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Această pagină oferă răspunsuri la unele dintre cele mai frecvente întrebări despre viitoarele modificări ale 
legislației din Anglia privind donarea de organe. 

Ce se modifică? 
Legislația din Anglia privind donarea de organe se modifică. Aceasta înseamnă că, începând cu primăvara 
anului 2020, toți adulții din Anglia vor fi considerați donatori de organe la moartea acestora, cu excepția 
cazului în care aceștia și-au înregistrat decizia de a nu dona sau dacă se află în unul dintre grupurile excluse. 

Acesta este denumit un sistem de exprimare a refuzului explicit (opt-out). 

Vă puteți înregistra decizia de a fi sau nu donator de organe în Registrul donatorilor de organe. 

Persoanele excluse sunt: 
• persoanelor cu vârsta sub 18 ani  
• persoanele care au locuit în Anglia mai puțin de 12 luni sau care nu locuiesc aici în mod voluntar  
• persoanele care nu dețin capacitatea de a înțelege modificarea. 

Adulții care fac obiectul modificării vor avea în continuare posibilitatea de a alege dacă doresc să fie 
donatori de organe și care sunt organele pe care doresc să le doneze, iar familiile acestora vor fi implicate 
în continuare înainte ca donarea de organe să fie realizată. 

Care sunt grupurile excluse de la această modificare? 
• Persoanele cu vârsta sub 18 ani 
• Persoanele care nu dețin capacitatea mentală de a înțelege noile aranjamente și de a lua măsurile necesare 
• Persoanele care se află în vizită Anglia și persoanele care nu locuiesc aici în mod voluntar 
• Persoanele care au locuit în Anglia mai puțin de 12 luni înainte de deces 

De ce este necesar un sistem de exprimare a refuzului explicit (opt-out)? 
Donarea de organe a înregistrat un progres enorm, însă există în continuare un deficit de donatori.  
În Marea Britanie, sute de persoane care se află pe lista de așteptare pentru un transplant mor în fiecare an. 

Pentru a ne continua progresul, avem nevoie de o transformare a atitudinii publice. Peste 6 din 10 familii 
sunt de acord cu donarea organelor, însă, pentru a răspunde nevoilor pacienților, avem nevoie de cel puțin 
8 din 10 familii care să sprijine donarea și să fie de acord să salveze și să îmbunătățească viețile altora. 

Cele mai recente dovezi din Țara Galilor sugerează faptul că ratele de consimțământ au crescut 
semnificativ de la introducerea sistemului de exprimare a refuzului explicit (opt-out) în 2015. Suntem 
dornici să vedem același progres și în Anglia. 

Când va fi lansat sistemul de exprimare a refuzului explicit (opt-out)? 
„Sistemul de exprimare a refuzului explicit (opt-out)” va intra în vigoare în primăvara anului 2020.  
Data exactă a implementării noului sistem nu a fost confirmată încă de guvern. 

Documentele pentru modificarea legislației din Anglia privind donarea de organe au trecut prin procesul 
parlamentar și au primit Acordul Regal.  

Modificările nu vor intra în vigoare imediat, pentru a permite o perioadă suficientă de timp de informare  
a oamenilor în legătură cu modificările. Astfel, oamenii vor avea timp să aleagă dacă își doresc să fie 
donatori de organe și să își informeze familia și prietenii în legătură cu această decizie. 
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Organele mele vor fi prelevate în mod automat dacă nu îmi exprim 
refuzul explicit? 
Nu. Donarea de organe poate avea loc doar într-un număr mic de cazuri. Aproximativ 500.000 de 
persoane mor în fiecare an în Anglia, însă doar aproximativ 1 din 100 dintre aceștia mor în circumstanțe 
care permit donarea de organe. Organele pot fi transplantate doar la scurt timp după decesul unei 
persoane și trebuie să se afle în stare utilizabilă, prin urmare, donatorii pot fi, în general, doar persoanele 
care au decedat în cadrul secției de terapie intensivă a unui spital sau în cadrul secției de primire a 
accidentelor și a urgențelor. Din cauza acestor restricții, fiecare donator potențial este valoros. 

Familia dumneavoastră va fi abordată înainte de realizarea donării de organe. Familiei dumneavoastră i se 
va răspunde la orice întrebări legate de procesul de donare a organelor, inclusiv la cele legate de modul în 
care credința, convingerile sau cultura dumneavoastră vor fi respectate. Este extrem de important să alegeți 
dacă doriți să fiți donator de organe și să vă informați familia în legătură cu decizia dumneavoastră. 
Discutați cu familia despre decizia dumneavoastră, pentru ca aceasta să se poată asigura că alegerea vă 
este respectată. 

Îmi pierd controlul asupra a ceea ce se întâmplă cu corpul meu? 
Nu. Decizia de a fi donator de organe vă aparține în continuare dumneavoastră. Iar dacă nu doriți să vă 
donați organele, este foarte rapid și simplu să vă înregistrați decizia în Registrul NHS al donatorilor de 
organe. Cea mai simplă și rapidă metodă o constituie înregistrarea online. Dacă nu aveți acces la internet, 
puteți apela centrul nostru de contact la numărul de telefon 0300 123 23 23. 

Aveți posibilitatea să vă actualizați preferințele din Registrul NHS al donatorilor de organe rapid și simplu, 
în orice moment. Nu vom preleva organele niciunei persoane fără permisiune. 

Familia dumneavoastră va fi întotdeauna consultată înainte de realizarea donării. Familiei dumneavoastră 
i se va răspunde la orice întrebări legate de procesul de donare a organelor, inclusiv la cele legate de modul 
în care credința, convingerile sau cultura dumneavoastră vor fi respectate. Este important ca familia și 
prietenii dumneavoastră să vă cunoască decizia. Acest lucru le permite să vă respecte decizia, indiferent 
de aceasta. 

Veți solicita și acordul familiei mele? 
Da. Familiile vor fi în continuare consultate în legătură cu donarea de organe. Există câteva motive pentru 
aceasta: 
• Din considerație pentru familia care se confruntă cu pierderea unei persoane apropiate; 
• Familia poate deține informații importante despre decizia persoanei respective în legătură cu donarea 

de organe care este mai recentă decât decizia înregistrată în Registrul NHS al donatorilor de organe; 
• Prin sprijinul membrilor familiei se asigură faptul că informații importante despre ruda acestora, 

precum antecedentele medicale, sociale și de deplasare sunt puse la dispoziția asistentelor medicale 
specializate în donarea de organe. Informațiile pe care familiile de furnizează înainte de a continua cu 
donarea organelor, împreună cu observațiile medicale și alte analize, sunt vitale pentru a înțelege dacă 
organele persoanei respective pot fi transplantate în siguranță unei alte persoane. 

Familia dumneavoastră va fi întotdeauna abordată dacă există o posibilitate de donare a organelor sau 
țesuturilor. Dacă ați luat deja o decizie în legătură cu donarea de organe și v-ați informat familia în 
legătură cu aceasta, aceasta ar trebui să vă sprijine decizia, indiferent care este aceasta. 

Dacă nu v-ați înregistrat decizia prin mijloacele menționate și dacă nu vă aflați în unul dintre grupurile 
excluse, familia dumneavoastră va fi abordată și întrebată dacă deține informații despre decizia 
dumneavoastră privind donarea de organe. Dacă nu sunt disponibile informații, se va considera că sunteți 
de acord cu donarea organelor și se așteaptă ca familia dumneavoastră să sprijine această decizie. 
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Persoanele cu vârsta sub 18 ani și cele care nu dețin capacitatea mentală necesară nu fac obiectul noii legi, 
însă pot înregistra totuși o decizie în registrul NHS al donatorilor de organe. Aceste informații vor fi 
furnizate familiei la momentul discuției. Decizia finală privind donarea de organe provenite de la 
persoanele din grupurile excluse este luată de familie, însă aceasta va fi încurajată de o asistentă medicală 
specializată să ia în considerare orice decizie înregistrată. 

Aceste modificări îmi afectează copiii? 
Sistemul de exprimare a refuzului explicit (opt-out) nu se aplică copiilor cu vârsta sub 18 ani. În 
circumstanțele în care este necesară o decizie de donare a organelor pentru o persoană cu vârsta sub 18 
ani, familiei i se va solicita să ia decizia respectivă și să își exprime acordul. 

Registrul NHS al donatorilor de organe este deschis tuturor, indiferent de vârstă. Dacă un copil dorește să 
își înregistreze decizia sau dacă un părinte dorește să înregistreze o decizie în numele copilului, această 
opțiune este disponibilă. Informațiile înregistrate în Registrul NHS al donatorilor de organe sunt accesibile 
asistentelor medicale specializate în donarea de organe care vă abordează familia în legătură cu 
posibilitatea donării organelor. 

Planurile mele de înmormântare vor fi afectate? 
Asistentele noastre medicale specializate comunică întotdeauna cu familia pentru a verifica dacă există 
anumite considerente legate de credința, convingerile sau cultura unei persoane în ceea ce privește 
planurile de înmormântare. De exemplu, o înmormântare rapidă sau expunerea unui sicriu deschis. 

Intervenția chirurgicală de prelevare a organelor donatorului este realizată de specialiști foarte bine 
pregătiți, cu aceeași grijă și atenție și cu același respect ca în cazul oricărei intervenții chirurgicale de 
salvare a vieții unui pacient. Inciziile chirurgicale sunt pansate cu atenție după intervenția chirurgicală, iar 
orice dorințe de îngrijire la sfârșitul vieții în legătură cu spălarea și toaletarea corpului sunt respectate. 

Mulți donatori au o înmormântare la care sicriul este expus cu capacul deschis. 

Ce se întâmplă dacă nu fac nimic? 
După intrarea în vigoare a noului sistem în Anglia, dacă nu v-ați exprimat decizia de a refuza donarea de 
organe și dacă nu vă aflați într-un grup exclus, se va considera că sunteți de acord cu donarea organelor 
dumneavoastră. Prin urmare, chiar dacă nu vă înregistrați decizia de a fi donator de organe, este important 
să vă informați familia în legătură cu decizia dumneavoastră. 

Dacă aveți instrucțiuni specifice despre organele pe care doriți sau nu să le donați, trebuie să furnizați 
aceste informații în momentul înregistrării deciziei dumneavoastră privind donarea de organe în Registrul 
NHS al donatorilor de organe.  

Dacă muriți în circumstanțe în care donarea de organe este posibilă, familia dumneavoastră va fi 
întotdeauna întrebată dacă anumite organe sau toate organele ar trebuie donate. Organele dumneavoastră 
nu vor fi donate fără acordul acesteia. 

Dacă v-ați înregistrat deja decizia de a vă dona organele în Registrul NHS al donatorilor de organe și nu v-
ați informat încă familia, vă rugăm să o informați. 

Dacă ați înregistrat o decizie de refuz explicit în Registrul donatorilor de organe, asigurați-vă că familia 
dumneavoastră vă cunoaște decizia. 

Dacă doriți să vă actualizați sau să vă reafirmați decizia, puteți să completați formularul Modificare 
detalii sau să apelați 0300 123 23 23.  
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Pot să mă răzgândesc? 
Da. Dacă v-ați înregistrat decizia privind donarea de organe în Registrul NHS al donatorilor de organe 
și doriți să vă actualizați detaliile sau să vă modificați sau să vă reafirmați decizia, puteți să completați 
formularul Modificare detalii sau să apelați 0300 123 23 23. 

Este important să vă informați membrii familiei în legătură cu decizia dumneavoastră de a fi donator de 
organe. Acest lucru le va oferi mai multă încredere deoarece aceștia vor ști că ați vrut să vă donați organele 
și astfel vă vor putea respecta decizia mai ușor. 

Ce este Registrul NHS al donatorilor de organe? 
Registrul NHS al donatorilor de organe este o bază de date care deține detaliile tuturor persoanelor care și-
au înregistrat o decizie privind donarea de organe, indiferent dacă acestea au decis să doneze organele sau 
nu. Înregistrarea în Registrul NHS al donatorilor de organe și informarea familiei constituie cea mai bună 
metodă de a vă asigura că decizia vă este respectată la moartea dumneavoastră. 

Dacă doriți să vorbiți cu cineva despre modificarea legislației, contactați-ne la numărul de telefon dedicat: 
0300 303 2094. Rețineți că acest serviciu este disponibil doar în limba engleză. 


