يجب على المريض أن ينظم المتبرع بالكبد المناسب
أنصح لكم أن يكون المتبرع على هذا الشرط التالي
 .1المتبرع يجب أن يكون أحد أقربائه.
 .2فصيلة الدم متوافقة للمريض (إما نفس فصيلة الدم كما المريض الخاص بك ،أو فصيلة الدم "".O
الصحة اإلنجابية عامال إيجابيا أو سلبيا  -ال يؤثر على صالحيتها للتبرع،
 .3لو فصيلة الدم للمريض المصاب  ABفيمكن له الحصول على الجهاز من أي فصيلة الدم)

You can donate to Patient with blood group
يمكنك التبرع للمريض مع فصيلة الدم هذا

If the Donor is of blood group
إذا كان المتبرع له فصيلة الدم هذا

O, A, B or AB

المريض

A or AB

المريض A
المتبرع
B
المتبرع

B or AB
المريض

المريض

AB

.4
.4
.6
.7






O
المتبرع

AB
المتبرع

أن يكون عمره  11إلى  44سنة
 .غير البدناء مع المدمج (الطول والوزن) مماثلة تقريبا لتلك التي من المريض.
 .يرجى فحض فصيلة الدم للمريض والمتبرع
كما يرجى الحصول على هذه الفحوصات للمتبرع و أن ترسل إلينا التقرير (مع تقارير فصيلة الدم
من المريض والمتبرع))
CBC, LFT, KFT
HBs Ag, Anti HCV, HIV
Blood Sugar
USG abdomen for fatty liver
)Blood group (Donor & Patient
أيضا السماح لنا معرفة الحقائق التالية للمتبرع هل المتبرع مصاب بهذا المرض ال أو نعم

 Oأي تاريخ من مرض السكري :نعم  /ال
 Oأي تاريخ من فرط التوتر :نعم  /ال
 Oأي تاريخ من أمراض القلب :نعم  /ال
 Oأي تاريخ مرض اليرقان :نعم  /ال
 Oأي تاريخ السل :نعم  /ال
 Oأي تاريخ من الربو :نعم  /ال
 Oأي تاريخ من المرض العقلي :نعم  /ال
 Oأي تاريخ من الجراحة السابقة :نعم  /ال
س هل هو  /هي اتخاذ الكحول :نعم  /ال
س هل هو  /هي دخان :نعم  /ال
س هل هو  /هي لديك أي اإلدمان األخرى :نعم  /ال
الوثائق المطلوبة لإلجراء القانوني
المتبرع

شهادة الميالد
• شهادة الزواج
• صور بطاقة الهوية
• جواز سفر
• رخصة القيادة
• صورة قديمة للمصاب \المريض و المتبرع
مع األقرباء
أو أي دليل آخر مثل
شهادة مع صور مصدقة من المفوضية العليا
لبالدهم

المستفيد \ المصاب أو المريض

شهادة الميالد
• شهادة الزواج
• صور بطاقة الهوية
• جواز سفر
• رخصة القيادة
• صورة قديمة للمصاب \المريض و المتبرع
مع األقرباء
أو أي دليل آخر مثل
شهادة جنبا إلى جنب مع صور مصدقة من
المفوضية العليا لبالدهم

وثائق إلثبات العالقة والهوية لنسيب
قريب المتبرع
• شهادة الميالد
• شهادة الزواج
• صور بطاقة الهوية
• جواز سفر
• رخصة القيادة
• صورة قديمة للمصاب \المريض و المتبرع
مع األقرباء
أو أي دليل آخر مثل
شهادة جنبا إلى جنب مع صور مصدقة من
المفوضية العليا لبالدهم

المتبرع النسبية األقرب
(تعريف
"بالقرب من األقارب
لزراعة األعضاء تحت
قانون هندي هو يشير إلى
اآلباء ،واألشقاء،
األطفال أو
الزوجين ).هذه النسبة يجب للمتبرع يكون مع
المريض
يعني يجب للمتبرع أن يكون من اآلباء،
واألشقاء،
األوالد أوالزوجين.

الهام:
المريض وواحد من أقرباء المتبرع يجب أن يكون حاضرا في اجتماع اللجنة الذي عقد للترخيص
قبل الزرع في المستشفى.
في حالة إذا كان المتبرع ليس له أحد أقاربه بالقرب باإلضافة إلى الوثائق المذكورة أعاله
يجب تقديم الوثائق التالية.
دليل المتبرع غير صالحة (في حالة أخرى ثم قرب نسبي) أي دليل على أن المتبرعين في
أقرباء المريض غير صالح للتبرع
تقارير الفحوصات (فصيلة الدم  /التقارير الطبية األخرى موضحا السبب لكونها غير
صالحة للتبرع)،
شهادات طبية  ON-مرض  /غير قادرة على التوصل  /التبرع.
دليل على دخل المتبرع والمريض
كشف حساب بنكي آلخر  3سنوات
إذا كشف حساب مصرفي غير متوفرة ،وشهادة البد من بذل موضحا الدخل السنوي
ومصدر للدخل،
وعليها أن تكون مصدقة من قبل الجهة المختصة (محكمة  /الحكومة المعنية .وزارة)
شهادة أن للمانح ليس عليه اإلدانة الجنائية من قبل سفارة بالدهم وفقا لدليل عنوان
المانحين

