آیا می دانید:
چِ اعضاء ٍ بافت ّایی قابل اّذا هی باشذ؟
اػضب لبثل اّذا ثیوبر هرگ هغسی ضبهل :للت ،ريِ ّب ،کجذ ،رٍدُ ،لَزالوؼذُ ٍ کلیِ ّب هی ثبضذ .ػالٍُ ثر ايي اػضب ،ثرخی از ثبفتْبی
ثذى ًیس لبثل پیًَذ هی ثبضٌذ .ثب اّذای لرًیِ هی تَاى ثیٌبيی را ثِ فردی کِ دچبر غذهِ ضذيذ ثِ چطن ضذُ ثبزگرداًذ .تبًذٍى ٍ
غضرٍف ثبػث ثبز سبزی اػضبی آسیت ديذُ هرثَطِ هی ضًَذ .دريچِ للت ثرای کَدکبى ثب ثیوبری هبدرزادی دريچِ ای ٍ
ثسرگسبالى ثب دريچِ آسیت ديذُ ثِ کبر هی رٍد .پیًَذ پَست ًجبتجخص ثیوبراى ثب سَختگی ضذيذ هی ثبضذ .پیًَذ هغس استخَاى
تٌْب درهبى هوکي در ثؼضی از سرطبى ّبی خَى هی ثبضذ .ثرخالف ػضَ ،ثبفت هی تَاًذ تب  ٍ 42يب حتی  24سبػت ثؼذ از هرگ
فرد اّذای ضَد ٍ حتی هی تَاى آى را ثرای هذتْبی طَالًی رخیرُ کرد.
آیا فزد سًذُ ّن هی تَاًذ اّذاء کٌٌذُ باشذ؟
ثلِ ،در ثؼضی ضرايط.
کلیِ يکی از هؼو َلتريي اػضبی اّذائی افراد زًذُ هی ثبضذ ،زيرا يک فرد سبلن ثب يک کلیِ ّن لبدر است ثِ زًذگی طجیؼی خَد
اداهِ دّذ .لسوتی از کجذ يب ريِ ٍ در هَارد ًبدر لسوتی از رٍدُ کَچک ًیس لبثل اّذا هی ثبضذ.
آیا در صَرت هزگ طبیعی ًیش اهکاى اّذای عضَ ٍجَد دارد یا خیز؟
ثلِ؛ ثؼذ از هرگ کبهل ثِ غَرت طجیؼی تب  24سبػت ًسَجی هبًٌذ لرًیِ ،دريچِ للت ،استخَاى ٍ تبًذٍى لبثل اّذا هی ثبضٌذ.
آیا اّذا کٌٌذگاى عضَ اس ًظز بیواریْای خاص غزبالگزی خَاٌّذ شذ؟
ّوِ اّذا کٌٌذگبى ػضَ از ًظر ايذزّ ،پبتیتٍ ،يرٍس ّبی هطبثِ ٍ يک سری ثذخیوی ّب هَرد ثررسی لرار خَاٌّذ گرفت.
آیا داشتي "کارت اّذا عضَ" بزای اّذای اعضاء پس اس هزگ هغشی کفایت هی کٌذ؟
ثسیبر هْن است کِ ًسديکبى ًیس در جريبى ايي اهر خذاپسٌذاًِ لرار گیرًذ تب در زهبى فَت فرد در خػَظ اّذای ػضَ غبفلگیر
ًطًَذ ٍ آًرا هػیجتی افسٍى ثر از دست دادى ػسيس خَد ًذاًٌذ چرا کِ ،ثٌب ثر لبًَى جوَْری اسالهی ايراى ٍ اکثريت کطَرّبی
جْبى ثرای اّذای ػضَ رضبيت اٍلیبی دم ضرٍری هیجبضذ ٍ حتی ػلی رغن داضتي کبرت اّذای ػضَ در غَرت ػذم رضبيت اٍلیبی
دم اّذای ػضَ غَرت ًخَاّذ گرفت.
با در ًظز گزفتي لشٍم رضایت اٍلیای دم اس اّذای عضَ دلیل دریافت کارت چیست؟
کبرت اّذای ػضَ ًطبى دٌّذُ آرزٍی للجی فرد در هَرد اّذای اػضبی ثذى خَيص هی ثبضذ ٍ ّویي اهر هی تَاًذ ثب ًطبى دادى
خَاستِ فرد ثِ اٍلیبی دهص تػوین گیری را ثرای آى ّب در آى زهبى حیبتی آسبى تر ًوبيذ ٍ ضوٌب ايي کبرت هی تَاًذ جٌجِ
فرٌّگ سبزی ًیس داضتِ ثبضذ.
آیا بِ ّوزاُ داشتي کارت اّذای عضَ بِ صَرت هذام ضزٍری هی باشذ؟
ثب در ًظر گرفتي لسٍم رضبيت اٍلیبی دم ثرای اّذای ػضَ تَغیِ هی ضَد فرد دارًذُ کبرت اّذا خبًَادُ خَد را از رضبيت للجی
ثرای ايي اهر هطلغ سبزد ٍ در غَرت اطالع خبًَادُ از ايي اهر لسٍهی ثِ ّوراُ داضتي هذاٍم کبرت ًیست.

آیا باطل کزدى کارت اّذای عضَ بعذ اس تکویل فزم اهکاى پذیز هی باشذ؟
ثلِ؛ در ّر زهبى کِ از داضتي کبرت هٌػرف ضَيذ هی تَاًیذ ثب اػالم خَاستِ خَد ثِ هسئَلیي تمبضبی خَد را لغَ کٌیذّ .ر چٌذ ثب
در ًظر داضتي ًیبز ثِ رضبيت اٍلیبی دم ثرای اّذا تٌْب ثب اػالم خَاستِ خَد ثِ اٍلیبی دم خَيص ًیس هیتَاًیذ اًػراف خَد را از
اّذا اػالم کٌیذ.
ٍاحذ فزاّن آٍری اعضای پیًَذی چگًَِ اس ٍجَد هزگ هغشی هطلع خَاّذ شذ؟
ثٌب ثر لبًَى ،کلیِ ثیوبرستبًْب در سطح کطَر اػن از دٍلتی ٍ غیر دٍلتی هَظفٌذ هَارد هرگ هغسی را ثِ اطالع ايي ٍاحذ ثرسبًٌذ.
سپس ّوبٌّگ کٌٌذگبى ػضَ پیًَذی در هحل حبضر ضذُ ٍ ثب خبً َادُ فرد اّذا کٌٌذُ در زهیٌِ اثؼبد لبًًَی ٍ اخاللی اّذا
غحجت خَاٌّذ کرد.
در صَرت عذم حضَر فزد دارًذُ کارت در ایزاى آیا اًتقال ٍی بِ کشَر صَرت هی گیزد؟
خیر؛ ٍلی هوکي است در آى لحظِ خبظ فرد در ايراى ثبضذ.
هزاسن خاکسپاری فزد اّذا کٌٌذُ چقذر بِ تاخیز خَاّذ افتاد؟
از زهبى رضبيت از خبًَادُ ثرای اّذاء ػضَ تب زهبى پبيبى ثرداضتي اػضبی پیًَذی ٍ اًتمبل جسذ ثِ سردخبًِ ثِ طَر هؼوَل کوتر از
 42سبػت زهبى الزم است.
آیا خاًَادُ ّای فزد اّذا کٌٌذُ ٍ فزد گیزًذُ عضَ پیًَذی یکذیگز را هالقات خَاٌّذ کزد؟
در غَرت رضبيت طرفیي خبًَادُ ّب هی تَاًٌذ از َّيت دٌّذُ ٍ گیرًذُ هطلغ ضًَذ در غیر ايٌػَرت هحرهبًِ خَاّذ هبًذ.
چِ کسی اٍلَیت دریافت اعضا ٍ بافت ّای پیًَذی را در سهاى اّذا خَاّذ داشت؟
لیست اًتظبر ثیوبراى ًیبزهٌذ در هرکس هذيريت پیًَذ ٍ ثیوبری ّب خبظ ٍزارت ثْذاضت درهبى ٍ آهَزش پسضکی تٌظین ٍ ثِ رٍز
هیگردد ٍدر زهبى اّذا ،تخػیع اػضب فمط تَسط ايي هرکس غَرت خَاّذ گرفت.
افسٍى ثر سبزگبری خًَی ٍ ثبفتی ثیوبرٍ ،خبهت ضرايط ثبلیٌی ٍ طَل هذت اًتظبر در لیست پیًَذ ٍ فبغلِ هکبًی ضخع از ٍاحذ
پیًَذ ًیس در اٍلَيت ثٌذی ٍ اًتخبة گیرًذُ ػضَ پیًَذی ًمص دارد.
آیا بزای اًتخاب گیزًذُ عضَ پیًَذی پارتی باسی صَرت هی گیزد یا خیز؟
اٍلَيت ثٌذی ثیوبراى جْت پیًَذ ثراسبس هؼیبرّبی ػلوی ٍ جْبًی است .ثٌبثرايي ّیچ گًَِ اهکبى هذاخلِ ضخػی در ايي اهر
غَرت ًخَاّذ گرفت.
آیا در قبال عضَ اّذا شذُ پَلی بِ خاًَدُ دٌّذُ دادُ هی شَد یا خیز؟
خیر؛ ػضَ پیًَذی ثِ غَرت رايگبى ٍ ثِ ػٌَاى ّذيِ ثِ خبًَادُ گیرًذُ اّذا هی ضَد ٍ گیرًذُ ًیس پَلی ثبثت ػضَ پیًَذی پرداخت
ًوی کٌذ.

آیا هوکي است بذى فزد گیزًذُ ،عضَ پیًَذی را رد کٌذ؟
آهبر هَفمیت پیًَذ ثستِ ثِ ًَع پیًَذ هتفبٍت است .هَفك تريي پیًَذّب کلیِ ٍ کجذ هی ثبضذٍ .لی در غَرت رػبيت ًکردى
دستَرات تین پسضکی تَسط گیرًذُ ٍ يب ثرخی ضرايط ديگر احتوبل رد پیًَذ ٍجَد دارد .هثال هَفمیت پیًَذ کلیِ ثبالی ٍ 84%
پیًَذ کجذ حذٍد  89%هی ثبضذ.
اگز عضَ پیًَذی ،تَسط بذى فزد گیزًذُ رد شَد چِ خَاّذ شذ؟
در اکثريت هَالغ در غَرت تطخیع ثوَلغ رد پیًَذ ،اهکبى درهبى آى ٍجَد خَاّذ داضت .کٌترل دلیك ثیوبر ثؼذ از اًجبم پیًَذ
ػضَ ،هػرف هرتت دارٍ ّبی هرثَطِ ٍ اًجبم آزهبيطبت الزم هی تَاًذ از رد کبهل پیًَذ پیطگیری ًوبيذ.
آیا پیًَذ عضَ هیاى جٌس ّا ٍ ًژادّای هختلف اهکاى پذیز است؟
آری ،الجتِ اًذازُ ػضَ پیًَذی حبئس اّویت است ٍ ثبيذ هَرد تَجِ لرار گیرد ٍ ثَيژُ اًطجبق ثبفتی در خػَظ پیًَذ کلیِ حیبتی
هی ثبضذ.
چِ هذت بایذ یک بیوار ًیاسهٌذ دریافت عضَ پیًَذی در لیست اًتظار بواًذ؟
هذت زهبًی کِ ثیوبر در لیست اًتظبر خَاّذ ثَد هی تَاًذ از چٌذ رٍز تب چٌذ سبل ثستِ ثِ ٍخبهت ضرايط ثبلیٌی ،هَجَد ثَدى
ػضَ پیًَذی ٍ سبزگبری آى تفبٍت کٌذ.
کذام بیواری ّای سهیٌِ ای هاًع اّذای عضَ فزد خَاٌّذ شذ؟
ثیوبری ّبی ػفًَی هبًٌذ ايذز ٍ اکثر ثذ خیوی ّب هبًغ از اّذای ػضَ خَاٌّذ ضذ .الجتِ ّوِ ايي ضرايط در زهبى هرگ هغسی
ضخع هجذداً ارزيبثی هی گردًذ.
چِ کسی هی تَاًذ جشٍ اّذا کٌٌذگاى عضَ باشذ؟
ّوِ هی تَاًٌذ دراهر اّذای ػضَ پیطمذم ضًَذ ٍ هحذٍديت سٌی هٌظَر ًطذُ است .تٌْب ػبهلی کِ هی تَاًذ هبًغ اّذای ػضَ
ضَد ضرايط ثبلیٌی فرد اّذاء کٌٌذُ است کِ در زهبى هرگ هغسی ٍی تَسط پسضک هتخػع تطخیع دادُ خَاّذ ضذ.
آیا افزاد هبتال بِ بیواری دیابت ٍ فشار خَى ٍ یا افزاد هبتال بِ بیواری ّای رٍهاتیسوی هاًٌذ لَپَس ٍ غیزُ هی تَاًٌذ
اّذا کٌٌذُ باشٌذ؟
ثلِ ،الجتِ در غَرت ثرٍز حبدثِ ثرای ايي افراد ٍ ايجبد هرگ هغسی سالهت اػضبی ثذى تَسط تین پسضکی ثِ دلت ثررسی هی گردد
ٍ در غَرت ػذم ٍجَد هطکل اّذای اػضبيی کِ ػولکرد هٌبسجی دارًذ اًجبم هی ضَد.

