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بسم اهلل الرحمن الرحيم:

“ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعًا”
(سورة المائدة ،اآلية )32

تعتبر عمليات زراعة األعضاء إحدى أهم معجزات الطب احلديث .ولكنها تعتمد
كلياً على كرم ونبل املتبرعني الذين يقومون بذلك ليحيا اآلخرون .وبإمكان متبرع
واحد أن ينقذ حياة عدة أشخاص ،كما أن تزايد عدد املتبرعني بأعضائهم
وأنسجتهم بعد الوفاة يعني استفادة عدد أكبر من البشر .ومع انضمامك إلى
سجل املتبرعني بأعضائهم في مركز قطر للتبرع باألعضاء ،فإنك ستهب نعمة
احلياة للكثيرين.
إن االنضمام إلى سجل املتبرعني يعني موافقتك على التبرع بأعضائك وأنسجتك
وذلك الستخدامها بعد الوفاة.
ومن الضروري أن تقوم بإبالغ أقرب الناس إليك عند قيامك بالتسجيل ،وذلك
حتى يقوموا بتحقيق أمنياتك بعد الوفاة.
يعتبرالتبرع باألعضاء قراراً شخصياً للغاية .ويحتوي هذا الكتيب على أجوبة
لألسئلة التي غالباً ما تدور في أذهان الناس عند التبرع باألعضاء واألنسجة،
وهو يهدف إلى إزالة أي شكوك قد تراودهم حول التبرع باحلياة إلى أشخاص
آخرين بعد الوفاة.
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التبرع باألعضاء
إن التبرع باألعضاء يعني التبرع بعضو ملساعدة شخص آخر يعاني من فشل أو
تلف العضو نفسه مما يح ّتم تبديله .ومن هنا ،فإن التبرع باألعضاء ينقذ حياة
إنسان آخر ويسمح له بأن يعيش لفترة أطول وبصحة أفضل.

أنواع التبرع باألعضاء
y yالتبرع باألعضاء بعد الوفاة
y yالتبرع باألعضاء أثناء احلياة

التبرع باألعضاء بعد الوفاة
إن التبرع باألعضاء بعد الوفاة ينقذ حياة الكثيرين ،كما أنه قد يساعد أفراد
العائلة املفجوعة على إيجاد مغزى من وفاة الشخص الذين يحبونه ،وذلك من
خالل استمراره في جسد شخص آخر.
يلتزم القانون القطري بالقوانني الدولية جلهة إعالن وفاة الشخص ،حيث يتم
تعريف الوفاة بتوقف عمل الدماغ كلياً ،وبشكل نهائي .ويتضمن ذلك احلاالت
التي تقوم فيها أجهزة دعم احلياة بإبقاء الشخص حياً من خالل النشاطات غير
اإلرادية مثل التنفس وعمل القلب .ومبا أن أجهزة الدعم هي التي تبقي الشخص
على قيد احلياة ،فإن مجرد وقفها يعني توقفه عن التنفس وتوقف قلبه عن
اخلفقان.
وينص القانون األميري في الفقرة  7-1أن حتديد الوفاة يتم عبر تأكيد ثالثة
أخصائيني ،على أن يكون واحداً منهم اخصائي أعصاب .ويقوم األخير بفحص
الشخص للتأ ّكد من الوفاة ،والتحقق من عدم وجود غيبوبة أو ما شابه.
ومع توافق األطباء الثالثة ،يتم إعالن الوفاة واملباشرة بعملية استئصال األعضاء.
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التبرع باألعضاء أثناء الحياة
ميكن للمتبرع احلي التبرع بإحدى كليتيه أو جزء من كبده ،وذلك إلنقاذ حياة
أو مساعدة شخص آخر حتى يعيش بشكل أفضل.
وفي حال وجود توافق باملوروثات اجلينية ما بني الواهب واملستفيد ،فإن ذلك
يقلص من رفض اجلسم للعضو الذي يتم زراعته .ولذلك يكون األقرباء أفضل
من يتبرع بأعضائهم ملساعدة احد أقريائهم .كما أن كون املتبرع قريباً للمستفيد
يقصر فترة االنتظار للحصول على العضو املطلوب.
ّ
ويعد ذلك أمراً حيوياً في حاالت زراعة الكلى ،حيث يخضع املريض لعملية غسل
تعرضه خلطر االلتهابات
الكلى بانتظار احلصول على كلية ،وهي عملية شاقة
ّ
وجتعل ظروف حياته مبنتهى الصعوبة.

منافع عمليات زراعة األعضاء
وخدمات التبرع باألعضاء في قطر
1.1يفخر مركز قطر لزراعة األعضاء بسجل مثير لإلعجاب .فهو يقوم بتقدمي
خدمات آمنة وعالية اجلودة تتوافق وأعلى املعايير الدولية.
2.2توجد الئحة انتظار واحدة لزراعة األعضاء للقطريني وغير القطريني ،مما
مييز دولة قطر عن البلدان املجاورة.
ّ
3.3تتم جميع اإلجراءات املتعلقة بالتبرع وزراعة األعضاء مجاناً للقطريني وغير
القطريني على حد سواء.
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اتفاقية الدوحة للتبرع باألعضاء
لقد مت تطوير برنامج مثالي لتسويق مبدأ التبرع باألعضاء في قطر ،مما جعله
محط احترام على الصعيد الدولي .ويكافىء البرنامج املتبرع بأعضائه بقدر كبير
من االحترام والتقدير والعرفان باجلميل.
1.1تقوم أعلى املراجع بدولة قطر بتقدمي ميدالية الشرف للمتبرعني وعائالتهم.
2.2يتم منح املتبرعني بالكلى أو جزء من الكبد أثناء حياتهم املزايا التالية:
y yتأمني صحي مدى احلياة
y yالتعويض عن أي متاعب صحية في حال حدوثها
y yتأمني على احلياة

y yأولوية احلصول على ِكلية في حال حصول فشل كلوي مستقبلي
y yمزايا أخرى تقدمها احلكومة والشركات القطرية مثل حسومات على
بطاقات السفر مع اخلطوط اجلوية القطرية
y yإن جميع تكاليف عمليات التبرع باألعضاء مدفوعة بالكامل ،متضمنة
تكاليف املستشفيات ،النقل ،اإلقامة والهاتف وغيرها
y yيتم تعويض املتبرع عن اإليرادات التي قد يخسرها خالل فترة التبرع
3.3ويحصل املتبرعون بأعضائهم بعد الوفاة على اآلتي:
y yاحتفال يتم فيه تقدمي ميدالية الشرف لعائلة املتبرع
y yحتصل عائلة املتبرع على عناية ودعم اجتماعي ،وذلك وفقاً
حلالتهم االجتماعية
y yيتم نقل جثمان املتبرع جواً ،ومجاناً ،في حال كون املتبرع
من جنسية أجنبية
y yيتم منح عائلة املتبرع بطاقات سفر مجانية إلى بلدها األصلي
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األراء الدينية
اإلسالم

يؤمن اإلسالم مببدأ إنقاذ احلياة البشرية .وتذكر مقالة تعنى بالتفسير اإلسالمي
للتبرع باألعضاء بأن معظم املذاهب الفقهية تبيح مبدأ التبرع باألعضاء ،ألن إنقاذ
حياة اآلخرين هو هدف نبيل.
بسم اهلل الرحمن الرحيم:
”ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعاً“
سورة املائدة ،اآلية 32

المسيحية

يؤمن املسيحيون بأن الرب قد أعطى مثاالً حياً عن احملبة ،من خالل احلزن
واأللم ،الحتضان احتياجات اآلخرين .والتبرع باألعضاء بعد الوفاة يعني التبرع
بالصحة ونعمة احلياة لآلخرين.

اليهودية

تنص الديانة اليهودية بأنه من واجب الشخص القادر على التبرع بأعضائه أن
يقوم بذلك ،حتى لو لم يكن على علم بهوية املستفيد.

البوذية

يؤمن البوذيون بأن التبرع باألعضاء واألنسجة هو أمر يعود لضمير كل إنسان.
وتقدر الديانة البوذية كل عمل من أعمال الرحمة واملساعدة.
ّ

الهندوسية

ال متنع الديانة الهندوسية املنتسبني إليها من التبرع بأعضائهم ،بل تعتبره خياراً
شخصياً بحتاً .وتخلو الديانة الهندوسية من أي تشريع مينع تبرع اإلنسان ،حياً
أو ميتاً ،بأي جزء من أعضائه بهدف إنقاذ حياة اآلخرين.
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أسئلة متكررة
1.1ما هي األعضاء التي يمكن زراعتها في قطر؟

ميكن زراعة الكلى والكبد في دولة قطر .وتتطور التقنيات مع مرور األيام ،ومن
ال ملساعدة املزيد من احملتاجني لتلك
املرجو أن يتم زراعة أعضاء أخرى مستقب ً
األعضاء.

2.2ما هو التبرع باألنسجة؟

ميكن بعد الوفاة التبرع بقرنية العني وصمامات القلب ملساعدة احملتاجني.
وينعم ألوف البشر سنوياً ممن يعانون من أمراض العيون بنعمة اإلبصار من
جديد نتيجة تبرع البعض بقرنية العني .ويتم استخدام صمامات القلب املتبرع
بها ملساعدة األطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية بالقلب أو البالغني
الذين يعانون من صمامات تالفة .وميكن ملعظم الناس التبرع باألنسجة حيث،
وبخالف األعضاء ،ميكن التبرع بها قبل الوفاة بثمان وأربعني ساعة فقط.

ماسة إلى المزيد من المتبرعين؟
م الحاجة
ِ 3.3ل َ
ّ

ميوت ثالثة أشخاص كل يوم وهم بانتظار عملية زراعة عضو ،كما ميوت
العديد من األشخاص دون أن يكونوا على لوائح االنتظار لزراعة عضو ما.
يوجد هنالك نقص كبير بعدد املتبرعني ،كما أن الفارق يتسع تدريجاً ما بني
بر ُع بها وعدد األشخاص على الئحة االنتظار.
عدد األعضاء املُتَ َ
ويقول اخلبراء بأن نسبة احملتاجني لعمليات الزراعة تزداد بسرعة كبيرة مع
ارتفاع متوسط األعمار ،مما يزيد من احتمال الفشل الكلوي .كما أن التطور
الطبي يتيح لعدد أكبر من الناس االستفادة من عمليات زراعة األعضاء.
وباملقابل ،فقد بقي عدد املتبرعني ثابتاً ومحدوداً خالل السنوات اخلمس
املاضية .كما أن عدد املتوفني في ظروف مالئمة الستخدام أعضائهم
قليل نسبياً.

ويرجع ذلك إلى التطور الطبي في العالج أو جتنب السكتة القلبية كما يرجع إلى
تناقص عدد الشبان الذين يذهبون ضحية حوادث السير بسبب القيادة اآلمنة.

كما أن نقص األعضاء يعود كذلك إلى عدم قيام العديد من الناس بتسجيل
أسمائهم أو إبالغ أقربائهم عن رغبتهم بالتبرع.
ال من البشر يتوفون في ظروف تسمح باستخدام
وفي حني أن عدداً قلي ً
أعضائهم ،فإن الكثيرين ميكنهم التبرع بأنسجتهم بعد الوفاة.
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4.4كيف يتأكد األطباء من الوفاة؟

يتم استئصال األعضاء املطلوبة فقط عند الوفاة .ويتم تأكيد الوفاة من قبل
أطباء بصفة استشاريني ،على أن ال يكون لهم عالقة بفريق زراعة األعضاء.
وبذلك يتم تأكيد وفاة املتبرعني بأعضائهم بنفس الطريقة كما لغير املتبرعني.
وغالباً ما يكون معظم املتبرعني باألعضاء مرضى في غرفة العناية الفائقة،
حيث يتوفون نتيجة نزيف بالدماغ ،جروح خطيرة بالرأس أو جلطة دماغية.
ويتم تشخيص الوفاة في هذه احلاالت عبر املوت الدماغي .وتوجد هنالك
معايير واضحة ومحددة للموت الدماغي ،حيث يقوم بتأكيدها ثالثة أطباء
محترفني.
وتزود آلة األكسجني املتوفي باألكسجني الضروري الستمرار عمل القلب.
ّ
ويسمى املتوفي في هذه احلالة «باملتبرع النابض القلب ».وميكن فقط لهذه
الفئة من املتبرعني التبرع بالقلب ،ألن القلب يتلف بسرعة كبيرة جداً دون
التزود باألكسجني.
ّ
وميكن للمرضى الذين يتوفون في املستشفى دون أن يكونوا متصلني بآلة
األكسجني التبرع بكليتيهم ،وأحياناً بأعضاء أخرى .ويسمى هؤالء «باملتبرعني
دون نبض».

وميكن لكال الفئتني أن تتبرع بقرنية العني واألنسجة األخرى.
5.5هل يمكن إبقاء المريض حيًا عبر آالت األكسجين؟

كال .يكون املريض ميتاً لكن آلة األكسجني تبقي اجلسم مزوداً باألكسجني،
مما يعني استمرار القلب باخلفقان وتوزيع الدم .ويؤدي ذلك إلى بقاء األعضاء
محفوظة للتبرع بها .ومبجرد إيقاف آلة األكسجني ،يتوقف القلب عن العمل
خالل دقائق قليلة.

6.6هل يتم ترك المريض ليموت بمجرد معرفة رغبته بالتبرع بأعضائه؟

كال .إن واجب األطباء األول هو إنقاذ حياة املريض .لكن ،وبعد وفاة املريض
بالرغم من كل اجلهود ،يتم التفكير بالتبرع باألعضاء واألنسجة .ويقوم فريق
مختلف متاماً بتنفيذ عملية استئصال وزراعة األعضاء.
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7.7هل يمكن التبرع باألعضاء عندما يكون المريض على قيد الحياة؟

ميكن ذلك في بعض احلاالت .فقد أدى نقص األعضاء واملتبرعني إلى حدوث
حاالت عدة يتم خاللها التبرع باألعضاء بالرغم من بقاء املريض حياً .والعضو
األكثر أهمية في هذه احلالة هو ِ
الكلية ،حيث ميكن لشخص يتمتع بصحة
جيدة أن يعيش حياة طبيعية بكلية واحدة .كما أن الكلى التي يتبرع بها األحياء
تعطي املستفيد فرصة أفضل للعيش ،باملقارنة مع كلية يتم احلصول عليها من
شخص ميت .وثمة أسباب عديدة لذلك ،أهمها كون املتبرع حياً وبصحة جيدة.
كما ميكن كذلك التبرع بجزء من الكبد.
يتم دائماً فحص املخاطر التي قد يتعرض لها املتبرع ،حيث يخضع للعديد من
اإلجراءات والفحوص.

وغالباً ما يكون املتبرعون من أفراد أسرة املريض ،لكن من املمكن ألشخاص
آخرين على عالقة حميمة باملستفيد أن يلعبوا هذا الدور أيضاً .و وقد ينعدم
التوافق في حاالت عدة ما بني املتبرع واملستفيد نتيجة اختالف فئة الدم أو
طبيعة األنسجة ،لكن ميكن أن يتم التالؤم مع أشخاص آخرين يعانون من
حاالت مشابهة ،مما يعود باخلير على اجلميع .وميكن للمتبرعني بأعضائهم
تقدمي كلية لشخص مجهول على الئحة االنتظار.
8.8هل يعتبر التبرع باألعضاء أثناء الحياة آمنًا؟

يتم فحص جميع املتبرعني بعناية قبل أي عملية تبرع باألعضاء .ويتوجب على
املتبرع اخلضوع ملراجعة تاريخه الطبي وكذلك اخلضوع لفحوص طبية شاملة.
وفي حال ظهور أي مشاكل صحية ،تتوقف عملية التبرع .كما يتم األخذ بعني
االعتبار احلالة االجتماعية والنفسية للمتبرع قبل املوافقة.

وتُظهر الدراسات الطبية العاملية أن املتبرعني بكليتهم يعيشون لفترة أطول من
غير املتبرعني ،وذلك نتيجة للفحوص الطبية املعمقة التي يخضعون لها قبل
وبعد عملية التبرع.
متيز سجل مؤسسة حمد الطبية مبستوى ٍ
عال من
ومنذ بدء البرنامج ،فقد ّ
ناحية األمان واجلودة بالنسبة للمتبرعني واملستفيدين على حد سواء.
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9.9لماذا يتوجب علي أن أتخذ قرارًا بشأن التبرع باألعضاء؟

يتم استخدام األعضاء واألنسجة حصرياً بناء على رغبة املتبرع بذلك .وميكنك
ان تفصح عن ذلك من خالل إبالغ أقربائك أو أصدقائك ،عبر حمل بطاقة
خاصة باملتبرعني أو التسجيل مع مركز التبرع باألعضاء .ويسمح لك اخليار
يسهل على عائلتك املتابعة.
األخير بتوثيق رغبتك ،مما ّ
وفي حال عدم وضوح توصيتك ،سيتم االستفسار من أفراد عائلتك عن مدى
رغبتك بالتبرع .ومن هنا ضرورة وجود تعليمات واضحة حول موضوع التبرع.

1010هل سيتم تقديم اسمي وعنواني إلى هيئات أو مؤسسات أخرى؟

كال .يتم االحتفاظ بهذه املعلومات حصرياً في سجالت مركز قطر للتبرع
باألعضاء ،وذلك الستخدامها عند الوفاة .لن يتم اإلفصاح عن معلوماتك
الشخصية ألي كان دون احلصول على موافقتك.

1111لست متأكدًا إذا ما كنت قد سجلت سابقًا ،فما العمل؟

لالستفسار ،ميكنك مراسلة أو زيارة مركز قطر للتبرع باألعضاء .ال ميكننا
اإلجابة هاتفياً بالنظر خلصوصية املوضوع .وفي حال رغبتك باالنضمام
بالرغم من تسجيلك سابقاً ،فإن قاعدة املعلومات املوجودة لدينا ستعلمنا بذلك،
حيث سنقوم بتحديث ملفك.

1212من سيحصل على أعضائي وأنسجتي إذا قررت التبرع بها؟

تتطلب عملية الزراعة الناجحة وجود تطابق أو مالءمة،كما يتم مالحظة فئة
الدم ،العمر والوزن .وبالنسبة للكلى ،فإن نوعية األنسجة تفوق بأهميتها فئة
الدم .وغالباً ما يتم احلصول على أفضل النتائج عند التطابق التام.

وتوجد الئحة وطنية باملرضى الذين ينتظرون دورهم للحصول على أعضاء.
وحتفظ هذه الالئحة على حاسوب يحتوي على كافة املواصفات من اجل
مالءمة املتبرعني باألعضاء مع املستفيدين .وبالطبع ،فإن األولوية تعطى
بأمس احلاجة للزراعة.
للمرضى الذين هم
ّ
يتم مطابقة األنسجة من ناحية احلجم والنوع ،لكنها غالباً ما تكون متوفرة ألي
مريض بحاجة إلى زراعة.
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1313هل يتم فحص المتبرعين للتحقق من عدم وجود أمراض معدية؟

نعم .يتم سحب عينة من دم املتبرع وفحصها للتأكد من خلوها من األمراض
املعدية مثل عارض فقدان املناعة املكتسبة (اإليدز) والتهاب الكبد الوبائي.
ويتم إعالم عائلة املتبرع بضرورة اتباع هذه اإلجراءات الوقائية.

1414هل يمكنني التبرع باألعضاء عند وجود حالة مرضية سابقة؟

نعم وفي أغلب احلاالت .إن وجود حالة مرضية سابقة ال متنع الشخص من
التبرع باألعضاء أو األنسجة .ويعود القرار بشأن األعضاء واألنسجة التي ميكن
التبرع بها في هذه احلالة إلى األخصائيني ،حيث يأخذون بعني االعتبار تاريخ
املتبرع الطبي.

1515هل يمكنني التبرع باألعضاء إذا لم ُيسمح لي بالتبرع بالدم؟

نعم .إن القرار األخير بشأن التبرع باألعضاء واألنسجة ومدى أهليتها للزراعة
يعود دائماً إلى الطبيب األخصائي ،وذلك بعد االطالع على سجلك الطبي .وقد
تكون هناك أسباب خاصة لعدم قبول تبرعك بالدم ،مثل حصولك على الدم
سابقاً أو معاناتك من مرض التهاب الكبد الوبائي .أو قد تكون صحتك هي
السبب ،إذ أن مجرد معاناتك من مرض بسيط كنزلة بردية أو تناولك لبعض
األدوية قد تشكل عائقاً أمام تبرعك بالدم.

1616هل يمكن لكبار السن أن يتبرعوا بأعضائهم؟

نعم .فالعمر غير مهم بالنسبة للعيون أو بعض أنواع األنسجة .وبالنسبة إلى
التبرع بأعضاء أخرى ،تلعب الصحة العامة للمتبرع دوراً هاماً في جناح
عملية التبرع والزراعة وليس العمر .ويعود القرار األخير حول أهلية األعضاء
واألنسجة للزراعة إلى األخصائيني .وجتري عملية زراعة ألنسجة وأعضاء من
متبرعني في السبعينات والثمانينات من عمرهم بنجاح تام.

1717هل توجد عوائق دينية للتبرع باألعضاء واألنسجة؟

كال .إن أي من األديان املوجودة في دولة قطر ال تعترض على عملية زراعة
األعضاء واألنسجة .وفي حال وجود أي شكوك لديك ،ميكنك التشاور مع رجل
الدين الذي تؤمن به.
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1818في حال احتياج مريض ما إلى عملية زراعة عضو بشكل عاجل،
هل يمكن إطالق نداء خاص؟

نعم وال .إن أي نداء خاص قد يتم توجيهه يؤدي غالباً إلى قيام املزيد من
االشخاص بالتبرع بأعضائهم ،لكن قيام العائلة بتوجيه مثل هذا النداء عبر
الصحف والتلفزيون لن جتعل من العضو املطلوب متاحاً على الفور ،ألن الئحة
االنتظار املوجودة هي التي تقرر ،كما أن قواعد املالءمة تفرض نفسها كعامل
حاسم في القرار.

1919هل يمكنني التبرع ببعض األعضاء واألنسجة دون غيرها؟

نعم .ميكنك حتديد األعضاء التي ترغب بالتبرع بها مبجرد وضع إشارة على
منوذج التبرع الذي متأله في مركز قطر للتبرع باألعضاء.

2020هل يمكنني التبرع ألشخاص معينين دون غيرهم؟

كال .ال ميكن قبول التبرع باألعضاء واألنسجة إال إذا كان غير مشروط.
ال ميكن القبول بأي شروط في حتديد املستفيد .ميكنك فقط حتديد األعضاء
أو األنسجة التي ستتبرع بها.

2121هل تؤخر عملية التبرع باألعضاء من إجراءات الدفن؟

كال .تتم عملية استئصال العضو املتبرع به بعد الوفاة مباشرة.

2222هل يمكن لألعضاء أو األنسجة التي تبرعت بها أن تستخدم في بلد آخر؟

نعم .توجد اتفاقية ما بني دولة قطر واململكة العربية السعودية تسمح بتقدمي
األعضاء التي لم تالئم أي مريض في قطر إلى مستفيد في اململكة.
2323هل تؤدي عملية التبرع إلى تشوه الجثمان؟

يتم استئصال األعضاء واألنسجة املتبرع بها من جسد املتوفي مبنتهى العناية
واالحترام .ويتم ذلك في غرفة العمليات اجلراحية املعتمدة كما في أي جراحة،
حيث يقوم أخصائيون بذلك وفي جو مع ّقم .ويتم إغالق اجلرح بعناية بعد
استئصال األعضاء واألنسجة التي حددها املتبرع أو العائلة فقط دون غيرها.
”إنني أعيش من جديد .إنني قادر على القيام بأعمال لم أكن أحلم بالقيام بها
من قبل .أنا بغاية الشكر للمتبرع وعائلته على هذه النعمة “.أب لعائلة من
طفلني خضع لعملية زراعة كبد.
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2424هل يمكن النظر إلى الجثمان بعد خضوعه لعملية التبرع؟

نعم .يتم منح العائلة فرصة وداع املتوفي بعد عملية التبرع إذا كانت ترغب
بذلك .وجتري الترتيبات في هذه احلالة كما في أي حالة وفاة.
2525هل تقوم عائلة المتبرع بدفع نفقات عملية التبرع؟

كال .ال تتحمل العائلة أي نفقات إطالقاً.
علي فعله عند وفاته؟
2626إن أحد أقربائي يود التبرع بأعضائه .ماذا يتحتم
ّ

إبالغ األخصائيني الطبيني على الفور ،سواء كانوا ممن اعتنوا به أو لهم عالقة
بعملية نقل األعضاء واألنسجة .وكلما أسرعت بذلك ،كلما كان ذلك أفضل.

2727هل يمكن استخدام األعضاء واألنسجة المتبرع بها ألغراض البحوث؟

ميكن استخدام األعضاء واألنسجة املتبرع بها للبحوث فقط في حال عدم
مالءمتها للزراعة ،وبعد احلصول على موافقة عائلة املتبرع.
2828هل يمكن لعائلة المتبرع أن تعرف هوية المستفيد؟

يتم احلفاظ على السرية دائماً ،إال في حال املتبرعني األحياء والذين يعرفون
املستفيد .وفي حال رغبة عائلة املتبرع مبعرفة بعض التفاصيل ،ميكن إبالغها
بعمر وجنس املستفيد أو املستفيدين .وميكن للمستفيدين معرفة التفاصيل
عينها عن املتبرع.
علي مناقشة األقارب بشأن التبرع؟
م يتوجب
ِ 2929ل َ
ّ

من الضروري اطالع األقارب حتى يتمكنوا من إبالغ مركز قطر للتبرع
باألعضاء وتنفيذ رغبتك في حال الوفاة .وفي حال قيامك بتسجيل رغبتك
بالتبرع دون اطالع العائلة فقد يصاب أفرادها بصدمة إضافية هم في غنى
عنها .وفي حال اعتقادك بصعوبة مناقشة موضوع التبرع معهم ،ميكنك
استخدام هذا الكتيب أو االستعانة بقصة من التلفزيون أو الصحف لتوضيح
وجهة نظرك.
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3030ماذا يحصل في حالة اعتراض األقارب؟

غالباً ما يوافق أفراد العائلة عند معرفتهم برغبة أحبائهم بالتبرع .وفي حال
اعتراض العائلة أو أصدقاء املتوفي على عملية التبرع باألعضاء ،وبالرغم من
تعليمات املتبرع الصريحة ،يقوم األخصائيون بإقناعهم مبنتهى اللطف .ويتم
تشجيعهم على تلبية رغبات الشخص املتوفي ،كما يتم إبالغهم بعدم قدرتهم
قانونياً على االعتراض على توصيته .لكن ،وفي بعض احلاالت ،فقد يكون من
احملبذ ،االستمرار بعملية التبرع.
غير املجدي أو
ّ
3131هل يمكنك تغيير رأيك بالتبرع؟

نعم .ميكنك االتصال على الرقم  44398557/44398559أو إبالغ عائلتك بذلك.
3232هل يمكن شراء أو بيع األعضاء؟

كال .مينع القانون القطري رقم  )١٩٩٧( ٢١واتفاقية الدوحة للتبرع باالعضاء
منعاً باتاً عملية شراء أو بيع األعضاء البشرية.

لمزيد من المعلومات
لغرض االستفسار وتوثيق تبرعك
باالعضاء ،الرجاء االتصال باالرقام
التالية:
مركز قطر للتبرع باألعضاء (هبه)
مؤسسة حمد الطبية

)+٩٧٤( 44398557 / )+٩٧٤( 44398559
)+٩٧٤( 66189586
)+٩٧٤( 44398588

organdonation@hamad.qa
http://organdonation.hamad.qa

ص.ب .رقم  ،3050الدوحة ،قطر
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األول

30. What will happen if my relatives object?
We know that in most cases families will agree to donation if they
knew that was their loved one’s wish. If the family, or those closest to
the person who has died, object to the donation when the person who
has died has given their explicit permission, either by telling relatives,
close friends or clinical staff, or by carrying a donor card, healthcare
professionals will discuss the matter sensitively with them. They will
be encouraged to accept the dead deceased’s wishes and it will be
made clear that they do not have the legal right to veto or overrule
those wishes. There may, nevertheless, be cases where it would be
inappropriate for donation to go ahead.

31. Can I change my mind?
Yes, you can. Call 44398559/44398557 and let your family know
that you have changed your mind.

32. Can people buy or sell organs?
No. Qatar legislation, law 21 (1997), and the Doha Donation Accord
criminalize the purchase or sale of human organs or tissue.

For more information
To register as a donor or for more
information please contact:
Qatar Organ Donation Center (Hiba)
Fahad Bin Jassim Kidney Center
Hamad Medical Corporation
(+974) 44398559 / (+974) 44398557
(+974) 66189586
(+974) 44398588
organdonation@hamad.qa
http://organdonation.hamad.qa
P. O. Box 3050, Doha, Qatar
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24. Is it possible to see the body after donation?
Yes. Families are given the opportunity to spend time with their loved
one after the operation if they wish and this is facilitated by the
transplant co-coordinator. Arrangements for viewing the body after
donation are the same as after any death.

25. Does a donor’s family have to pay the cost of donation?
No. There is no question of any payment at all.

26. My relative wants to be a donor. What do I need to do when
they die?
Inform the healthcare professionals who are involved either with your
relative’s care or are helping you in the period immediately following
their death. The earlier you are able to tell staff, the more likely it is that
donation can take place.

27. Could organs or tissue that is removed for transplant be used
for research purposes?
Only organs and tissue that cannot be used for transplant can be used for
medical or scientific research purposes and only if specific permission has
been obtained from your family.

28. Would a donor’s family ever know who the recipient was?
Confidentiality is always maintained, except in the case of living donors
who usually already know each other. If the family wishes, they will be
given some brief details such as the age and sex of the person or persons
who have benefited from the donation. Patients who receive organs can
obtain similar details about their donors.

29. Why should I discuss my wishes with my relatives?
It is important they know so they can confirm or help inform QCOD staff
what your wishes were in the event of your death. If you register your
wishes without telling the people closest to you, it may come as a surprise
to them at a time when they are trying to deal with their loss. If you think
you would find it difficult to raise the subject, you could try using this
booklet or a TV or newspaper story about a transplant to start a discussion.
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18. If someone desperately needs an organ, is there any point in
making a special appeal?

Yes and no. Any special appeal usually results in more people agreeing
to become donors and can increase the number of organs available.
However, family appeals through the newspapers and television will
not result in an organ immediately becoming available for the person
on whose behalf the appeal was made. The patient will still be on the
transplant list, just like everyone else, and the rules that govern the
matching and allocation of donor organs to recipients still apply.

19. Can I agree to donate some organs or tissue and not others?
Yes. You can specify which organs you would wish to donate. Simply tick
the appropriate boxes on the Organ Donor Registry form.

20. Can I agree to donate to some people and not to others?
No. Organs and tissue cannot be accepted unless they are freely donated.
No absolute conditions can be attached in terms of potential recipients.
The only restriction allowed is which organs or tissue is to be donated.

21. Does being a donor cause delays to funeral arrangements?
No. The donation operation is performed as soon as possible after death.

22. Could any of my organs or tissue be given to someone in
another country?

Yes, possibly. There is an agreement that any organs that cannot be
matched to any patients in Qatar are offered to patients in KSA.

23. Does donation leave the body disfigured?
Organs and tissue are always removed with the greatest of care and
respect for the person. This takes place in a normal operating theatre under
sterile conditions by specialist doctors. Afterwards the surgical incision is
carefully closed and covered by a dressing in the normal way. Only those
organs and tissue specified by the donor or their family will be removed.
“I’ve been given a new lease of life. I am able to do things I never
dreamt I would be able to do again. I am so grateful for the chance
that the donor and his family gave me.”
Father of two, liver recipient
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13. Are donors screened to identify if they have
a transmittable disease?
Yes. Blood is taken from all potential donors and tested to rule out
transmittable diseases and viruses such as HIV and hepatitis. The family
of the potential donor is made aware that this procedure is required.

14. Can I be a donor if I have an existing medical condition?
Yes, in most circumstances. Having a medical condition does not
necessarily prevent a person from becoming an organ or tissue donor.
The decision about whether some or all organs or tissue are suitable for
transplant is made by a healthcare professional, taking into account your
medical history.

15. Can I be a donor if I have been turned down to donate blood?
Yes. The decision about whether some or all organs or tissue are
suitable for transplant is always made by a specialist, taking into account
your medical history. There may be specific reasons why it has not been
possible to donate blood, such as having had a blood transfusion or
having had hepatitis in the past. Or there may be reasons why you could
not give blood because of your health at the time; sometimes a simple
thing like a cold or medication that you are taking can prevent you from
donating blood.

16. Can older people be donors?
Yes. In the case of eyes and some other tissue, age does not matter.
For other organs it is the person’s physical condition, not age, which
is the deciding factor. Specialist healthcare professionals decide in each
case which organs and tissue are suitable. Organs and tissue from people
in their 70s and 80s are transplanted successfully.

17. Are there religious objections to organ and tissue donation?
No. None of the major religions in Qatar object to organ and tissue
donation and transplantation. If you have any doubts, you should discuss
them with your spiritual or religious adviser.

11

9. Why do I need to make a decision about whether
to become a donor?

Organs and tissue from a potential donor will only be used if that is their
wish. You can indicate your wishes in a number of ways such as telling a
relative or close friend, by carrying an organ donor card or recording your
wishes on the Organ Donor Registry. Putting your name on the Registry
makes it easier for your wishes to be established and for your family to
follow them.
If your wishes are not clear, your relatives will be asked what they think
you would have wanted, so it is important that you make sure they are
aware of your views on organ donation.

10. Will my name and address be given to other organizations?
No. This information will only be used by QODC to register your wishes
on the Organ Donor Registry and by health care professionals in the
event of your death. Your personal details will not be passed to any
individual or organization without seeking your explicit consent.

11. I’m not sure if I’ve already registered what should I do?
Write to QODC or visit in person to ask; the confidential nature of the
register means that we cannot tell you over the phone. If you apply to
join and you are already registered our system will pick this up and update
any relevant details.

12. Who would get my organs and tissue if I became a donor?
Many things need to be a close or perfect match to ensure a successful
organ transplant. Blood group, age and weight are all taken into account.
For kidneys another important factor is tissue type which is much more
complex than blood grouping. The best results can be achieved if a
perfect match is found.
There is a national, computerized list of patients waiting for an organ
transplant. The computer will identify the best matched patient for
an organ. Priority is given to patients with the most urgent need of a
transplant.
Tissue is very occasionally matched for size and tissue type, but mostly
it is available to any patient in need of a transplant.
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7. Can you donate an organ while you are still alive?
Yes in some cases. The shortage of organs has led to an increasing
number of organ donations from living people. The most common organ
donated by a living person is a kidney, as a healthy person can lead a
completely normal life with only one kidney. Kidneys from living donors
have a better chance of long-term survival than those transplanted from
people who have died. There are a number of reasons for this, the main
one being that the donor is alive and healthy. Part of a liver can also be
transplanted.
For all forms of living donation the risk to the donor must be considered
very carefully. Before a living donor transplant can go ahead there are
strict regulations to meet and a thorough process of assessment and
discussion.
Donors are often a close relative but may also be individuals who are not
related but have an established emotional relationship with the recipient
such as a partner or close friend. Sometimes a donor and a recipient may
be incompatible with each other because of blood group or tissue-type
but it may be possible for them to be paired with another donor and
recipient in the same situation, so that each recipient will benefit from
a transplant that they would otherwise not have had. Donors may
also offer to give a kidney to someone who is on the waiting list for a
transplant but whom they have never met.

8. Is living organ donation safe?
All donors are properly screened before any donation can take place.
The donor undergoes a medical history review and a complete physical
examination. If any health problem appears, donation is cancelled. Social
and psychological status of the donors is also taken into consideration
when deciding a donor’s suitability.
International studies showed that kidney donors live longer than nondonors since they are thoroughly assessed from a clinical point of view
before donation and then regularly afterwards.
Since the start of the program, the Hamad Medical Corporation registry
has shown an excellent record of safety and high quality for both donors
and recipients.
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4. How do they know you are really dead?
Organs are only removed for transplantation after a person has died.
Death is confirmed by doctors at consultant level who are entirely
independent of the transplant team. Death is confirmed in exactly the
same way for people who donate organs as for those who do not.
Most organ donors are patients who die as a result of a brain
hemorrhage, severe head injury, or stroke and who are on a ventilator in
an intensive care unit. In these circumstances, death is diagnosed by brain
death. There are very clear and strict standards and procedures for doing
these tests and they are always performed by three experienced doctors.
The ventilator provides oxygen which keeps the heart beating and blood
circulating after death. These donors are called ‘heart beating donors’.
Organs such as hearts, which deteriorate very quickly without an oxygen
supply, are usually only donated by a heart beating donor.
Patients who die in hospital but are not on a ventilator can, in some
circumstances, donate their kidneys, and occasionally other organs.
They are called ‘non heart beating donors’.
Both heart beating and non-heart beating donors can donate their
corneas and other tissue.

5. Can they keep you alive with machines?
No. The patient is dead. A ventilator keeps the body supplied with oxygen
and this means the heart will continue to beat and circulate blood. This
preserves the organs so they can be donated for transplant. When the
ventilator is turned off the heart will stop beating within a few minutes.

6. Will they just let you die if they know you want
to be a donor?
No. Doctors have a duty of care to try to save life first. If, despite
their efforts, the patient dies, organ and tissue donation can then be
considered and a completely different team of donation and transplant
specialists doctors would be called in.
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Frequently Asked Questions
1. What organs can be transplanted in Qatar?
Kidneys and the liver can be transplanted in Qatar. Techniques are
improving all the time and we hope to soon be able to transplant other
organs to help even more people.

2. What is tissue donation?
After death you can donate tissue such as corneas and heart valves to
help others. Every year thousands of people with a severe eye disease
or injury have their sight restored by donated corneas. Heart valves are
used to help children born with heart defects and adults with diseased or
damaged valves. Most people can donate tissue and, unlike organs, it is
possible to donate up to 48 hours after a person has died.

3. Why are more donors needed?
Every day three people die while waiting for an organ transplant and many
others lose their lives before they even get on to the transplant list. There
is a serious shortage of organs and the gap between the number of organs
donated and the number of people waiting for a transplant is increasing.
The number of people needing a transplant is expected to continue to
rise steeply due to an ageing population leading to an increase in kidney
failure, and scientific advances which mean that more people are now able
to benefit from a transplant. However, the number of organs available for
transplant has remained static over the past five years. Only a very small
number of people die in circumstances where they are able to donate
their organs.
The numbers of people, particularly younger people, dying in these
circumstances is falling, mainly because of welcome improvements in road
safety, medical advances in the treatment and the prevention of strokes in
younger people.
Another major reason for the shortage of organs is that many people have
not recorded their wishes to be a donor or discussed it with their families.
While only a very few people die in circumstances which would enable their
organs to be donated, many people can donate tissue after their death.
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Religious Views
Islam
Islam believes in the principle of saving human lives. In one article, Islamic Views
on Organ Transplantation, it says: “...the majorities of the Muslim scholars
belonging to various schools of Islamic law have invoked the principle of
priority of saving human life and have permitted organ transplantation
as a necessity to procure that noble end.”
In the name of Allah, most Gracious, most Merciful

“He who saves a life, it is as if he saved all mankind”
(Holy Qur’an 5:32)

Christianity
Christianity believes that the Lord demonstrated with his own life how, even
in sorrow, love enables them to embrace the needs of others. The decision
to donate organs to save the lives of others after death is the beginning of
healing for many.

Judaism
According to Judaism, “If one is in the position to donate an organ to save
another’s life, it’s obligatory to do so, even if the donor never knows who
the beneficiary will be.”

Buddhism
Buddhists believe that organ and tissue donation is a matter of individual
conscience, and they place high value on acts of compassion.

Hinduism
Hindus are not prohibited by religious law from donating their organs. This act
is an individual’s decision. There is nothing in the Hindu religion indicating that
part of a human, dead or alive, cannot be used to alleviate the suffering of
other humans.
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Doha Donation Accord
An exemplary model of organ donation promotion has been developed in Qatar
and it has become an internationally respected example. It rewards the gift of
life through respect, appreciation and recognition.

1. The organ donors and their families are awarded the Medal of Honor
by the highest authorities of the State of Qatar.

2. Living donors (kidney or part of the liver) are offered the following:
yy Medical insurance for life
yy Compensation for any health problems, should they occur
yy Life insurance
yy Priority to receive a kidney transplant if they experience renal failure
in the future
yy Other privileges offered by Qatar governmental and non-governmental
institutions, for example, discounted flight tickets with Qatar Airways
yy All organ donation expenses are covered, including hospital expenses,
transportation, residence, mobile phone communications etc
yy Compensation will be paid to the living donor for the loss of earnings
during the period of organ donation

3. Deceased donors are given the following:
yy Families of deceased donors will be honored at the Medals
of Honor ceremony
yy Families of deceased donors will be provided with social care and
support, according to their social state assessment
yy The body of the deceased donor will be transferred free of charge
to their country of origin, if they are an expatriate
yy The family of the deceased donor, if they are expatriates, will be
offered a free flight ticket to accompany the body from Qatar to their
country of origin
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Live Organ Donation
Individuals can donate one of their two kidneys and part of their liver while
they are still alive, to save or significantly improve the quality of another’s life.
If there is a strong genetic match between a donor and transplant candidate
this lessens the risk of rejection; family members make the most viable donors.
If the donor is a relative this also means the transplant candidate spends less
time on the waiting list for a viable organ.
This is particularly important in the case of a kidney transplant because, while
the patient is waiting for an organ, they would continue to be on dialysis, a
necessary intervention which is associated with poor quality of life and where
the patient is exposed to the risk of infection.

Advantages of the Transplantation
and Donation Services in Qatar
1. Qatar Center for Organ Transplantation has a very good record. It gives

a safe and high quality service, which is benchmarked against international
standards. It is accredited by United Network for Organ Sharing (UNOS)
a private, non-profit organization in the United States that manages the
nation’s organ transplant system.

2. There is one waiting list for organ transplantation for Qatari and

non-Qatari citizens. This feature is distinct to Qatar and differentiates
the program from that of other neighboring countries.

3. All procedures related to organ donation and transplantation in the State
of Qatar are free of charge for both Qatari and non-Qatari citizens.
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Organ Donation
Organ donation is the gift of an organ to help someone who has a failing organ
that needs to be replaced. It saves someone else’s loved one and it gives other
people a healthy longer life.

Types of Organ Donation
yy Deceased Donation (donation after death)
yy Live Organ Donation

Deceased Donor
Donating organs after death can save many lives. Donating a deceased
person’s organs may also help remaining family members cope with the loss
of their loved one. It helps them discover a purpose in the tragedy, and gives
them a sense that their loved one continues to live through another.
Qatari law follows international law on the criteria for pronouncing someone
as clinically dead, which is when brain activity ceases completely and
irreversibly. This includes cases where life support systems are maintaining
involuntary activity needed to sustain life, such as breathing and having a
heartbeat. Because the heartbeat and respiration of the patient is maintained
with the life support system, when life support is removed, the heart and
respiration stops functioning.
The diagnosis of brain death, according to Emiri Law Section 7.1 states that
ascertainment of death is done rigorously by three specialist doctors, one
of whom is a neurologist. Neurological examination is completed in order to
ascertain that the condition is irreversible and the patient is dead and not
merely comatose.
Only when a patient is pronounced dead would they be considered as an
organ donor.
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In the name of Allah, most Gracious, most Merciful

“He

who saves a
life, it is as if he
saved all mankind”
(Holy Qur’an 5:32)

Transplants are one of the most miraculous achievements of modern medicine.
But they rely entirely on the generosity of donors and their families who are
willing to make this life-saving gift to others.
One donor can save the life of several people and the more people who pledge
to donate their organs and tissue after their death, the more people stand
to benefit. By choosing to join the Organ Donor Registry in the Qatar Organ
Donation Center, you could help to make sure life goes on for many others.
Joining the Registry records your agreement to donate your organs and tissue
for transplantation after your death.
When you register it is important that you tell those closest to you about
your decision so they can ensure your wishes are followed in the event
of your death.
Deciding whether or not you wish to become a donor is something very
personal. This booklet contains answers to the most commonly asked
questions about organ and tissue donation and aims to resolve any doubts
you might have about leaving a legacy of life for others after you die.
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