Zarejestruj się dzisiaj,
aby zostać dawcą
organów i tkanki.

Zarejestruj się online dzisiaj, aby
zostać dawcą organów i tkanki.

Zarejestrowanie jest ŁATWE.

Jeden dawca może uratować życie nawet ośmiu osobom oraz
poprawić je jeszcze aż 75 innym. Kilka faktów...

• O nline w portalu BeADonor.ca, lub

• Pierwszym i podstawowym obowiązkiem personelu służby
zdrowia jest ratowanie życia. Pobranie organów wchodzi w
grę tylko wtedy, gdy życia nie da się uratować.

• P oprzez wysłanie pocztą formularza zgody Gift of Life

• Każdy, bez względu na wiek lub stan zdrowia, może być
potencjalnym dawcą organu i/lub tkanki.
• Wszystkie główne religie popierają oddawanie organów i
tkanki lub respektują wolę danej osoby.
• Przekazanie organów i tkanki nie powinno mieć wpływu na
ustalenia pogrzebowe.
• Twoja decyzja oddania organów zostanie ujawniona wyłącznie
w celu poinformowania o niej Twojej rodziny.
• W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę.

Zarejestrowanie „Tak” ma duże
znaczenie.
Co trzy dni w Ontario umiera osoba w czasie oczekiwania na
przeszczep organu, ponieważ niedostateczna ilość osób
zarejestrowana jest jako dawcy. W istocie mniej niż 25%
dorosłych Ontaryjczyków zarejestrowało swoją zgodę na
oddanie organów i tkanki.

Rejestracji możesz dokonać:
• O sobiście w dowolnej placówce ServiceOntario, lub

Zarejestruj się, nawet jeśli
podpisałeś kartę dawcy.
Podpisana karta dawcy nie jest odnotowana w bazie danych
Ministerstwia Zdrowia i Opieki Długoterminowej i może być
niedostępna w razie potrzeby. Rejestracja dawców organów i
tkanki jest jedynym bezpiecznym i pewnym sposobem
poinformowania o Twojej decyzji ratowania życia innym.
Trillium Gift of Life Network jest to niedochodowa agencja
Rządu Ontario odpowiedzialna za planowanie, promowanie,
koordynację oraz wspieranie oddawania organów i tkanki na
terenie Ontario oraz usprawnianie systemu w celu uratowania
życia jak największej ilości osób.

W celu zarejestrowania się lub uzyskania
dodatkowych informacji odwiedź

beadonor.ca

lub zadzwoń pod numer
1-800-263-2833.
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