لتبرعكم بالدم إلنقاذ األرواح.
مرح ًبا بكم! نتقدّ م لكم بجزيل الشكر ّ
في ألمانياُ ،تفرض بعض الشروط للتبرع بالدم:


التفاهم والسرية

يجب أن يكون التبرع بالدم آم ًنا قدر اإلمكان  -سواء بالنسبة لك كمتبرع أو لمستلم الدم.
ولهذا السبب نحن بحاجة إلى بعض المعلومات منك .للقييام بيذلك ،يجب علييك ملء اسيتبيان باللغية األلمانية ،ثم إجيراء محادثية سيرية ميع
طبيبة أو طبيب .وستجرى المحادثة أيضًا باللغة األلمانية .
في هذه المحادثة ،سنناقش المسائل الشخصية للغايية فيميا يتعليق بحالتيك الصيحية ونميط حياتيك .فعلى سيبيل المثيال ،س ُتسيأل عن مخياطر
األمراض المنقولة جنسيًا .لذلك ،فإن وجود أطراف ثالثة ،مثل المترجمين الفوريين أو األصدقاء أو أفراد األسرة ،غير مسموح به عمومًا.
وإذا كانت مهاراتك في اللغة األلمانية غير كافية لملء االستبيان وإجراء المحادثة ،فال يمكننا لألسف السماح لك بالتبرع بالدم اليييوم .ولكن
يسعدنا عودتك مرة أخرى ،إذا تحدثت وفهمت اللغة األلمانية بشكل أفضل.


الهوية

بالنسبة لكل من التبرع بالدم أو الخاليا الجذعية ،يلزم وجود جواز سفر رسمي أو بطاقة هوية شخصية (مع الصيورة وباللغية الالتينيية) أو
شهادة المكتب اإلتحادى للهجرة والالجئين لتحديد هويتك.


العنوان

نحن بحاجة إلى عنوان بريدي حتى نتمكن من إبالغك بنتائج الفحوصات المعملية المهمة التي يجب أن تكون على علم بها.


شروط أخرى

العمر :من  18إلى  60سنة ،الوزن 50 :كجم على األقل
يجب أن تكون سليمًا معا ًفا ،وال يسمح للنساء بالتبرع أثناء الحمل والرضاعة.
وهناك العديد من األسباب التي قد تجعلك غير قادر على التبرع إال بعيد االنتظيار لفيترة :كيأن تكيون مُصيابًا ببعض األميراض أو وصيلت
مؤخرً ا من بلد ينتشر فيه مرض المالريا .وهذا سيتم توضيحه في محادثة مع الطبيب.

إذا تم استيفاء جميع هذه الشروط ،فيسعدنا تبرعك بالدم!

هل يتوافر اآلن بالفعل طريقة للمساعدة دون اإللمام بمهارات اللغة األلمانية؟
نعم ،يمكنك التسجيل كمتبرع بالخاليا الجذعية .يمكنك العثور على معلومات حول هذا األمر في النشرة متعييددة اللغييات الخاصيية بمركييز
المتبرعين في غرب ألمانيا "  "WSZEفي مربع المعلومات .
يمكنك التسجيل لدينا باستخدام ورقة معلومات باللغة اإلنجليزية أو األلمانية وعينة دم للتبرع بالخاليا الجذعية.
وفي حيال تمكنت الخاليييا الجذعييية الخاصيية بييك من إنقيياذ حييياة شييخص مييريض ،يمكنييك إجييراء جميييع المحادثييات الضييرورية بمسياعدة
المترجمين الفوريين.

