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மாற்றடு ெசய்வதற்காக உடலுறுப்புகள்,
திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள எடுப்பதற்கான
வ ருப்பத்ைதத் ெத வ த்தல் அல்லது மறுத்தல்.
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இறப்ப ற்குப் ப ன்பு, ப ன்வரும் உறுப்புகைளத் தானம் ெசய்யலாம்:

சிறுநரகங்கள், சுவாசப்ைப, ஈரல், இதயம், கைணயம் (அல்லது அதன்
கலன்கள்) மற்றும் சிறுகுடல் என்பைவ. உறுப்புகைள வ டவும்

திசுக்கைளயும் தானம் ெசய்ய முடியும், உதாரணமாக கண்கள ன் வ ழி

ெவண்படலம் அல்லது இதய வால்வுகள் மற்றும் ெப ய குருதி-குழாய்கள்

ெபா

வாழ்வ லும் அதற்குப் ப ன்னரும் எனது உடலுக்கு என்ன

ேபான்றைவ. கண்கள ன் வ ழிெவண்படலத்ைத மாற்றடு ெசய்வெதன்பது,
ஒருசில குறிப்ப ட்ட ேநாய்கள ன்ேபாது ேநாயாள களுக்கு இறுதிச்

ேந டுகிறது என்பைத நாேன ெசாந்தமாக முடிவுெசய்ேவன். இதில்

சந்தர்ப்பமாக அைமகின்றது, இல்லாவ டின் அவர்கள் பார்ைவயற்றவர்க-

கலன்கைள தானம் ெசய்ய வ ரும்புகிேறனா அல்லது இல்ைலயா

மாற்றடானது குைறப் ப ரசவம், ெதாற்றுேநாய் மற்றும் கட்டி ஏற்படும்

நான் எனது இறப்ப ற்குப் ப ன்பு உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது

என்பதும் அடங்குகின்றது.

2. என

உற

ன

ெபா

சிலேவைளகள ல் உறுப்புகைளத் தானம் ெசய்வது குறித்த ேகள்வ

திடீெரன எழுவதுண்டு. இவ் ேவைளகள ல் எனது அன்புக்கு யவர்கள்

எனது வ ருப்பத்ைத ெத ந்திருப்பது சிறந்ததாகும். அவ்வாறான

ேநரத்தில் அவர்கள் எனது வ ருப்பத்தின்படி முடிவுெசய்வதுடன்

ஒரு துக்கமான சந்தர்ப்பத்தில் ஆறுதல் அைடவார்கள்.

3. வா

ெபா

ளாகிவ டுவார்கள். இதயவால்வுகள்- மற்றும் இரத்தக் குழாய்கள ன்

ேநாய்கள ன்ேபாது உய ைரக் காப்பாற்றுகின்றன.

இரத்தக் கலன் என்பது வாழும்ேபாது தானம் ெசய்யும்
முைறய ல் மட்டுேம தற்ேபாது எடுக்கப்படுகின்றது.
இரத்தக்கலன்கைள மாற்றடு ெசய்வெதன்பது இரத்தத்ைத
உற்பத்தியாக்கும் ெசயற்பாட்டில்; ேநாயுள்ள மன தர்களுக்கு
அதிகமாக இதுேவ குணமாவதற்கான ஒேரெயாரு சந்தர்ப்பமாக
அைமகின்றது. தற்சமயம் நங்கள் இரத்தக் கலன்கைளத்
தானம் ெசய்வது குறித்து ேமலதிகமாக அறிய வ ரும்ப னால்
அல்லது தானம் ெசய்யும் ஆண் அல்லது ெபண்ணாகப் பதிவு
ெசய்ய வ ரும்ப னால், இரத்ததானம் SRK சுவ ஸ் என்ற
இைணயத்தளத்திற்கு வருைக தாருங்கள்: www.sbsc.ch

சுவ சில் பல மன தர்கள் ஒரு உறுப்ப ற்காக காத்திருக்கின்றனர்.

தானத்திற்கு «ஆம்;» என்பதன் மூலம் என்னால் உய ைரக் காப்பாற்ற

முடியும்.
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← இறந்த ஒரு நப டமிருந்து உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கள்

எப்ேபாது எடுக்க முடியுெமன்றால், அதற்காக அவரது ெசாந்த வ ருப்பம்

முன்ைவக்கப்பட்டிருப்பதுடன் இறப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க

ேவண்டும் என்பதாகும்.

தானம் ெசய்த உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கள் உய ைரக்

காப்பாற்றலாம் என்பதுடன் அைதப் ெபறும் நபரது வாழ்வ ன் தராதரத்ைத,

அது ப ன்பாக சிறப்பைடயச் ெசய்யலாம். அதாவது தற்ெசயலாக நங்கள்

← இறந்த நப ன் ெசாந்த வ ருப்பம் அல்லது மறுப்புத் ெத வ க்கும்

பத்திரங்கள் எதுவும் முன்ைவக்கப்படாவ ட்டால் (உ-ம். ஒரு தானம்

ெசய்யும் அட்ைட அல்லது ேநாயாள ன் ெசாந்த வ ருப்பம் எழுத்து

வடிவ ல்), ெநருங்கிய உறவ னர்கள டம், இறந்தவரது வ ருப்பத்ைத

இறக்க ேந ட்டால் உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள

அவர்கள் அறிவார்களா எனக் ேகட்கப்படும். அப்படித்

நங்கள் முடிவு ெசய்யுங்கள், இது குறித்த உங்கள் வ ருப்பம்

வ ருப்பம் கவனத்தில் எடுக்கப்படுவதுடன் அவர்கேள முடிைவ

எடுப்பதற்கு சம்மதிக்கின்றர்களா அல்லது இல்ைலயா என இப்ேபாேத
ெத ந்திருக்காது வ ட்டால், உங்கள் ெநருங்கிய உறவ னர்கள் ஒரு

அழுத்தம் ெகாடுக்கும் துக்க நிகழ்வுடன் ேமலதிகமாக தானம் ெசய்யும்

வ டயம் குறித்தும் சிரமப்படுவார்கள்.

இந்த வ டயம் குறித்து நங்கள் நன்றாக அலசி ஆராய்வதுடன் இந்த

ெத ந்திருக்காவ ட்டால், இதன்ேபாது இறந்த நப ன் உறுதியான

ேமற்ெகாள்வார்கள்.

← உறவ னர்கள் எவரும் இல்ைலெயன்றால் அல்லது ெதாடர்புெகாள்ள

முடியவ ல்ைல என்றால் உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள
எடுப்பது தைடெசய்யப்பட்டுள்ளது.

ைகேயட்டின் இறுதிய ல் இருக்கும் தானம் ெசய்யும் அட்ைடைய நங்கள்

← உறவ னர்கள ன் வ ருப்பத்திலும் பார்க்க இறந்த நபரது வ ருப்பத்திற்ேக

கலந்துைரயாடுவதுடன் அவர்களுக்கு இதிலிருந்து ஆறுதல் ெகாடுங்கள்.

← இறந்த நபர், முடிெவடுப்பைத தனது நம்ப க்ைகக்கு ய ஒரு நபருக்கு

நிரப்புங்கள். உங்கள் முடிவு குறித்து உங்கள் உறவ னர்களுடன்

ேமல

கமாக வ

கா

தகவ க

:

முன்னு ைம வழங்கப்படும்.

வழங்கிய ருந்தால், ெநருங்கிய உறவ னர்களுக்குப் பதிலாக அந்த நபேர

முடிெவடுப்பார்.

www.leben-ist-teilen.ch, www.swisstransplant.org
அத்துடன் உங்கள் குடும்ப ைவத்தியர் உடன்
கைதக்கவும்.

இந்த முன்நிபந்தைனகள் உறுப்புகள் மாற்றடு ெசய்யும் சட்டத்தில்
உறுதிெசய்யப்பட்டுள்ளது.

தான
பண

ெச பவ
வழ க ப மா?

உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள வ ைல ேபசுவைத,
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இறந்த ஒரு நப டமிருந்து உடலுறுப்புகைள எடுப்பது இயலுமானது,

உறுப்புகள் மாற்றடு ெசய்வதற்கான சட்டம் தைட ெசய்துள்ளதுடன்

அதாவது அந்த இறப்பு ஒரு ேநரடியான (முதலாவதாக) மூைளப்

ப ந்துைர ெசய்கின்றது.

அல்லது ஒரு வ பத்தின் ப ன்னர் மண்ைடேயாடு-மூைளய ல்-காயம்

உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைளத் தானம் ெசய்வது

(இரண்டாவதாக) குருதிச்-சுற்ேறாட்டத்-தைடயால் மூைள ெசயலிழந்து

தானம் ெசய்வது எவ்வ த கட்டணமுமில்லாமல் நைடெபறேவண்டும் என

நிச்சயமாக ெசாந்த வ ருப்பத்தில் நைடெபறுவதுடன் அதற்கு எவ்வ த

நட்டஈடும் வழங்கப்படாது. தானம் ெசய்வதன் மூலம் உறவ னர்களுக்கும்
எவ்வ த பணநட்டமும் ஏற்படாது.

பாதிப்பால் ஏற்பட்டிருந்தால், உதாரணமாக மூைளக்குள் இரத்தக்கசிவு

ஏற்படல். சில சந்தர்ப்பங்கள ல் ஒரு நபருக்கு ேநரடியாக இல்லாமல்

இறக்க ேந ட்டால் உடலுறுப்புகைள எடுப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் உள்ளது.

எவராவது வட்டில் இறக்க ேந ட்டால், அவர்கள் உறுப்புகைளத் தானம்

ெசய்பவர்களாக முடியாது. ஏெனன்றால் உறுப்புகைள எடுப்பதற்கான

ைவத்திய ஆயத்தங்கள், ைவத்தியசாைலய ல் மட்டுேம இைதச்

எவரா
ெச ய

தான

ெசய்யமுடியும் எனத் தர்மான த்துள்ளது (பார்க்க தைலப்பு «ஏன் ைவத்திய

நடவடிக்ைககைளத் தயார்படுத்துவது?»).

?

உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள அதிகமாக முதிய

எ ேபா

ெசய்யும் நப ன் உடல்நலமாகும் அத்துடன் வயைதப் ெபாறுத்தில்லாமல்

எ

வயதுவைர தானம் ெசய்ய முடியும். இைதத் தர்மான ப்பது தானம்

உறுப்புகளதும் திசுக்கள னதும் இயங்கும் ெதாழிற்பாேட முடிவுெசய்ய

ைவக்கின்றது. அத்துடன் குறிப்ப ட்ட ேநாயுள்ள மன தர்களும்

(ஏைனயைவகளுடன் சில கட்டி ஏற்பட்டுள்ள ேநாய்கள்) இயலுமாக

இருந்தால் உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்கைள தானம் ெசய்ய முடியும்.

இைத ெசய்துெகாள்ள முடியுமா என்பைத, எடுப்பதற்கு சிறிது முன்பாக

அல்லது எடுக்கும்ேபாது ப ேசாதித்துக் ெகாள்ளப்படும்.

16 வயதிற்கு ேமற்பட்ட எந்த நபரும் தானம் ெசய்யும் அட்ைடைய
நிரப்பலாம். இைளய வயதினர் தானம் ெசய்யும் வ டயம் குறித்து

அவர்களது சட்டரீதியான ப ரதிநிதி முடிெவடுப்பார்.
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கண்கள ன் வ ழிெவண்படலத்ைத எந்தெவாரு இறந்த நப டமிருந்தும்

எடுக்கலாம், இதற்காக தயார்படுத்தும் ைவத்திய நடவடிக்ைக

ேதைவயற்றது. இைத எடுப்பது இறந்தப ன்னரான 48 மண த்தியாலங்களுக்குள் நைடெபற ேவண்டும்.

உறுப்புகைளத் தானம் ெசய்யும் ஒரு நப ன் இதயம் ைவத்திய ரீதியாக

மாற்றட்டுச் சிகிச்ைச ெசய்வதற்கு (உ-ம். மார்பைடப்ப ற்குப் ப ன்)

உகந்ததாக இல்லாதேபாது இதய வால்வுகள் எடுக்கப்படும். நங்கள்

இதயத்ைதத் தானம் ெசய்வதற்கு சம்மதித்தால், இதய வால்வுகள்-

மற்றும் குழாய்கைள தானம் ெசய்யும் வ ருப்பத்ைத மறுக்காதர்கள்.
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ஒரு இறந்த நபரது உடலுறுப்ைப எடுப்பதற்கு முன்பாக, அவரது இறப்பு

எவ்வ த சந்ேதகமுமின்றி உறுதிெசய்யப்பட ேவண்டும். இதன்ேபாது

குறிப்ப ட்ட தராதரமுைடய இரு ைவத்தியர்கள் நான்கு-கண்கள்-வ திய ன்

ப ரகாரம் உறுதிப்படுத்த ேவண்டும், அதாவது மூைள அல்லது மூைளத்

தண்டு முழுவதுமாக ெசயலிழந்து ேபாயுள்ள நிைலயாகும் (இைத

மூைளச்சாவு-அத்தாட்சி என்பர்). இதன்ேபாது ெசய்ய ேவண்டிய

ப ேசாதைன மற்றும் பரீட்ைசகள் ெதள வாக நிர்ணய க்கப்பட்டுள்ளதுடன்

கட்டாயமாக அைவ எழுத்து மூலமாக உறுதிெசய்யப்பட ேவண்டும்.

இந்த இறப்ப ற்கான அத்தாட்சி சுவ ஸ் நாட்டில் உறுப்புகைளத் தானம்

ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு நபருக்கும் ெசய்யப்பட ேவண்டும், அதாவது அவரது

இறப்பு ேநரடியாகேவா அல்லது ேநரடியாக இல்லாமேலா ஏற்பட்டு

இருப்ப னும் இைத நிைறேவற்ற ேவண்டும். இறப்ைப உறுதிப்படுத்தும்

ஆண் அல்லது ெபண் ைவத்தியர்கள், உறுப்புகைள எடுத்தல் மற்றும்

அைத மாற்றடு ெசய்யும் ைவத்திய குழுைவச் ேசர்ந்தவர்களாக

இருப்பதற்கு அனுமதி இல்ைல.
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ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத் தயார்படுத்துவது, சிகிச்ைசைய நிறுத்திக்

ெகாள்வது ெதாடக்கம் உறுப்புகள் எடுக்கும் வைரயாக ேமற்ெகாள்ளப்படும்.
மிகக் கடினமான ேநாயுள்ள அல்லது கடினமான காயங்களுக்கு உள்ளான

ஒரு நபருக்கு, அவரது இறப்பு எவ்வ த சந்ேதகமுமற்றது என்பதுடன்

எவ்வ த ேமலதிக சிகிச்ைசயும் பலன் தராது என்றால் மட்டுேம உய ைரப்

பாதுகாக்கும் சிகிச்ைச நிறுத்திக்ெகாள்ளப்படும். சிகிச்ைசைய

நிறுத்துவதற்கு எடுக்கும் முடிவு எவ்ேவைளய லும் உறுப்புகைள,

திசுக்கைள மற்றும் கலன்கைள எடுப்பதற்கான சம்மதத்தில் தங்கிய ருக்காது

முடிவுெசய்யப்படும்.

ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத் தயார்படுத்துவது, ேநாயாள கைளப்

ெபாறுத்தவைர ேநரடியாகப் பயன்தாரது. உடல் உறுப்புக்கைள பாதுகாப்பாக

ைவத்திருப்பதற்கு இது ேதைவப்படுகின்றது. ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்

தயார்படுத்துவது இல்லாமல் ஒரு ெவற்றிகரமான உறுப்பு மாற்றட்ைடச்

ெசய்வது சாத்தியமற்றது. ஆகேவதான் தானம் ெசய்யும் அட்ைடய ல்

நங்கள் உறுப்புகைள எடுப்பதற்கு மற்றும் அதற்குத் தயார்படுத்துவதற்கு

«ஆம்» என்று சம்மதம் வழங்குகின்றர்கள். தானம் ெசய்யும் அட்ைட

இல்லாவ ட்டால், உறவ னர்கேளா அல்லது நம்ப க்ைகக்கு ய நபேரா
சம்மதம் ெத வ த்தால் மட்டுேம ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்

தயார்படுத்துவது ேமற்ெகாள்ளப்படும்.

எவராவது, ேநாயாள கள ன் ெசாந்த வ ருப்பம் எனும் பத்திரத்ைத எழுதி

ைவத்திருப்பதுடன் அவர்கள் உறுப்புகைளத் தானம் ெசய்ய வ ரும்ப னால்,
அந்தப் பத்திரத்தில் உறுப்புகைளத் தானம் ெசய்யும் நிைல ஏற்படின்

அதற்கான ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத் தயார்படுத்துவைத

ேமற்ெகாள்வதற்கான அனுமதிைய உறுதிபடத் ெத வ த்திருக்க ேவண்டும்.
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இதன் மூலம் உறுப்புகள் பாதிக்கப்படாமலிருப்பதற்காக, நிைலைமகைளப்

ெபாறுத்து வ த்தியாசமான நடவடிக்ைககள் ேதைவப்படுகின்றன:

← ஏற்கனேவ ஆரம்ப க்கப்பட்டுள்ள ெசயற்ைகச் சுவாசத்ைத
ெதாடர்தல்.

← குருதிச் சுற்ேறாட்டத்திற்கு உதவும் மற்றும் ேஹாேமான்கைள
சமநிைல ெசய்யும் மருந்துகைள ெதாடர்ந்து ெகாடுத்தல்.

← ஆய்வுகூடப் ப ேசாதைனக்காக இரத்தப் ப ேசாதைன

எடுக்கப்படும். இதன் பலனாக உறுப்புகள ன் இயக்கத்ைதப்

ப ேசாதித்துக் ெகாள்ள முடியும்.
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அவசர ேவைள
ஒருவரது மூைளக்குள் அதிகளவ ல் இரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டு
ைவத்தியசாைலக்கு எடுத்து வரப்பட்டுள்ளார். இதன்ேபாது
ைவத்தியர்கள்-மற்றும் தாதிகள் குழு, அவசரேவைள- மற்றும் தவ ர
சிகிச்ைசப் ப வ ல் உள்ளவர்கள் அவரது உய ைரக் காப்பாற்ற
முயலுவார்கள். அப்படி இருந்தும் இம் முயற்சி இயலாமல்ேபாய்
அவரது இறப்ைப நிறுத்த முடியாது ேபானால். இதன்ப ன் ேவறு எந்த
ேமலதிக சிகிச்ைசயும் பலன்தராது ேபானால்.
அத
எ ன நட
?
இந்த நிைலய ல் ைவத்தியர்கள் உறுப்புகள்- அல்லது திசுக்கைள
தானம் ெசய்யும் சந்தர்ப்பம் உள்ளது குறித்து உறவ னர்களுடன்
கைதத்துக் ெகாள்வார்கள். ஒரு ேநாயாள தான் தானம் ெசய்ய
வ ரும்புவதாக எழுத்து மூலமாக உறுதி ெசய்திருந்தால் அவர் தானம்
ெசய்யும் வ டயத்துக்கான தயார்ப்படுத்தைல ஏற்றுக்ெகாள்கிறார்
எனக்கருதப்படும். (உ.ம். தானம் ெசய்யும் அட்ைட அல்லது
ேநாயாள கள ன் ெசாந்த வ ருப்பப் பத்திரம்). அப்படியான ஒரு வ ளக்கப்
பத்திரம் இல்லாதுவ டின், ெநருங்கிய உறவ னர்கள டம் ேநாயாள
வாழ்நாள ல் தானம் ெசய்யும் வ டயம் குறித்து அவர்களுடன்
கைதத்துள்ளாரா எனக் ேகட்கப்படும். ேநாயாள ய ன் வ ருப்பம்
ெத ந்திருக்காவ டின், உறவ னர்கள் அது குறித்து முடிெவடுப்பர்.
இதன்ேபாது அவர்கள் கட்டாயமாக ேநாயாள ய ன் வ ருப்பத்திற்கு
முன்னு ைம ெகாடுப்பைதக் கவனத்திற் ெகாள்ள ேவண்டும். சம்மதம்
வழங்கப்பட்டிருந்தால், ெசயற்ைகச் சுவாசம் ெதாடர்ந்து
வழங்கப்படுவதுடன், ேதைவப்படின் உறுப்புகள் நல்ல நிைலய ல்
இருப்பதற்காக ேமலதிக ைவத்திய தயார்படுத்தும் நடவடிக்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்படும்.
உறுப்புகள்-மற்றும் திசுக்கைளத் தானம் ெசய்வதற்கு சம்மதம்
ெத வ க்காது வ ட்டால், அந்த ேவைளய ல் அைனத்து சிகிச்ைச
நடவடிக்ைககளும் இைடநிறுத்தப்படும்.
இற ைப உ
ப
வ
இதன்ப ன் ஆண் அல்லது ெபண் ைவத்தியர்கள் இறப்ைப
உறுதிெசய்வதற்காக அவர்களுக்குப் ப ந்துைர ெசய்யப்பட்ட முைறப்படி
ப ேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்வர் (மூைளச்சாவு-அத்தாட்சி எனப்படுவது).
ஒருவர் இறந்து வ ட்டார் என்பைத இது உறுதிப்படுத்தும். ேநாயாள க்கு
ெசயற்ைகயாக சுவாசம் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தால், வழைமயாக
இறப்ப ன் அறிகுறியாகத் ெதன்படும் கண் வ ல்ைலகள ன் அைசவற்ற
தன்ைம அல்லது இறந்த உடலில் ஏற்படும் கரும் புள்ள கள் இருக்காது.
ெப
ெகா வத
ெபா
தமான ஆ
ம
ெப
ைண
ேத த
இதன்ப ன் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்குப் ெபாருத்தமான ஆண் மற்றும்
ெபண்ைணத் ேதடுவது ஆரம்பமாகும். தானம் ெசய்தவரதும்
ெபற்றுக்ெகாள்பவரதும் இரத்தம்- மற்றும் திசுக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று
மிகச் ச யாகப் ெபாருந்துமாக இருக்குமானால், மாற்றட்டின் ப ன்
உறுப்பு நன்றாகத் ெதாழிற்படும் அத்துடன் உறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல்
வ டுவதற்கு சந்தர்ப்பமும் குைறவாக இருக்கும். இைதப் ப ேசாதிப்பதற்கு,
பல்ேவறு ஆய்வுகூடப் ப ேசாதைனகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.
உ
கைள எ ப
ெபற்றுக்ெகாள்ளும் ஆண் அல்லது ெபண்ைணத் ேதடும் அேதேவைளய ல்
இறந்தவ ன் உடலில் இருந்து உறுப்ைப எடுப்பதற்கான ஆயத்தங்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்படும். இைத ஒருங்கிைணத்துச் ெசய்வெதன்பது மிகச்
சிக்கலானதாகும். ெபற்றுக்ெகாள்ளும் ஆண் அல்லது ெபண்ைணக்
கண்டுப டித்து வ ட்டால், தானம் ெசய்பவர் சத்திரசிகிச்ைச
நிைலயத்திற்குக் ெகாண்டு வரப்படுவார். உறுப்ைப எடுத்தப ன்பு உறுப்பு
மாற்றட்டிற்கான நடுநிைலயத்திற்கு அது எடுத்து வரப்படும். இந்தப்
ேபாக்குவரத்து இயலுமானவைர மிக வ ைரவாக ெசய்யப்பட
ேவண்டும், ஏெனன்றால் உறுப்புகள் இரத்த ஓட்டமின்றி மிகக் குறுகிய
காலத்திற்ேக இயங்கும் நிைலய ல் இருக்கும். உறுப்புடன் ேசர்த்து
ேமலதிகமாகத் திசுக்களும் எடுக்கப்பட ேவண்டுமானால், அது
உறுப்புக்கைள எடுத்த ப ன்பாக இடம்ெபறும். திசுக்கைள எடுக்கும்ேபாது
ேநரப் ப ரச்சிைன இல்ைல, ஏெனன்றால் அைத உடனடியாகப்
ேபாக்குவரத்துச் ெசய்ய ேவண்டிய ேதைவ இருக்காது என்பதுடன்
அைதப் பாதுகாத்து ைவத்துக்ெகாள்ள முடியும்.
இறப்ைப உறுதிெசய்து தானம் ெசய்யும் நைடமுைறகைளக்
கவன ப்பதில் இருந்து உறுப்புகள்- மற்றும் திசுக்கைள எடுத்து
முடிப்பதற்கு வழைமயாக 12 முதல் 24 மண த்தியாலங்கள் எடுக்கும்.
இந்த உறுப்பு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது என்ேறா அல்லது திசுக்கைள
யார் ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள் என்ேறா உறவ னர்களுக்கு எவ்வ த
தகவல்களும் வழங்கப்பட மாட்டாது.
யா ைட ெகா
த
உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்கைள எடுத்த ப ன்பு சத்திரசிகிச்ைசக்காக
ெவட்டப்பட்ட இடங்கள் மூடப்படும். இறந்த உடல் ைவக்கப்பட்டுள்ள
இடத்தில் இருக்கும்ேபாது ைதக்கப்பட்ட பகுதிகள் ெத யாதபடி
மைறக்கப்பட்டிருக்கும். இப்ேபாது உறவ னர்கள் இறந்தவருக்கு
ப யாவ ைட ெகாடுக்கலாம்.

தான

ெச

அ ைட

யமானைவ
← இத்துடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள தானம் ெசய்யும் அட்ைடய ல், தானம்
ெசய்ய வ ரும்புகின்றர்களா அல்லது இல்ைலயா என நங்கள்

குறிப்ப டலாம், அத்துடன் நங்கள் குறிப்ப ட்ட உறுப்ைப, திசுைவ

அல்லது கலன்கைள தானம் ெசய்வதற்கு மட்டுேம வ ரும்புகின்றர்கள்

என மட்டுப்படுத்த முடியும்.

← ைவத்திய ரீதியாகத் தயார்படுத்தும் நடவடிக்ைக இன்றி ஒரு

ெவற்றிகரமான உறுப்பு மாற்றடு சாத்தியமற்றதாகும். ஆகேவதான்

இந்த தானம் ெசய்யும் அட்ைடய ல் நங்கள் உறுப்புகைள எடுப்பதற்கும்
அேதேபான்று தயார்படுத்தும் நடவடிக்ைககைளச் ெசய்வதற்கும் «ஆம்»

என்று கூறுவதாகத் தயா க்கப்பட்டுள்ளது.

← தற்சமயம் தானம் ெசய்யும் அட்ைட ெதாைலந்திருப்ப ன் அல்லது

கண்டுப டிக்க முடியாவ ட்டால், ெநருங்கிய உறவ னர்கள டம், இறந்த

நபருக்கு உறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைளத் தானம் ெசய்யும்
வ ருப்பம் இருந்ததா எனக் ேகட்கப்படும். அப்படியல்லாது வ ட்டால்,

உறவ னர்கள் அது குறித்து முடிெவடுப்பர், இதன்ேபாது இறந்தவ ன்

வ ருப்பம் மிகக் கவனத்தில் எடுக்கப்படும். ஆகேவ எப்ெபாழுதும்
அத்துடன் உங்கள் உறவ னர்கள டம் அத்துடன் உங்கள்

நம்ப க்ைகக்கு ய நபர்கள டம் உங்கள் வ ருப்பம் குறித்துப்

ேபசிக்ெகாள்ளுங்கள்.

← நிரப்பப்பட்ட தானம் ெசய்யும் அட்ைடய ன் ப ரதிைய உங்கள்

உறவ னர்கள டேமா அல்லது நம்ப க்ைகயான நப டேமா ெகாடுத்து
ைவயுங்கள்.

ெசா தமாக
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1 முதற்ெபயர் மற்றும் குடும்பப் ெபயைர நன்றாக வாசிப்பதற்கு ஏதுவாக
ெப ய எழுத்துக்கள ல் நிரப்புங்கள்.

2 ப றந்த திகதிையக் ெகாடுப்பதால் ஒேர ெபயருள்ள நபர்கைள
மாற்றிக்ெகாள்வதிலிருந்;து பாதுகாக்கின்றது.

3 அட்ைடய ல் ைகெயாப்பமிடுவதுடன் தற்ேபாைதய திகதிையக்
குறிப்ப டவும்.

4 உங்களுக்கு இறப்பு ேந டின் உறுப்புகைள, திசுக்கைள மற்றும்
கலன்கைள எடுக்க அனுமதிக்கின்றர்களா, பகுதியாக

அனுமதிக்கின்றர்களா அல்லது மறுக்கின்றர்களா என்பைத நங்கள்

முடிெவடுங்கள். நங்கள் இந்த வ ருப்பத்ைத உங்களுக்கு நம்ப க்ைகயான

ஒரு நப டமும் வழங்கிக் ெகாள்ள முடியும்.
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5 உங்களது வ ருப்பம் குறித்து உங்கள் உறவ னர்களுடன் உைரயாடிக்
ெகாள்ளுங்கள். உங்களது தரவுகைள ப ரதிய ல் பதிவுெசய்து அைத

உங்கள் உறவ னர்கள டேமா அல்லது நம்ப க்ைகக்கு ய நப டேமா
ெகாடுத்து ைவயுங்கள்.

6 நிரப்ப ய தானம் ெசய்யும் அட்ைடைய எப்ெபாழுதும் உங்களுடன்
எடுத்துச் ெசல்லுங்கள் (உ-ம். பணப்ைபக்குள்).

← உங்களது முடிைவ நங்கள் மாற்றிக் ெகாள்வர்களாய ன், உங்களது

7 நங்கள் தானம் ெசய்யும் வ டயம் குறித்த உங்களது எண்ணத்ைத

அட்ைடைய நிரப்புவதுடன், அதுகுறித்து உங்கள் உறவ னர்களுக்கு

அட்ைடைய நிரப்ப க்ெகாள்வதுடன் இந்து முடிவு குறித்து உங்கள்

பைழய தானம் ெசய்யும் அட்ைடைய எறிந்து வ டுங்கள், ஒரு புதிய

அறிவ யுங்கள்.

← தானம் ெசய்யும் அட்ைடய ல் உள்ள தரவுகள் எங்குேம

பதிவுெசய்யப்படுவதில்ைல. ஆகேவ இந்த அட்ைடைய எப்ேபாதும்

உங்களுடன் ைவத்திருங்கள்.

← 16 வயது நிைறவைடந்த அைனத்து நபர்களும், தானம் ெசய்யும்
ஒரு அட்ைடைய நிரப்ப க் ெகாள்ளலாம்.

← ெவள நாட்டிலிருந்து எடுத்து வரப்படும் தானம் ெசய்யும் அட்ைட,
சுவ ஸ் நாட்டு தானம் ெசய்யும் அட்ைடய ன் முன்ைனய பதிப்பு

அல்லது ைகெயழுத்தில் உள்ள சாதாரண குறிப்புப் ேபான்றைவ

ப ன்வரும் தரவுகள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தால் ெசல்லுபடியானதாக

ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும்: முதற்ெபயர், குடும்பப் ெபயர், ப றந்த திகதி,

நாள் மற்றும் ைகெயாப்பம் என்பைவ ஆகும்.

இைணயவழியாக ேநரடியாகப் ெபறுவதற்கு அல்லது நங்களாக
அச்சிட்டுக்ெகாள்ள:
www.leben-ist-teilen.ch u அல்லது www.swisstransplant.org
தானம் ெசய்யும் அட்ைடைய பல மருத்துவர் இல்லங்கள்,
மருந்துச்சாைலகள் மற்றும் ைவத்தியசாைலகள லும் இலவசமாக
அல்லது ப ன்வரும் முகவ ய ல் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்:

Swisstransplant, Postfach, 3011 Berna, tel. 0800 570 234

இைதவ டவும் நங்கள், உறுப்புகைளத் தானம் ெசய்யும் உங்கள்
வ ருப்பத்ைத ஒரு இலத்திரன யல் வடிவமான அட்ைடயாக உங்கள்
ைகத்ெதாைலேபசிய ல் பதிவாக்கி ைவத்துக்ெகாள்ளும் வசதியும்
உள்ளது. இதற்காக www.swisstransplant.org எனும் இைணயத்தளத்தில்
«Medical ID» எனும் App; ஐ (iOS மற்றும் Android), இலவசமாக
தரவ றக்கிக் ெகாள்ள முடியும்.

மாற்றுவர்களாய ன், பைழய அட்ைடைய எறிந்துவ ட்டு, ஒரு புதிய

உறவ னர்களுக்கும் ெத வ த்துக் ெகாள்ளுங்கள்.

3. அட்ைடைய மடித்தல்....

.... அத்துடன் அைத சாரதிப் பத்திரம் அல்லது
அைடயாள அட்ைட ேபான்றைவகளுடன்
ேசர்த்து ைவத்தல்.
Willensäusserung für oder gegen die
Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen zum Zweck der Transplantation

உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள
மாற்றடு ெசய்யும் ேநாக்கத்திற்காக வ ருப்பத்ைத
ெவள ப்படுத்துவது அல்லது மறுப்பது
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L
உட
உ

கைள

தான

உட
கைள தான
Organspende-Karte

ெச வ
ெச

த உைரயாட
-அ ைட

Willensäusserung für oder gegen die
Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen zum Zweck der Transplantation

உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள
மாற்றடு ெசய்யும் ேநாக்கத்திற்காக வ ருப்பத்ைத
ெவள ப்படுத்துவது அல்லது மறுப்பது

LEBEN-IST-TEILEN.CH
L
உட
உ

கைள

தான

உட
கைள தான
Organspende-Karte

ெச வ
ெச

த உைரயாட
-அ ைட

த சமய என
இற
கல கைள எ ப
ப ைத ெத

ேக
ெகா

உ

எ
ேற

க ,
மா
:

க
அ ல
, இ தா நா

என

Ich äussere meinen Willen für den Fall, dass nach meinem Tod eine
Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen infrage kommt:
முதல்- மற்றும் குடும்பப்ெபயர் Vor- und Nachname

ப றந்த திகதி Geburtsdatum

திகதி/ைகெயாப்பம் Datum/Unterschrift

என்ன டமிருந்து எந்த உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள
எடுப்பதற்கும் அதனுடன் ெதாடர்பான ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்
தயார்படுத்துவதற்கும் நான் இத்தால் ஆ என்று கூறுகின்ேறன.

Ich sage JA zur Entnahme jeglicher Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen.
அ ல

oder

:
உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள எடுத்துக் ெகாள்வது
குறித்த உங்கள் வ ருப்பத்ைத உங்கள் உறவ னர்களுக்கு ெத வ த்துக்
ெகாள்ளுங்கள்.
இந்த அட்ைடய ல் அடங்கியுள்ள வ ருப்பத்ைத ெவள ப்டுத்தும்
அடிப்பைட வ டயமானது, உறுப்பு மாற்றட்டு சட்டவ தி 8 மற்றும்
10க்கு அைமவாக உள்ளது.
ேமலதிக தகவல்கைள நங்கள் கீ ழுள்ள மத்திய சுகாதார அைமச்சின்
BAG இைணயத்தளத்தில் காணலாம்: www.swisstransplant.org.

என்ன டமிருந்து ப ன்வரும் உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள
எடுப்பதற்கும் அதனுடன் ெதாடர்புெகாண்ட ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்
தயார்படுத்துவதற்கும் நான் இத்தால் ஆ என்று கூறுகின்ேறன்:

Ich sage JA zur Entnahme folgender Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen:

Augenhornhaut (Cornea)

Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

கண்வ ழிப்படலம் (ேகார்ெணயா)

கைணயம் (பங்கிெறயாஸ்)

Nieren

Lungen

Herz

சுவாசப்ைப

இதயம்

ஈரல்

Leber

சிறுநரகங்கள்

இதயவால்வுகள் மற்றும் இரத்தக்குழாய்கள்

Herzklappen und Blutgefässe
அ ல

சிறுகுடல்

Dünndarm

ேமலதிகமாக திசுக்கள்
அல்லது கலன்கள்

weitere Gewebe oder Zellen

அல்லது உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள எடுப்பதற்கு
இத்தால் நான் இ ைல எனக் கூறுகின்ேறன்.

Ich überlasse den Entscheid folgender VERTRAUENSPERSON:

oder

அல்லது முடிெவடுப்பதற்குப் ப ன்வரும் ந

அ ல

Ich sage NEIN zur Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen.

oder

ைகயான நபைர அனுமதிக்கின்ேறன்:

Hinweis:
Teilen Sie Ihren Willen betreﬀend Entnahme von Organen, Geweben
oder Zellen Ihren Angehörigen mit.

நம்ப க்ைகக்கு ய நப ன் முதல்- மற்றும் குடும்பப் ெபயர்

முகவ

Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internetportal des Bundesamtes für Gesundheit BAG unter www.leben-ist-teilen.ch oder unter
www.swisstransplant.org.

Vor- und Nachname der Vertrauensperson

Grundlage für die in dieser Karte enthaltene Willensäusserung sind
die Artikel 8 und 10 des Transplantationsgesetzes.

Adresse

ெதாைலேபசி Telefon

ைகெயாப்பமிடல்.

2. அட்ைடைய நிரப்புவதுடன் அதில்
த சமய என
இற
கல கைள எ ப
ப ைத ெத

ேக
ெகா

உ

எ
ேற

க ,
மா
:

க
அ ல
, இ தா நா

என

Ich äussere meinen Willen für den Fall, dass nach meinem Tod eine
Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen infrage kommt:
முதல்- மற்றும் குடும்பப்ெபயர் Vor- und Nachname

ப றந்த திகதி Geburtsdatum

திகதி/ைகெயாப்பம் Datum/Unterschrift

த உைரயாட

Willensäusserung für oder gegen die
Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen zum Zweck der Transplantation

உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள
மாற்றடு ெசய்யும் ேநாக்கத்திற்காக வ ருப்பத்ைத
ெவள ப்படுத்துவது அல்லது மறுப்பது

LEBEN-IST-TEILEN.CH
L
உட
உ

கைள

தான

ெச வ
ெச

த உைரயாட
-அ ைட

என்ன டமிருந்து எந்த உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள
எடுப்பதற்கும் அதனுடன் ெதாடர்பான ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்
தயார்படுத்துவதற்கும் நான் இத்தால் ஆ என்று கூறுகின்ேறன.

Ich sage JA zur Entnahme jeglicher Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen.
அ ல

த சமய என
இற
கல கைள எ ப
ப ைத ெத

கண்வ ழிப்படலம் (ேகார்ெணயா)

கைணயம் (பங்கிெறயாஸ்)

Nieren

Lungen

Herz

சுவாசப்ைப

இதயம்

ஈரல்

சிறுநரகங்கள்

Leber

இதயவால்வுகள் மற்றும் இரத்தக்குழாய்கள்

Ich sage NEIN zur Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen.

oder

ைகயான நபைர அனுமதிக்கின்ேறன்:

உ

எ
ேற

க ,
மா
:

க
அ ல
, இ தா நா

என

திகதி/ைகெயாப்பம் Datum/Unterschrift

Ich sage JA zur Entnahme jeglicher Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen.

oder

சிறுகுடல்

Dünndarm

ேமலதிகமாக திசுக்கள்
அல்லது கலன்கள்

weitere Gewebe oder Zellen

அல்லது முடிெவடுப்பதற்குப் ப ன்வரும் ந

அ ல

என்ன டமிருந்து ப ன்வரும் உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள
எடுப்பதற்கும் அதனுடன் ெதாடர்புெகாண்ட ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்

தயார்படுத்துவதற்கும் நான் இத்தால் ஆ

என்று கூறுகின்ேறன்:

Ich sage JA zur Entnahme folgender Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen:

Augenhornhaut (Cornea)

Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

Herzklappen und Blutgefässe

அல்லது உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள எடுப்பதற்கு
இத்தால் நான் இ ைல எனக் கூறுகின்ேறன்.

Ich überlasse den Entscheid folgender VERTRAUENSPERSON:

oder

Hinweis:

ேக
ெகா

Ich äussere meinen Willen für den Fall, dass nach meinem Tod eine
Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen infrage kommt:
முதல்- மற்றும் குடும்பப்ெபயர் Vor- und Nachname

ப றந்த திகதி Geburtsdatum

என்ன டமிருந்து எந்த உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள
எடுப்பதற்கும் அதனுடன் ெதாடர்பான ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்
தயார்படுத்துவதற்கும் நான் இத்தால் ஆ என்று கூறுகின்ேறன.

அ ல

என்ன டமிருந்து ப ன்வரும் உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள
எடுப்பதற்கும் அதனுடன் ெதாடர்புெகாண்ட ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்

தயார்படுத்துவதற்கும் நான் இத்தால் ஆ

oder

:
உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள எடுத்துக் ெகாள்வது
குறித்த உங்கள் வ ருப்பத்ைத உங்கள் உறவ னர்களுக்கு ெத வ த்துக்
ெகாள்ளுங்கள்.

ெச வ

உட
கைள தான
Organspende-Karte
அ ல

தான

-அ ைட

இந்த அட்ைடய ல் அடங்கியுள்ள வ ருப்பத்ைத ெவள ப்டுத்தும்
அடிப்பைட வ டயமானது, உறுப்பு மாற்றட்டு சட்டவ தி 8 மற்றும்
10க்கு அைமவாக உள்ளது.

கைள

ெச

ேமலதிக தகவல்கைள நங்கள் கீ ழுள்ள மத்திய சுகாதார அைமச்சின்
BAG இைணயத்தளத்தில் காணலாம்: www.swisstransplant.org.

ெவட்டி எடுத்தல்.

1. அட்ைடைய அச்சுப்ப ரதி எடுப்பதுடன் அைத
Willensäusserung für oder gegen die
Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen zum Zweck der Transplantation

உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள
மாற்றடு ெசய்யும் ேநாக்கத்திற்காக வ ருப்பத்ைத
ெவள ப்படுத்துவது அல்லது மறுப்பது

LEBEN-IST-TEILEN.CH
L
உட
உ

உட
கைள தான
Organspende-Karte



:
உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள எடுத்துக் ெகாள்வது
குறித்த உங்கள் வ ருப்பத்ைத உங்கள் உறவ னர்களுக்கு ெத வ த்துக்
ெகாள்ளுங்கள்.

என்று கூறுகின்ேறன்:

Ich sage JA zur Entnahme folgender Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen:

Augenhornhaut (Cornea)

Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

கண்வ ழிப்படலம் (ேகார்ெணயா)

கைணயம் (பங்கிெறயாஸ்)

Nieren

Lungen

Herz

சுவாசப்ைப

இதயம்

ஈரல்

சிறுநரகங்கள்

Leber

இதயவால்வுகள் மற்றும் இரத்தக்குழாய்கள்

Herzklappen und Blutgefässe
அ ல

இந்த அட்ைடய ல் அடங்கியுள்ள வ ருப்பத்ைத ெவள ப்டுத்தும்
அடிப்பைட வ டயமானது, உறுப்பு மாற்றட்டு சட்டவ தி 8 மற்றும்
10க்கு அைமவாக உள்ளது.

சிறுகுடல்

Dünndarm

ேமலதிகமாக திசுக்கள்
அல்லது கலன்கள்

weitere Gewebe oder Zellen

அல்லது உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள எடுப்பதற்கு
இத்தால் நான் இ ைல எனக் கூறுகின்ேறன்.

ேமலதிக தகவல்கைள நங்கள் கீ ழுள்ள மத்திய சுகாதார அைமச்சின்
BAG இைணயத்தளத்தில் காணலாம்: www.swisstransplant.org.

Ich überlasse den Entscheid folgender VERTRAUENSPERSON:

oder

அல்லது முடிெவடுப்பதற்குப் ப ன்வரும் ந

அ ல

Ich sage NEIN zur Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen.

oder

ைகயான நபைர அனுமதிக்கின்ேறன்:

Hinweis:

Teilen Sie Ihren Willen betreﬀend Entnahme von Organen, Geweben
oder Zellen Ihren Angehörigen mit.

Teilen Sie Ihren Willen betreﬀend Entnahme von Organen, Geweben
oder Zellen Ihren Angehörigen mit.

நம்ப க்ைகக்கு ய நப ன் முதல்- மற்றும் குடும்பப் ெபயர்

முகவ

Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internetportal des Bundesamtes für Gesundheit BAG unter www.leben-ist-teilen.ch oder unter
www.swisstransplant.org.

Vor- und Nachname der Vertrauensperson

Grundlage für die in dieser Karte enthaltene Willensäusserung sind
die Artikel 8 und 10 des Transplantationsgesetzes.

Adresse

நம்ப க்ைகக்கு ய நப ன் முதல்- மற்றும் குடும்பப் ெபயர்

முகவ

Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internetportal des Bundesamtes für Gesundheit BAG unter www.leben-ist-teilen.ch oder unter
www.swisstransplant.org.

Vor- und Nachname der Vertrauensperson

Grundlage für die in dieser Karte enthaltene Willensäusserung sind
die Artikel 8 und 10 des Transplantationsgesetzes.

ெதாைலேபசி Telefon

Adresse

ெதாைலேபசி Telefon



Willensäusserung für oder gegen die
Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen zum Zweck der Transplantation

உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள
மாற்றடு ெசய்யும் ேநாக்கத்திற்காக வ ருப்பத்ைத
ெவள ப்படுத்துவது அல்லது மறுப்பது.

LEBEN-IST-TEILEN.CH
L
உட
உ

கைள

தான

உட
கைள தான
Organspende-Karte
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Ich äussere meinen Willen für den Fall, dass nach meinem Tod eine
Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen infrage kommt:
முதல்- மற்றும் குடும்பப்ெபயர் Vor- und Nachname

ப றந்த திகதி Geburtsdatum

திகதி/ைகெயாப்பம் Datum/Unterschrift

என்ன டமிருந்து எந்த உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள
எடுப்பதற்கும் அதனுடன் ெதாடர்பான ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்
தயார்படுத்துவதற்கும் நான் இத்தால் ஆ என்று கூறுகின்ேறன

Ich sage JA zur Entnahme jeglicher Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen.

Ich sage JA zur Entnahme folgender Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen:

oder

என்ன டமிருந்து ப ன்வரும் உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள
எடுப்பதற்கும் அதனுடன் ெதாடர்புெகாண்ட ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்
தயார்படுத்துவதற்கும் நான் இத்தால் ஆ என்று கூறுகின்ேறன்:

அ ல

இதயம்

:
உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள எடுத்துக் ெகாள்வது
குறித்த உங்கள் வ ருப்பத்ைத உங்கள் உறவ னர்களுக்கு ெத வ த்துக்
ெகாள்ளுங்கள்.
இந்த அட்ைடய ல் அடங்கியுள்ள வ ருப்பத்ைத ெவள ப்டுத்தும்
அடிப்பைட வ டயமானது, உறுப்பு மாற்றட்டு சட்டவ தி 8 மற்றும்
10க்கு அைமவாக உள்ளது.
ேமலதிக தகவல்கைள நங்கள் கீ ழுள்ள மத்திய சுகாதார அைமச்சின்
BAG இைணயத்தளத்தில் காணலாம்: www.swisstransplant.org.

சுவாசப்ைப

Lungen

ஈரல்

Leber

சிறுநரகங்கள்

சிறுகுடல்

Augenhornhaut (Cornea)

Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

கண்வ ழிப்படலம் (ேகார்ெணயா)

கைணயம் (பங்கிெறயாஸ்)

Nieren

Herz

இதயவால்வுகள் மற்றும் இரத்தக்குழாய்கள்

Herzklappen und Blutgefässe
அ ல

Dünndarm

ேமலதிகமாக திசுக்கள்
அல்லது கலன்கள்

weitere Gewebe oder Zellen

அல்லது உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள எடுப்பதற்கு
இத்தால் நான் இ ைல எனக் கூறுகின்ேறன்.

Ich überlasse den Entscheid folgender VERTRAUENSPERSON:

oder

அல்லது முடிெவடுப்பதற்குப் ப ன்வரும் ந

அ ல

Ich sage NEIN zur Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen.

oder

ைகயான நபைர அனுமதிக்கின்ேறன்:

Hinweis:
Teilen Sie Ihren Willen betreﬀend Entnahme von Organen, Geweben
oder Zellen Ihren Angehörigen mit.

நம்ப க்ைகக்கு ய நப ன் முதல்- மற்றும் குடும்பப் ெபயர்

முகவ

Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internetportal des Bundesamtes für Gesundheit BAG unter www.leben-ist-teilen.ch oder unter
www.swisstransplant.org.

Vor- und Nachname der Vertrauensperson

Grundlage für die in dieser Karte enthaltene Willensäusserung sind
die Artikel 8 und 10 des Transplantationsgesetzes.

Adresse

ெதாைலேபசி Telefon
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முதல்- மற்றும் குடும்பப்ெபயர் Vor- und Nachname
me

ப றந்த திகதி Geburtsdatum

திகதி/ைகெயாப்பம்
ைகெயாப்பம் Datum
Datum/Unterschrift
/Un
/Un
Untersc
Untersc
terschrift
chrift

என்ன டமிருந்து எந்த உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள
ி
அல்லது கலன்கைள
எடுப்பதற்கும் அதனுடன் ெதாடர்பான ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்
தயார்படுத்துவதற்கும் நான் இத்தால் ஆ என்று கூறுகின்ேறன.

Ich sage JA zur Entnahme jeglicher Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen.

Ich sage JA zur Entnahme folgender Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen:

oder

என்ன டமிருந்து ப ன்வரும் உறுப்புக்கைள, திசுக்கைள அல்லது கலன்கைள
எடுப்பதற்கும் அதனுடன் ெதாடர்புெகாண்ட ைவத்திய நடவடிக்ைககைளத்
தயார்படுத்துவதற்கும் நான் இத்தால் ஆ என்று கூறுகின்ேறன்:

அ ல

:
உடலுறுப்புகள், திசுக்கள் அல்லது கலன்கைள எடுத்துக் ெகாள்வது
குறித்த உங்கள் வ ருப்பத்ைத உங்கள் உறவ னர்களுக்கு ெத வ த்துக்
ெகாள்ளுங்கள்.
இந்த அட்ைடய ல் அடங்கியுள்ள வ ருப்பத்ைத ெவள ப்டுத்தும்
அடிப்பைட வ டயமானது, உறுப்பு மாற்றட்டு சட்டவ தி 8 மற்றும்
10க்கு அைமவாக உள்ளது.
ேமலதிக தகவல்கைள நங்கள் கீ ழுள்ள மத்திய சுகாதார அைமச்சின்
BAG இைணயத்தளத்தில் காணலாம்: www.swisstransplant.org.
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Hinweis:
Teilen Sie Ihren Willen betreﬀend Entnahme von Organen, Geweben
oder Zellen Ihren Angehörigen mit.

நம்ப க்ைகக்கு ய நப ன் முதல்- மற்றும் குடும்பப் ெபயர்

முகவ

Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internetportal des Bundesamtes für Gesundheit BAG unter www.leben-ist-teilen.ch oder unter
www.swisstransplant.org.

Vor- und Nachname der Vertrauensperson

Grundlage für die in dieser Karte enthaltene Willensäusserung sind
die Artikel 8 und 10 des Transplantationsgesetzes.

Adresse

ெதாைலேபசி Telefon

