
ادنلريأ يف اهتعارزو ءاضعألاب عربتلا



 اذإ تاراسفتسالا نم ديدعلا كيدل نوكت دق

  .كئابحأ دحأل ءاضعألاب عربتلا يف ركفت تنك

 رثكألا ةلئسألا نع تاباجإ ةرشنلا هذهب رفوتي

 ىلع كترسأ دعاستو كدعاست دق يتلا اعويش

.رارقلا اذه ذاختا

؟اهب عربتلا نكمي يتلا ءاضعألا يه ام

 ادنلريأ يف اهب عربتلا نكمي يتلا ءاضعألا

 سايركنبلاو دبكلاو نيتئرلاو بلقلا  :يه

..نيتيلكلاو

؟ءاضعألاب اًلمتحم اًعربتم هرابتعا نكمي نم

 يف ادوجوم لمتحملا عربتملا نوكي نأ بجي

 سفنتلا) ةايحلا معد زاهج ىلع عوضومو ىفشتسم

 نكمي  .ءاضعألاب اعربتم هرابتعا لبق (يعانصلا

:ةيتآلا تالاحلا يف عربتملا صخشلا ءاضعأ لوبق

خملا عزج توم •

.بلقلا توم •



؟خملا عذج تومب دوصقملا ام

 وأ مدلا قفدت عاطقنا ينعي خملا عذج توم

 الو  .لمعلا نع خملا فقوت  .خملا نع نيجسكألا

 سفنتلا ضيرملل نكمي ال .ءافشلا يف لمأ دجوي

 موقيس  .يعانصلا سفنتلا زاهج ةدعاسم نود

  .خملا عذج توم نم ققحتلل تارابتخاب ءابطألا

 خيرات نودُي  .تارابتخالا نم نيتعومجم ءارجإ متي

 ةيناثلا ةعومجملا مامتإ دعب ةافولا ةداهشب ةافولا

.خملا عذج تارابتخا نم

؟بلقلا تومب دوصقملا ام

 تاباصإلا وأ ضارمألا دحأ ةجيتن بلقلا تومي

 تومي ال .اهنم يفاعتلا ضيرملل نكمي ال يتلا

 ال .هئافش يف لمأ دجوي ال نكلو ،ضيرملا خم

 سفنتلا زاهج ةدعاسم نودب ةاجنلا ضيرملل نكمي

 .ةيودألاو يعانصلا

 



؟هيلإ ثدحتلا يننكمي صخش نم له

 ىلع ةباجإلل صصختم لمع قيرف رفوتيس

 دق يتلا تامولعملا نم ديزم ميدقتو كتاراسفتسا

 ةشقانمل مزاللا تقولا كيدل .اهيلإ ةجاح يف نوكت

  .كئاقدصأو كتلئاع عم ءاضعألاب عربتلا لوح كراكفأ

 كيلع زيزعلا صخشلا هدارأ امب ريكفتلا مهملا نم

.ةايحلا ديق ىلع ناك امدنع

 عربتلا ىلع ةقفاوملا تررق اذإ ثدحيس يذلا ام

؟هنع هباين كئابحأ دحأ ءاضعأب

 كئابحأ دحأ ءاضعأب عربتلا ىلع ةقفاوملا تررق اذإ

 ةقلعتملا ةلئسألا ضعب كلأسن فوس ،هنع هباين

 كباتنت دق  .ىفوتُملا كبيبح ةايح طمنو ةحصب

 ةيرورض اهنأ الإ ةلئسألا هذه ضعب هاجت ةيساسح

.ءاضعألا لقن ةيلمع يف ءدبلل

 ةقفاوم ءاطعإ ءابرقألا برقأ ىلعو كيلع نيعتي

 اهيلع تقفاو يتلا ءاضعألا  .عربتلا ةعاس ةيباتك

 يف اهمادختساو اهب عربتلا نكمي يتلا طقف يه

 امب ،مدلل تاصوحف ءارجإب موقن  .ءاضعألا عرز ةيلمع

 ةيحالص نم ققحتلل ،تاسوريفلا رابتخا كلذ يف

 تافعاضم يأ ىلع كعلطن فوس  .عربتلل ءاضعألا

.تاصوحفلا هذه لالخ نم حضتت دق ةيحص

 



نيدلا

 كيدل تناك اذإ  .ءاضعألاب عربتلا نايدألا عيمج حيبت

.ىفشتسملا لمع قيرف عم ثدحتلا ىجرُي فواخم يأ

؟ءاضعألاب عربتلا ةيلمع متت فيك

 صخشلا ةافو دعب الإ ءاضعألاب عربتلا ةيلمع متت ال

 ىلع تاضرممو ءابطأ ةيلمعلا يرجُي  .كيلع زيزعلا

  .ىفشتسملا هذه تايلمع ةفرغب ةراهملا نم لاع ىوتسم

 يف ةيولوألا امه كيلع زيزعلا صخشلا مارتحاو ةمارك

.تاقوألا عيمج

؟عربتلا ةيلمع دعب اذام

 امك كيلع زيزعلا صخشلا ودبي ،عربتلا ةيلمع دعب

 تابيترت ريخأت ىلإ عربتلا ةيلمع يدؤت نل  .وه

 ةلئاعلا ىلإ اباطخ عربتلا قسنم بتكي فوس  .ةزانجلا

 ىلع هيف مهعلطُي عيباسأ ةعضب رورم دعب ةعربتملا

.اهب عربتُملا ءاضعألا نم دافتسا صخش لك لاح



؟اهب دوصقملا ام :ةايحلا ةبه

 ةياعرلا لاجم يف نيفرتحمك انتربخ لالخ نم ملعن

 رسألا حنمت ءاضعألاب عربتلا ةيلمع نأ ةيحصلا

 ىلع ةردقلا اهيدل نأل حايترالاب اروعش ةمولكملا

.نيرخآلا ةايح ىرجم رييغت

 

 

 

 

 صخشلاو كيلع زيزعلا صخشلا ةيوه لظت فوس

 ىلع ةيرس اهب عربتُملا ءاضعألل لبقتسملا

ماودلا

 نم فالآلا ةايح ءاضعألاب نوعربتملا ذقني

.ماع لك صاخشألا

 نم %80 ىلع ديزت ةبسن نأ ةثيدح ةسارد ترهظأ

 .ءاضعألاب عربتلا نومعدي ادنلريأ ناكس

ةايحلا ةبه يف كريكفت ىلع ركشلا ليزج



   :ةديفم طباور

   Strange Boat Donor Foundation ةسسؤم
www.organdonation.ie

    Irish Kidney Association ةيعمج
www.ika.ie



:لاصتالا تاهج

 ىلإ نينثإلا  ،ءاضعألاب عربتلا قسنم بتكم

  :مقرلا ىلع ءاسم 5 ىلإ احابص 8 نم ةعمجلا
 

01 878 8388
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