شخص يقومون بغسل 

الكىل يف انتظار عملية زرع كلية لهم. 

من شأن التربع باألعضاء أن تغري حياة املتلقني لألعضاء وحياة أرسهم.

كافة األديان الكربى تدعم التربع بأعضاء وأنسجة الجسد مبا فيها 
البوذية والهندوسية واإلسالم والسيخية واليهودية واملسيحية.

ال يؤثر التربع باألعضاء عىل ترتيبات الجنازة،   فجسم املتربع يعامل 
دوماً باحرتام وكرامة وميكن ألرسته االحتفاظ بالتابوت مفتوحا إذا ما 

شاءوا.         

تحدث عن األمر
تحدث مع عائلتك وأصدقائك حول رغبتك يف التربع بأعضائك إذ 

سيطلب من عائلتك واملقربني إليك تأكيد رغبتك يف التربع عند 
الرضورة وحتى لو قمت بتسجيل نفسك كمتربع سيتم الطلب منهم 

أن يؤكدوا ذلك.

يف أغلب األحيان توافق العائلة عىل التربع باألعضاء عندما تكون 
عىل علم بأن تلك كانت رغبة الشخص الذي وافته املنية. ولذلك من 
املهم التحدث عن االمر مع أصدقائك وعائلتك حتى يدركوا أن تلك 

هي رغبتك.

قم بالتسجيل
بإمكانك التسجيل عىل املوقع donatelife.gov.au برسعة 

وسهولة. سوف تحتاج إىل بطاقة املديكري الخاصة بك. 
ميكنك أيضا التسجيل كالتايل:

التسجيل عىل اإلنرتنت عىل املوقع  • 
  www.donorregister.gov.au

االتصال عىل الرقم 203 777 1800  •

زيارة مكتب ميديكري املحيل للحصول عىل استامرة تسجيل  •

 إذا كنت بحاجة إىل مرتجم فوري، اتصل عىل الرقم 450 131 
)خدمة الرتجمة الخطية والفورية(.    

ميكنك املساعدة يف إنقاذ حياة كثري من االشخاص اذ ميكن ملتربع 
واحد مساعدة العديد من األشخاص عن طريق التربع بأعضائهم 

وأنسجتهم األخرى. لذلك  قم بالتسجيل اليوم.     
   للمزيد من املعلومات عن التربع باألعضاء وزرعها اطلع عىل املوقع             

www.donatelife.gov.au
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