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توفر هذه الصفحة إجابات لبعض األسئلة األكثر شیوًعا حول التغییرات القادمة لقانون التبرع باألعضاء في إنجلترا.  

ما الذي سیتغیر؟  
، سیتم اعتبار جمیع البالغین في إنجلترا متبرعین 2020. یعني ذلك أنه بدًءا من ربیع عام في إنجلترا یتغیر قانون التبرع باألعضاءس

جلوا قراًرا بعدم التبرع أو إذا كانوا ینتمون إلى إحدى المجموعات المستبعدة.باألعضاء عند وفاتهم ما لم یكونوا قد س  

عادة ما یشار إلى ذلك بنظام (إلغاء االشتراك).  

.سجل المتبرعین باألعضاءیمكنك تسجیل قرارك بإلغاء االشتراك في   

المستبعدون هم:  
عام 18من هم دون  •  
شهر أو األشخاص الذین ال یعیشون هنا طواعیة 12األشخاص الذین عاشوا في إنجلترا لمدة تقل عن  •  
األشخاص الذین یفتقرون إلى القدرة على فهم التغییر. •  

التغییر سیكون لدیهم الخیار إذا ما كانوا یرغبون في التبرع باألعضاء وأي األعضاء یرغبون في التبرع بها، البالغون ممن یشتملهم 
وسیظل على عائالتهم اتخاذ قرار التبرع باألعضاء من عدمه.   

أي المجموعات مستبعدة من هذا التغییر؟  
من هم دون الثمانیة عشر عاًما •  
لعقلیة على فهم الترتیبات الجدیدة واتخاذ اإلجراء الالزماألشخاص الذین یفتقرون إلى القدرة ا •  
زوار إنجلترا، واألشخاص الذین ال یعیشون هنا طواعیة •  
شهر قبل وفاتهم 12األشخاص الذین عاشوا في إنجلترا لمدة تقل عن  •  

لغاء االشتراك؟إلماذا نحتاج إلى نظام إ  
یزال هناك نقص في عدد المتبرعین. في كل عام، یموت المئات من األشخاص لقد حدث تقدم مذهل في مجال التبرع باألعضاء ولكن ال 

في المملكة المتحدة ممن هم ضمن قائمة انتظار زرع األعضاء.  

عائالت على التبرع باألعضاء، لكن للوفاء  10من أصل  6الستكمال هذا التطور، نحتاج إلى تحول في السلوك العام. توافق أكثر من 
وتحسینها. اةعائالت لدعم التبرع باألعضاء والموافقة على إنقاذ الحی 10من أصل  8نحتاج على األقل إلى بمتطلبات المرضى   

. نحن 2015یلمح الدلیل األخیر من ویلز إلى أن معدالت الموافقة ارتفعت بشكل ملحوظ منذ تقدیم نظام تسجیل الخروج في عام 
حریصون على رؤیة نفس هذا التطور في إنجلترا.  

سیبدأ نظام إلغاء االشتراك؟ متى  
لم یتم بعد تأكید التاریخ الدقیق لتنفیذ النظام الجدید من قبل الحكومة.  .2020سیتم تفعیل "نظام تسجیل الخروج" في ربیع عام   

.الموافقة الملكیةاجتازت تشریعات تغییر قانون التبرع باألعضاء في إنجلترا العملیة البرلمانیة بنجاح وحصلت على    

نه أن یمنح الناس الوقت أن یتم تطبیق التغییرات في الحال للتأكد من توفر الوقت الكافي إلخطار الناس حول ما تم تغییره. فذلك من شل
  لیختاروا إذا ما كانوا یرغبون في التبرع باألعضاء ولمشاركة القرار مع عائالتهم وأصدقائهم.
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لغائي لالشتراك؟هل سیتم التبرع بأعضائي تلقائًیا في حالة عدم إ  
شخص مصرعهم سنوًیا في المملكة  500000ال. ال یمكن أن یحدث التبرع باألعضاء إال في عدد صغیر من الحاالت. یلقى حوالي 

منهم یتوفون في ظروف تمكنهم من التبرع بأعضائهم. ال یمكن زرع األعضاء إال بعد فترة  100من كل  1المتحدة، لكن ال یوجد سوى 
قب وفاة المتبرع وینبغي أن تكون في حالة قابلة لالستخدام، لذا یمكن أن یقتصر المتبرعون عادة على األشخاص ممن ماتوا صغیرة جًدا ع

في وحدة العنایة المركزة بالمستشفى أو قسم الطوارئ والحوادث. بسبب هذه القیود، یعد كل متبرع محتمل قیمة كبیرة.  

عملیة التبرع. ستتم اإلجابة عن كل األسئلة التي قد تطرحها عائلتك حول عملیة التبرع سیتم التواصل مع عائلتك قبل الشروع في 
 باألعضاء، بما في ذلك مدى احترام إیمانك أو معتقداتك أو خلفیتك الثقافیة. یعد من األهمیة بمكان اختیارك إذا ما كنت ترغب في التبرع

باألعضاء وإخطار عائلتك بذلك. .اختیاركحتى یمكنهم المساعدة في ضمان احترام  ناقش قرارك مع عائلتك   

ا سوف یحدث لجسدي؟هل سأفقد التحكم فیم  
ال. ما یزال االختیار یرجع إلیك إذا ما كنت ترغب في التبرع باألعضاء. وإذا كنت ال ترغب في التبرع، یمكنك تسجیل قرارك بسرعة 

. أسهل وأسرع طریقة للقیام بذلك عبر شبكة اإلنترنت. إن سجل المتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة الوطنیةوسهولة في 
.23 23 123 0300لم یكن لدیك اتصال باإلنترنت، یمكنك أیًضا االتصال بمركز اتصاالتنا على   

لمتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة الوطنیة بسرعة وسهولة في أي وقت.یمكنك تحدیث تفضیالتك في سجل ا نحن ال  
نأخذ أعضاء الناس بدون إذن.  

بالتأكید سیتم استشارة عائلتك أوال قبل الشروع في عملیة التبرع باألعضاء. ستتم اإلجابة عن كل األسئلة التي قد تطرحها عائلتك حول  
، بما في ذلك مدى احترام إیمانك أو معتقداتك أو خلفیتك الثقافیة. من المهم أن تخطر عائلتك وأصدقائك بقرارك. عملیة التبرع باألعضاء

یسهل ذلك علیهم احترام قرارك، أًیا كان ذلك القرار.  

هل سیظل علیكم طلب اإلذن من عائلتي؟  
سباب التي تجعلنا نقوم بذلك:نعم. سنستمر في استشارة العائالت قبل التبرع باألعضاء. هناك عدد من األ  

كنوع من المراعاة والتقدیر للعائلة التي تواجه فقدان شخص قریب منها؛ •  
سجل قد یكون لدى العائلة معلومات مهمة حول قرار الشخص بخصوص التبرع باألعضاء أكثر حداثة من أي قرار مسجل في  •

;المتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة الوطنیة  
یساعد دعم العائلة على ضمان توفر معلومات مهمة حول أقاربهم، مثل تاریخهم الطبي واالجتماعي واألماكن التي سافروا إلیها  •

المعلومات التي تقدمها العائالت قبل بدء عملیة التبرع باألعضاء، إلى جانب لممرضینا المتخصصین في مجال التبرع باألعضاء. تعد 
المالحظات الطبیة وغیرها من االختبارات، حیویة لمعرفة ما إذا كانت أعضاء هذا الشخص آمنة لزراعتها داخل جسم شخص آخر.  

و األنسجة محتملة. إذا كنت قد اتخذت قرارك بالفعل حول بالتأكید سیتم التواصل مع عائلتك أوال إذا كانت عملیة التبرع بأحد األعضاء أ
التبرع باألعضاء وشاركته مع عائلتك، فمن المتوقع أن یدعموا قرارك، أًیا كان.  

إن لم تكن قد سجلت أي قرار ولم تكن ضمن أي من المجموعات المستبعدة، سیتم التواصل مع عائلتك وسؤالها إذا كانت تمتلك أیة 
ر تبرعك باألعضاء. حال عدم توفر أي معلومات، سیتم اعتبارك قد وافقت على التبرع بأعضائك ویتوقع أن تدعم معلومات حول قرا
عائلتك هذا األمر.  

ي یتم استبعاد كل من هم دون الثامنة عشر عاًما ومن یفتقرون إلى القدرة العقلیة من القانون الجدید، لكن یجوز أن یقوموا بتسجیل قرار ف
ن باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة الوطنیة. سیتم إتاحة هذه المعلومات للعائلة وقت اتخاذ القرار. یتم اتخاذ القرار سجل المتبرعی

النهائي لألشخاص من المجموعات المستبعدة من خالل العائلة، لكن سیتم تشجیعهم من قبل الممرض المتخصص على مراعاة أي قرار 
مسجل.  

على أطفالي؟ هل تؤثر هذه التغییرات  
عام. في الحاالت التي یتطلب فیها اتخاذ قرار للتبرع باألعضاء لشخص عمره  18ال ینطبق نظام إلغاء االشتراك على األطفال أقل من 

عام، سیطلب من العائلة اتخاذ ذلك القرار وتقدیم الموافقة. 18أقل من   

مفتوًحا للجمیع بغض النظر عن السن. إذا أبدى أحد  سجل المتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة الوطنیةیعد 
, أو كان ولي أمر الطفل یرغب في أن یفعل ذلك نیابة عنه، فهذا الخیار متاح. یمكن الوصول تسجیل قرارهاألطفال رغبته في 

للمعلومات المسجلة في سجل المتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة الوطنیة من قبل الممرضین المتخصصین 
رع باألعضاء.في مجال التبرع باألعضاء والذین یتواصلون مع العائلة حول إمكانیة التب  
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هل ستتأثر خطط جنازتي؟  
دائًما ما یتحدث ممرضونا المتخصصون للعائلة لمعرفة إذا كانت هناك اعتبارات ینبغي مراعاتها بخصوص إیمان، معتقدات أو خلفیة 

الشخص الثقافیة فیما یتعلق بخطط الجنازة. على سبیل المثال، دفن سریع أم نعش مفتوح.  

ة إلزالة أعضاء المتبرع من قبل متخصصین شدیدي المهارة، بنفس الحرص واالنتباه واالحترام الذي یولونه عند یتم تنفیذ الجراحة المقرر
إجراء أي عملیة أخرى إلنقاذ حیاة أحد المرضى. یتم تضمید الشقوق الجراحیة بعنایة عقب الجراحة باإلضافة إلى احترام أي أمنیات 

بغسل الجسد أو تلبیسه.للرعایة بعد مفارقة الحیاة فیما یتعلق   

یتوجه العدید من المتبرعین نحو إقامة جنازة بنعش مفتوح.  

ما الذي سیحدث إن لم أفعل أي شيء؟  
بمجرد تطبیق النظام الجدید في إنجلترا، إن لم تكن قد اتخذت قرارك بعد بشأن إلغاء االشتراك في التبرع باألعضاء ولم تكن ضمن 

بارك قد وافقت على التبرع بأعضائك. لذا، حتى إن لم تكن قد سجلت رغبتك في أن تصبح متبرًعا المجموعات المستبعدة، سیتم اعت
باألعضاء، یعد من األهمیة بمكان إخطار عائلتك بذلك.  

رار إذا كانت لدیك تعلیمات محددة حول األعضاء التي ترغب أو ال ترغب في التبرع بها، یتعین علیك تقدیم هذه المعلومات عند تسجیلك لق
.سجل المتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة الوطنیةتبرعك باألعضاء في    

ببعض األعضاء أو جمیعها. لن یتم التبرع إذا حدثت الوفاة في ظروف یصبح فیها تبرعك ممكًنا، سیتم سؤال عائلتك إذا كان التبرع سیتم 
بأعضائك دون موافقتهم.  

إذا كنت قد سجلت قرارك بالفعل بالتبرع بأعضائك في سجل المتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة الوطنیة، ولم تكن قد 
أخبرت عائلتك بعد، یرجى إخطارهم.  

المتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة الوطنیة، علیك التأكد إًذا من وإذا كنت قد سجلت قرارك بإلغاء االشتراك في سجل 
معرفة عائلتك بهذا القرار.  

تعدیل التفاصیل الخاصة بكإذا كنت ترغب في تحدیث أو تأكید قرارك، یمكنك إكمال نموذج  .23 23 123 0300أو االتصال على    

هل یمكنني تغییر رأیي؟  
نعم. إذا كنت قد سجلت قرارك بالتبرع باألعضاء في سجل المتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة الوطنیة وكنت ترغب في 

تعدیل التفاصیل الخاصة بكذج تحدیث أو تأكید قرارك، یمكنك إكمال نمو .23 23 123 0300أو االتصال على    

عطیهم ذلك مزید من الثقة لیتأكدوا من رغبتك في یعد من األهمیة بمكان مشاركة قرارك في أن تصبح متبرًعا باألعضاء مع عائلتك. سی
التبرع ویسهل علیهم احترام قرارك.  

ما هو سجل المتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة والوطنیة.  
رار إن سجل المتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة الوطنیة عبارة عن قاعدة بیانات تضم تفاصیل كل من قام بتسجیل ق

كانوا قد قرروا التبرع أو ال. یعد التسجیل في سجل المتبرعین باألعضاء الخاص بهیئة الخدمات الصحیة أبشأن التبرع باألعضاء، سواء 
الوطنیة وإخبار عائلتك بما ترغب فیه هو أفضل الطرق للمساعدة على ضمان احترام قرارك عند وفاتك.  

القانون، یرجى االتصال بخطنا المخصص لذلك: إذا كنت ترغب في التحدث ألحد حول تغییرات . یرجى مالحظة 2094 303 0300 
أن ھذه الخدمة متوفرة باللغة اإلنجلیزیة فقط.  


