Adopte o “passeport
de vie”, guarde-o
sempre consigo!

PERGUNTAS FREQUENTES
COMO ME TORNAR UM DOADOR?
Não há lista oficial de doadores. Preenche simplesmente o “passeport
de vie” em anexo e trá-lo sempre consigo, por exemplo, no seu
porta-moedas. É muito importante que fale da sua decisão às pessoas
mais próximas de si, a fim de que o seu último desejo seja respeitado.

JÁ É
DOADOR
DE ÕRGÃOS?

HÁ UM LIMITE DE IDADE PARA SER DOADOR DE ÓRGÃOS?
Não, não há. É a qualidade dos órgãos que é importante.
QUAIS OS ÓRGÃOS QUE PODEM SER TRANSPLANTADOS?
Os órgãos mais frequentemente transplantados são os rins, o coração,
os pulmões e o fígado.

Encomendar o
“passeport de vie”
Quantidade:

Nome de família:
Nome próprio:
Morada:
Código Postal:
Localidade:

PORQUE FIGURA O LUXEMBURGO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS
DO EUROTRANSPLANTE?
Os 8 países contam com 136,6 milhões de habitantes, o que garante
uma grande massa crítica. A probabilidade de encontrar um órgão
compatível aumenta consideravelmente.

Ainda tem perguntas?
Consulte o nosso site e as nossas redes sociais para mais informações
relativas à doação de órgãos e às nossas futuras campanhas.

www.protransplant.lu

A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
SALVA VIDAS!

FIR LËTZEBUERGESCH HEI SCANNEN
FÜR DEUTSCH HIER SCANNEN
SCANNEZ ICI POUR LE FRANÇAIS
FOR ENGLISH SCAN HERE

PROTRANSPLANT.LU
B.P. 1863
L-1018 Luxembourg

Infoline :
(+352) 691 53 53 53
Association sans but lucratif

Decida agora!

Protransplant

QUEM SOMOS?

QUERO SER
DOADOR DE ÓRGÃOS?

PROTRANSPLANT.LU é uma associação sem fins lucrativos que
celebra 10 anos em Outubro 2021. A associação foi criada por
um grupo de pacientes, de transplantados, de familiares e amigos
e de pessoal de saúde, com o objectivo de promover a doação
de órgãos no Luxemburgo e de oferecer entreajuda e apoio aos
transplantados, às suas famílias e aos pacientes em lista de espera
de um órgão.
A nossa associação tem a honra de estar colocada sob o Alto
Patrocínio de LL.AA.RR. o Grão-duque e a Grã-duquesa e é
reconhecida de utilidade pública desde 2016.

A sua decisão relativa à doação de órgãos é respeitável e
será respeitada. Quer seja a favor ou contra, é importante
que dê a conhecer a sua vontade e de falar dela às pessoas
mais próximas. Tenha consigo “un passeport de vie”
para comprovar a sua escolha.

Tome a sua decisão
e preencha o
“Passeport de vie”

Converse com
sua família

Informe-se junto de
PROTRANSPLANT.LU

TOME POSIÇÃO

A sua decisão vai facilitar o trabalho das equipas médicas,
sabendo que o processo de transplantação é uma corrida
contra a morte. A sua decisão vai aliviar os seus entes
queridos de uma pesada carga.

Encomende grátis os “passeports de
vie” suplementares devolvendo este
cartão devidamente preenchido

Estatisticamente, no Luxemburgo, morrem anualmente 6 pessoas
porque nenhum órgão compatível foi encontrado a tempo. É por
esta razão que há vários anos PROTRANSPLANT.LU se esforça para
promover a doação de órgãos no Luxemburgo.

PRIORITAIRE
IBRS/CCRI no 14572

Dia mundial da
doação de órgãos

NOSSA MISSÃO:

Quero ser
dador de órgãos

17 de
 UTUBRO
O

PORT PAYE
PAR LE
DESTIN ATAIRE

Não quero ser
dador de órgãos

OBRIGADO!

• A promoção da doação de órgãos.
•	Entreajuda aos transplantados e aos
pacientes que aguardam um transplante.
•	Criação de laços com qualquer associação
nacional ou internacional que busquem
o mesmo objectivo.
•	Apoio e acompanhamento aos familiares
envolvidos.

REPONSE PAYEE / REPLY PAID
LUXEMBOURG

FAZER UM
DONATIVO

Pode apoiar-nos através de um donativo ou tornando-se membro:
Quotização anual a partir de 10 €

BCEE LU06 0019 3755 0395 4000

PROTRANSPLANT.LU
ENVOI-REPONSE 14572
L – 3208 BETTEMBOURG

