
A - ВАШИТЕ ОПШТИ ПОДАТОЦИ
г-дин/г-ѓа/г-ца/д-р Возраст (год) Машко Женско (М/Ж) Единствен матичен број (ЕМБ)

М Ж
Име Средно име

Презиме Занимање

Адреса

Град Поштенски код

Мобилен телефон Друг контакт

Лична e-mail адреса Земја

Етничка припадност [Многу е важно за нас да ја знаеме вашата етничка припадност затоа што ни помага во потрагата по најкомпатибилни донори. Ова е
опис кој најдобро го опишува потеклото на вашите предци и не мора да е вашата националност. Ве молиме одберете едно и ставете Х пред него.]

Македонец Црногорец Турчин Румун
Македонец муслиман Хрват Грк Мешан брак

Албанец Босанец
Ром Словенец

Влав

Останато
Евреин

Не знам

Србин
Бугарин

Маџар Не сакам да одговорам

ПОПОЛНУВА НФС-ДАРИТЕЛСКИ РЕГИСТАР ЗА СРЦЕВИНА
Потпис за евалуација Залепете го баркодот овде
Име на евалуатор

Б - ВАШИТЕ МЕДИЦИНСКИ ПОДАТОЦИ
Висина (см) Тежина (кг) Дали сте биле одбиен да дарувате крв ДА НЕ Дали сте примиле трансфузија на крв ДА НЕ

Ве молиме назначете (со крвче после бројот) ако имате или некогаш сте имале нешто од следново:

1 Анемија 7 Дископатија 13 Проблеми со крварење

2 Артритис 8 Егзем 14 Псоријаза

3 Астма/проблеми со дишење 9 Коагулум/длабока венска тромбоза 15 Српеста анемија/таласемија

4 Болки во рбет и скршеници 10 Колит 16 Срцеви шумови

5 Висок крвен притисок 11 Маларија 17 Тешки алергии

6 Депресија 12 Мијалгичен енцефаломиелит 18 Туберкулоза

Ве молиме, дадете детали за медицинските податоци, дали се во тек, детали за лекување и детали за испитување:
Состојба број Дали состојбата е во тек? Дијагностицирано година Детали од лекување и дијагностицирање (операција, скен, тестирање)

ДА НЕ

ДА НЕ

Додадете други информации или коментари за вашето здравје, вклучувајќи операции и лекови кои не се споменати погоре

В - ВАШАТА СОГЛАСНОСТ [Ве молиме внимателно прочитајте, и ако сте согласни штиклирајте за да се согласите со
следното, за да можете да ја комплетирате Регистрацијата].

- Разбирам дека ДНК ќе биде екстрахирана од мојот примерок за ткивна
типизација, и потоа ќе биде складирана до 60 години. Исто така разбирам
дека мојата ДНК може да се искористи врз основа на вашите легитимни
интереси за ваши научни истражувања, како што е понатаму опишано во
Изјавата за приватност, и ќе бидамисконтактиран замоја согласност доколку
примероците се потребни за некои други цели.

□ Ги прочитав „КОН ШТО СЕ ПРИКЛУЧУВАТЕ“ и „ИЗЈАВА ЗА
ПРИВАТНОСТ“ на следната страна, ги разбирам и ги прифаќам. Ја давам
мојата согласност за моите податоци да се стават на НФС – Дарителски
регистар за срцевина, и нивно користење во согласност со „ИЗЈАВА ЗА
ПРИВАТНОСТ“:
(a) Податоците кои ги приложив во овој формулар (кои вклучуваат
остеливи лични информации, како податоци за моето здравје за кои
конкретно се согласувам) и

(б) Моето ткиво и ДНК изолирани од мојот примерокот, за кои конкретно
се согласувам да се користат.

- Ќе останам на регистарот до мојот 61-ви роденден, освен ако не побарам
да се повлечат моите податоци.
- Разбирам дека можам да ја повлечам мојата согласност кога сакам
(дополнителни информации се достапни на селдната страна).

□ Разбирам дека ако не можете да ме добиете преку телефон, e-mail или
писмо, можете да ги добиете моите информации од медицински лица, и
конкретно се согласувам со тоа.

□ Разбирам дека ќе користите предвидувачки статистички техники за да
одлучите како да комуницирате со мене во однос на мојот статус
потенцијален донор и конкретно се согласувам.

Со зачленувањето во нашиот регистар, се согласувате да добивате информации од регистарот. Ако сакате да слушнете повеќе за нашата животоспасувачка
работа, вклучително и вести, можности за собирање средства, и како можете да ни се придружите, известете не дали ќе бидете во ред да ве исконтактираме
преку (внеси крвче по одговорот):

E-mail ДА □ НЕ □ Телефонска порака ДА □ НЕ □ Телефон ДА □ НЕ □
Исто така сакаме да ве информираме преку објави за нашата животоспасувачка работа, вклучувајќи и вести, собирање на средства, и како можете да не
поддржите. Ве молиме штиклирајте го ова квадратче ако преферирате да не добивате објави од нас □
Можете да ги ажурирате вашите податоци во било кое време на оваа УРЛ адреса: www.sfsmdr.eu/update

Ви давам согласност да ги внесете моите податоци во НФС – Дарителски регистар за срцевина.

Вашиот потпис ------------------------------------------------------------------------------------------------------ На (денешен датум ДДММГГГГ)

Пополнете ги податоците со големи букви и црно пенкало. Штиклирајте ги
соодветните квадратчиња со Х. Ова е скрининг прашалник. Можно е да ве

контактираме за дополнителни прашања (МК)
https://www.sfsmdr.eu/

WO-2117

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДАРИТЕЛ ЗА СРЦЕВИНА

Пополнете ги податоците со големи букви и црно пенкало. Штиклирајте ги соодветните
квадратчиња со Х. Ова е скрининг прашалник. Можно е да ве контактираме за

дополнителни прашања (МК)
https://www.sfsmdr.eu/

WO-2117
Дарувај живот

Дарувај срцевина



Пополнете ги податоците со големи букви и црно пенкало. Штиклирајте ги соодветните
квадратчиња со Х. Ова е скрининг прашалник. Можно е да ве контактираме за

дополнителни прашања (МК)
https://www.sfsmdr.eu/

WO-2117
Дарувај живот

Дарувај срцевина

ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА ДАРУВАЊЕ ЖИВОТ
1. ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ НАШИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА
ЧЛЕНСТВО

Пред да го пополните формуларот, Ве молиме погледнете ги подолу
наведените барања за приклучување кој нашиот регистар за матични
клетки:
✔ Имате 18-60 години
✔ Вашата килажа е над 50 kg и имате Индекс на телесна маса помал

од 40

За жал, нема да можете да се приклучите на регистарот ако:
X Вие или вашиот партнер некогаш сте имале позитивен HIV или

HTLV (Човечки Т- клеточен лимфотрофичен вирус) резултат или
мислите дека носите Hepatitis B или C вирус

X Ако некогаш ви биле инјектирани не препишани лекарства,
вклучувајќи лекови за боди билдинг

X Веќе сте член на регистар за дарување коскена срцевина кај нас
или било каде во Светот

X Имате или некогаш сте имале :
• Рак
• Некоја автоимуна болест, како:

- Некакокв васкулитис
- Анкилозен спондилитис
- Кронова болест
- Мултиплекс склероза
- Мијастенија гравис
- Ревматичен артрит
- Системски лупус еритематозус
- Улцеративен колитис

• Коронарна артериска болест (блокирани артерии, ангина,
срцев удар), срцева слабост, бајпас, операција или заменана
срцевиот залисток

• Дијабетес (освен ако е контролиран само со диета)
• Емфизем/ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)
• Епилепсија (освен ако сте немале напади и не сте примале

лекарства последните 12 месеци)
• Хемофилија или друго нарушување на крвта
• Белодробна емболија (згрутчување на крвта во белите

дробови)
• Шизофренија
• Тешка алергија на латекс или анестетик
• Српеста анемија (носители може да бидат прифатливи)
• Мозочен удар
• Таласемија (носители може да бидат прифатливи)

2. КОН ШТО СЕ ПРИКЛУЧУВАТЕ

Кога ќе се приклучите на нашиот Дарителски регистар за срцевина, има
неколку клучни фактори кои сакаме да ги знаете. Ако испадне да бидете
соодветен дарител за одреден пациент, вие разбирате дека:

- Треба да дадете крвни примероци за да го
потврдиме совпаѓањето.
- Може да бидете прашани да дарувате на еден од
двата начина:

1. 90% од луѓето даруваат матични клетки преку
нивниот крвоток. Ова значи дека ќе имате четири или
петдневен курс на инекции кои ќе го стимулираат
вашето тело да произведе матични клетки, кои потоа
ќе гидарувате. Можебиќе вибидат потребнидва дена
за одмор по ова
2. 10% од луѓето дарувааат матични клетки преку
коскената срцевина. Ова значи дека ќе поминете две
вечери во назначена болница и ќе донирате матични
клетки од коскена срцевина под општа анестезија.
Можеби ќе ви бидат потребни 5-7 дена по ова за да
закрепнете
- Можеби ќе ве побараат да дарувате за пациент кој
живее било каде во светот, но, дарувањето секогаш
ќе се изврши кај нас или во некоја соседна земја
- Процесот на дарување ќе биде комплетно анонимен
за ваша заштита и заштита на пациентот

3. ШТО Е СЛЕДНО?

- Ќе останете во регистарот се до вашата 61 година,
освен ако не побарате да се тргнат вашите
информации. Многу е битно да можеме да стапиме
во контакт ако некогаш се појавите како соодветен
дарител, затоа ве молиме ажурирајте ги вашите
податоци во делот од нашата страна за информации
sfsmdr.eu/update
-Ќе бидеме во контакт преку e-mail и од време на
време ќе објавуваме додека сте во регистарот за да
ве ажурираме за процесот на дарување (заедно со
промените) и да се осигураме дека вашите
информации се исто така ажурирани. Ова значи дека
ќе можеме бргу да ве исконтактираме доколку се
појавите како соодветен дарител
-Со регистрирање, му давате надеж некому со крвен
канцер. Тоа е неверојатно, па не го чувајте за себе
си! Кажете им на вашите пријатели, семејство и
следбеници за неверојатната работа која можеби ќе
ја направите еден ден

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ: ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ СЕ БЕЗБЕДНИ СО НАС

Вашата безбедност е многу важна за НФС –Дарителски реагистар за срцевина. Ова е нашата Изјава за приватност при зачленувањето во нашиот регистар. Таа
покажува како сме посветени на зачувување, безбедноста на вашите информации и управување со нив согласно Законот за заштита на податоци. Нашата
целосна политика за приватност е достапна за читање на овој настан (само прашајте член од нашиот тим), како и на нашата веб-страна www.sfsmdr.eu/

СОБИРАЊЕ НА ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ
Кога ќе аплицирате за да се приклучите на нашиот регистар за матични клетки,
потребни ни се вашето име, дата на раѓање, етничка припадност, контакт, некои
информации за вашето здравје и крвен примерок за определување на вашиот
ХЛА генотип. Доколку сте потенцијален компатибилен донор и не можеме да ве
исконтактираме, ќе го исконтактираме вашиот матичен доктор.

Користење и заштита на вашите информации
Инвестираме во соодветни ресурси за да ги заштитиме вашите лични
информации од загуба, злоупотреба, неовластен пристап, модификација или
откривање, и управување со нив во согласност нашите законски одговорности
според важечките закони за заштита на податоци.
Ние обработуваме некои од вашите сензитивни лични податоци (пр.
информации за вашето здравје, етничка припадност, тип на ткиво) за кои вие
сте дале согласност за да можете да се зачлените во нашиот регистар. Овие
информации ни помагаат да ве поврземе со пациент, и потоа да ве
исконтактираме ако испаднете компатибилен дарител. За да најдеме
потенцијални дарители надвор од нашата држава, ние ќе ги споделиме вашите
информации (во обезличена форма) со интернационалниот регистар и центар
за трансплантација, кој може да биде во- или надвор од Европа.
Ние исто така користиме предвидувачки статистички техники (со користење на
вашите податоци, вклучувајќи ги вашите осетливи медицински податоци) за да
одлучиме како да комуницираме со вас во однос на вашата состојба како
потенцијален дарител.
Ние ќе контактираме со вас ако имате опција за собирањедобротворни прилози
за истражување и развој во нашите Сервиси за клеточно и генско лекување и
други начини за да се вклучите во нашата работа. Ние исто така овие
информации можеме да ви испратиме по пошта. Вие можете да ја прекинете
регистрацијата во било кој момент. Но, ние ќе ве контактираме за да ги
обновиме вашите податоци и вашата состојба како потенцијален дарител.

За да се осигурамедека виедобивате комуникации кои сенавремени и значајни
за вас, ние ќе користиме профилирачки техники кои ги земаат во предвид
географските, демографските, и податоците за однесување, понекогаш од
трети извори, како и јавно достапни податоци и слики. Вашите информации
може да се користат ако имаме потреба да одговориме на било какви барања
за или ваши притужби и за образовни цели за да ги подобриме услугите кои ви
ги даваме.Ние ќе корстиме статистички анализи и истражувања, користејќи, ако
е можно, обезличени (анонимизирани) податоци.

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ
Ние никогаш нема да ги продадеме или да ги споделиме вашите податоци со
трето лице за сопствени маркетинг цели. Можеби ќе треба да ги споделиме
вашите податоци со извори за да се осигураме дека ви се ажурирани за да
можеме да стапиме во контакт; со било кои ентитети кои го стекнуваат правото
за користење при спојување, присоединување или реорганизација; со тела за
спроведување на законот и/или регулаторните ентитети со цел да се усогласат
со било каква законска обврска или судска наредба; и за која било друга цел за
која се согласувате.
Овие странки можат да бидат лоцирани на кое било место во светот каде што
важат различни закони за приватност, а вие разбирате и целосно се
согласувате со трансферот на вашите лични информации до овие земји и
странки. Ние ги извршуваме овие трансфери само кога сме целосно сигурни
дека воспоставените нивоа на заштита во таа земја се во ред или давателот на
услуги дејствува постојано во согласност со важечките закони за приватност.
Ако се одлучите да ви пристигаат информации за собирање средства и за
поддршка на нашата работа, тогаш вашите податоци ќе бидат споделени и со
трети лица односно добавувачи/партнери за да ви испраќаат информации за
собирање средства

ИМАТЕ ПРАШАЊА?
Во однос на приклучување кон регистарот
Ако имате некакво прашање или сакате дополнителни информации за приклучување кон регистарот за матични клетки, посетете ја нашата веб-страна
www.sfsmdr.eu или испратете му e-mail на нашиот тим donor.support@sfsmdr.eu кој ќе биде презадоволен да ви помогне.
Во однос на вашите информации
Ако имате било какви прашања или поплаки во однос на заштитата на информации или сакате да си ги побарате вашите лични податоци, можете да не
исконтактирате преку e-mail адресата sfsmdr@sfsmdr.eu
Регистрирана адреса: Научнафондација СПИРОСКИ –Дарителски регистар за срцевина, ул. РајкоЖинзифов бр. 48, 1000 Скопје. РепубликаМакедонија. ЕМБС:
5889243 | ЕДБ: 4030004519877 | Тел.: +389 70 255155


