આ પા$ુ ં '(લે+ડમાં .ગદાનના કાયદામાં આવતા ફ+રફારો િવશેના ક+ટલાક સૌથી સામા8ય 9:ોના
જવાબ %દાન કર* છે .

!ુ ં બદલી ર"ું છે ?
ઇ◌ં#લ%ડમાં )ગદાન નો કાયદો બદલાઈ ર"ો છે આનો અથ% છે ક) વસંત 2020 થી, !"લ$ડના તમામ
!ુ#ત વયના લોકો, જ◌ો તેઓ !ગદાન ન કરવા અથવા બાકાત (ૂથોમાંના એક ન હોવાનો કોઈ
િનણ$ય ન લે (યાં +ુધી તેઓ 1ગ દાતા ગણવામાં આવશે.
આને સામા'ય ર*તે 'ઓ!ટ આઉટ' િસ#ટમ તર(ક* ઓળખવામાં આવે છે .
તમે !ગદાન ન"ધણી પ!કમાં તમાર( પસંદ અથવા નાપસંદના તમારા િનણ/ય ની ન#ધણી કર(
શકો છો.
આમાંથી બાકાત નીચેના ને રાખવા માં આવશે;
• 18 વષ#થી નીચેના લોકો
• 12 મ"હનાથી ઓછા સમય માટ- ./લે2ડમાં રહ-તા લોકો અથવા ; લોકો <વૈ>?છક ર@તે અહA રહ-તા
નથી તેઓ
• ! લોકોમાં પ"રવત&ન સમજવાની -મતાનો અભાવ છે .
પ"રવત&ન !ારા આવર$ લેવામાં આવતા !ુ#ત લોકો પાસે હ"ુ પણ એક િવક$પ છે ક" તેઓ !ગ દાતા બનવા
માંગે છે અને તે કયા !ગો દાન કરવા માંગે છે , અને !ગદાન આગળ વધે પેહલા તેમના પ"રવારને સામીલ
કરવા માં આવે.

આ પ"રવત&નમાંથી કયા લોકો ને બાકાત રાખવામાં આ"યા છે ?
• 18 વષ#થી ઓછ# !મરના
• ! લોકો નવી ગોઠવણીઓ અને તે માટ$ જ"ર$ પગલાં સમજવા માટ$ માનિસક !મતાનો અભાવ ધરાવે છે
• !"લે%ડના !ુલાકાતીઓ, અને એ લોકો ! અહ# !વૈ$%છક ર"તે રહ#તા નથી
• ! લોકો તેમની ! ૃ#$ુ ! ૂવ$ 12 મ"હના થી ઓછો સમય !"લે%ડ માં ર"ાં હોય તેઓ

ઓ"ટ આઉટ િસ#ટમ ની !ુ ં જ"ર છે ?
!ગદાન !ે#ે જબરજ$ત !ગિત થઇ હોવા છતાં હ" પણ !ગદાતાઓની અછત જણાય છે . દર વષ#,
!ુ ક" માં સ"કડો લોકો !"યારોપણ ની !તી$ા યાદ$ પર રહ# જઈને ! ૃ#$ુ પામે છે .
આ !ગિત ને ચા#ુ રાખવા લોકો ના વલણ માં પ"રવત&ન લાવવાની જ"ર છે . દસ માંથી છ પ"રવારો
!ગદાન માટ$ રા# થતા હોતા હોય છે પણ લોકોના !વન બચાવવા અને !વન માં !ુધારા લાવવા માટ$
આપણે ઓછામાંઓછા દસ માંથી !ઠ પ"રવારોનો સહકાર જોઈશે.
વે#સ થી આવેલ નવા !ુરાવા બતાવે છે ક" 2015 માં તેમણે ઓ"ટ આઉટ િસ#ટમ લા#યા બાદ સંમિત ના
દર માં ન"ધપા& વધારો થયો છે . આપણે !"લે%ડ માં પણ આવી જ !ગિત જોવા ઉ"#ુક છ"એ.
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ઓ"ટ આઉટ િસ!ટમ !ાર$ શ"ુ થશે?
ઓ"ટ આઉટ િસ#ટમ વસંત 2020 માં અમલમાં આવશે. આ નવી િસ#ટમ લા#ુ થવાની પા#$ તાર$ખ
હ" સરકાર તરફ થી !ણવામાં આવી નથી.
!ગદાન ને લગતા કાયદા બદલવા&ુ ં િવધાન સંસદ$ય !"#યા !ારા કરવામાં આવેલ છે અને તેને શાહ$
મં#ૂર& પણ મળે લ છે .
લોકોની !ણ માટ$ ! ૂરતો સમય રહ# તે માટ$ આ ફ"રફાર ત"કાલ અમલ માં આવાના નથી !થી બધાને
!ણ થઇ શક# ક" !ું બદલાઈ રહ#ું છે . !થી લોકોને સમય મળ# શક# અને તેઓ િનણ$ય કર# શક# ક"
તેઓ !ગદાતા બનવા માંગે છે ક" ન"હ, અને એ િનણ$ય તેમના પ"રવાર તથા િમ#ો ને જણાવી શક#.

જો !ુ ં ઓ"ટ આઉટ ન ક"ંુ તો !ુ ં તો પણ મારા !ગો લેવાશે?
ના. !ગદાન ફ"ત થોડા જ !ક#સાઓમાં થઈ શક# છે . આશર$ 500,000 લોકો !ુક$માં દર વષ# ! ૃ#$ુ પામે છે ,
પરં $ ુ તેમાંના 100 માંથી મા# 1 જ એ પ"ર$%થિત માં ! ૃ#$ુ પામે છે !યાં તેઓ તેમના !ગોને દાન કર# શક#
છે . કોઈના મરણ પછ# તરત જ !ગો !થાિપત કર# શકાય છે અને તેમને ઉપયોગી !"થિતમાં રહ#વા&ુ ં જ"ર$
છે , તેથી દાતાઓ સામા$ય ર"તે ફ"ત એવા લોકો હોઈ શક# છે ! હો#$પટલની ઇ"ટ$ %"સવ ક"ર એકમ અથવા
અક#માત અને કટોકટ$ િવભાગમાં ! ૃ#$ુ પા#યા હોય. આ અવરોધોને લીધે દર# ક સંભિવત દાતા ! ૂ#યવાન છે .
દાન થાય તે પહ*લાં તમારા પ/રવારનો સંપક4 કરવામાં આવશે. 7ગ દાનની :/;યા િવશે તમારા
!ુ#ુંબને લગતા કોઈપણ 12ોને સંબોધવામાં આવશે, !માં તમારા ધમ&, મા#યતાઓ અથવા સં,-ૃિતનો
ક"વી ર&તે આદર કરવામાં આવશે તેનો સમાવેશ થાય છે . તે ખર" ખર મહ7વ8ુ ં છે ક" તમે દાતા બનવા
માંગો છો એ તમારા *ુ,ુંબ ને જણાવો. તમારા પ&રવાર સાથે તમારા િનણ.યની ચચા. કરો 4થી તેઓ
તમારા િનણ(ય ને સ,માિનત કર. શક0.

!ુ ં !ુ ં િનયં%ણ !ુમા%ું !ં ક" મારા શર#ર ને !ુ ં થશે ?
ના, તમે હા# પણ !ગદાતા બનવ$ુ ં પસંદ કર# શકો છો અને જો તમને !ગદાતા બન#ું પસંદ ના કર#ું
હોય તો ઝડપ અને સરળતા થી NHS !ગ દાન ન"ધણી પ"ક માં તમારો િનણ$ય લખાવી શકો છો.
આ કરવા માટ' નો સૌથી ઝડપી અને સરળમાગ' ઑનલાઇન રહ-શે.જો તમાર% પાસે ઇ"ટરનેટ ઍ"સેસ
નથી, તો તમે 0300 123 23 23 પર અમારા સંપક% ક"#$ને કૉલ પણ કર# શકો છો.
તમે કોઈપણ સમયે ઝડપથી અને સરળતાથી NHS !ગ દાન ન"ધણી પ"ક પર તમાર%
પસંદગીઓ ને અપડ$ટ કર# શકો છો. અમે પરવાનગી વગર લોકોના !ગો લઈ#ું નહ#.
!ગદાન થાય તે પહ#લાં તમારા પ"રવારનો હંમેશાં અ"ભ$ાય લેવામાં આવશે. !ગ દાનની
!"#યા િવશે તમારા !ુ#ુંબને લગતા કોઈપણ !"ોને સંબોધવામાં આવશે,!માં તમારા
ધમ#,મા#યતાઓ અથવા સં#$ૃિતનો ક"વી ર"તે આદર કરવામાં આવશે તેનો સમાવેશ થાય છે .
તે મહ#વ% ૂણ( છે ક" તમારા !ુ#ુંબ અને િમ#ો તમાર% પસંદગી !ણે.તમાર% પસંદ ગમે તે હોય
પણ આનાથી તમાર% પસંદ ને માન આપવા માં સરળતા રહ# છે .
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!ુ ં તમે મારા !ુ#ુંબની પરવાનગી ! ૂછશો?
હા #ગદાન િવશે સતત તમારા /ુ1ુંબ નો અ6ભ8ાય લેવામાં આવશે. આ માટ$ ના ઘણા કારણો છે :
• પ"રવારની ન(કના કોઈની ખોટનો સામનો કરવો પડતો હોય;
• NHS !ગદાન ન"ધણી પ"
• પર ન"ધાયેલા કોઈપણ િનણ$ય કરતાં વ"ુ તા#તરના િનણ$ય િવશે !ુ#ુંબ પાસે મહ#વ% ૂણ( મા!હતી
હોય;
• !ુ#ુંબ સહકારથી !ગ દાન માટ$ ની તેમના સંબધ
ં ી િવશેની મહ#વ% ૂણ( મા#હતી, !મ ક" તેમના
તબીબી, !ુસાફર' અને સામા$જક બાબતો અમારા િન#ણાત નસ#ને ઉપલ$ધ છે તેની ખાતર%
કરવામાં સહાય કર# છે . !ગ દાન પહ#લાં પ"રવારો ! મા#હતી !દાન કર# છે તેના થી અને તબીબી
ન"ધો અને અ"ય પર#$ણો સાથે મળ#ને, !ય#$તના !ગો કોઈ બી#માં !ગ !થાિપત કરવા
!ુર$%ત છે ક" ન"હ તે સમજવા માટ$ મહ#વ% ૂણ( બને છે .
!ગ અથવા પેશીઓ દાનની સંભાવના હોય તો તમારા 7ુ9ુંબની હંમેશા સંપક< કરવામાં આવશે. જો
તમે પહ&લાંથી દાન િવશે િનણ2ય લીધો છે અને તમારા પ&રવાર સાથે આ શેર ક.ુ0 છે , તો તે તમારા
િનણ$યને સમથ$ન આપે તેવી અપે0ા રાખવામાં આવશે.
જો તમે તમારો િનણ+ય ન-.યો ના હોય અને તમે બાકાત !ૂથમાં પણ નથી, તો તમારા !ુ#ુંબનો સંપક%
કરવામાં આવશે અને ! ૂછવામાં આવશે ક" !ું તમારા !ગ દાનના િનણ$ય !ગે તેમની પાસે કોઈ
મા#હતી છે ? જો કોઈ મા#હતી ઉપલ$ધ ન હોય, તો તે માનવામાં આવશે ક" તમે તમારા !ગોને દાન
કરવા માટ$ સંમત છો અને તમારા પ"રવારને તેનો ટ" કો આપવાની અપે$ા રાખવામાં આવશે.
18 વષ#થી ઓછ( )મરના લોકો અને માનિસક 5મતાનો અભાવ ધરાવતા લોકો નવા કાયદામાંથી
બાકાત રાખવામાં આવે છે , પરં $ ુ હ' પણ NHS !ગદાન ન&ધણી પ+ક પર િનણ$ય લખાવી શક#
છે . આ મા#હતી ચચા# સમયે પ"રવારને ઉપલ$ધ કરાશે. બાકાત !ૂથોમાં લોકો પાસેથી !ગ દાન માટ$
!િતમ િનણ$ય !ુ#ુંબ !ારા કરવામાં આવે છે , પરં $ ુ િન#ણાત નસ# !ારા તેના કોઈ પણ ન"ધેલ િનણ$ય
લેવા માટ$ !ો#સા&હત કરવામાં આવશે.

!ુ ં આ ફ&રફારો મારા બાળકોને અસર કર& છે ?
18 વષ#થી ઓછ( )મરના બાળકોને ઓ3ટ આઉટ િસ9ટમ લા;ુ પડતી નથી. એવા સંજોગોમાં Dયાં 18
વષ#થી ઓછ( )મરના માટ/ દાન િનણ#ય જ5ર( છે , તે #ુ%ુંબને તે િનણ+ય લેવા અને સંમિત 3દાન કરવા
માટ$ કહ"વામાં આવશે.
NHS !ગ દાન ન&ધણી પ+ક, વયના %યાનમાં લીધા િવના દર. ક માટ. 1ુ34ું છે . જો કોઈ બાળક
તેમના િનણ$ય ની ન#ધણી કરવા માંગે છે , અથવા બાળકના માતાિપતા તે માટ3 તે કરવા માંગે છે , તો
આ િવક%પ ઉપલ)ધ છે . NHS !ગદાન ન&ધણી પ+ક પર ન$ધાયેલી મા,હતી એ િન1ણાત નસ$ માટ(
!ુલભ છે ' (ગ દાનની શ/તા િવશે પ4રવારને સંપક9 કર: શક; છે .
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!ુ ં માર$ !િતમિવિધની યોજનાઓ પર અસર થશે?
અમાર% િન(ણાત નસ, હંમેશાં પ2રવાર સાથે વાત કર6 છે ક6 8િતમિવિધ યોજનાઓના સંદભ,માં કોઈ
ધમ#, મા#યતાઓ અથવા સં,-ૃિતની આસપાસના િવચારો છે ક: ક:મ. ઉદાહરણ તર)ક+, ઝડપી દફન
અથવા %ુ'(ું કા+ક,ટ.
દાતાના %ગોને )ૂ ર કરવા માટ0 હાથ ધરવામાં આવતી શ89:યા અ=યંત >ુશળ Aયાવસાિયકો Dારા
કરવામાં આવે છે , તે જ કાળ', !યાન અને આદર સાથે ,ણે કોઈ દદ%ના (વન ને બચવા-ુ ં કામ
કરતા હોય તેમ કરશે. શ%&'યા પછ# શ"#$યા વાળ) ચામડ) કાળ$% ૂવ(ક લગાવી દ" વા માં આવશે
અને શર#ર ધોવા%ુ ં અને !"િસ%ગ સંબધ
ં માંની બાબત માં તેમના !વનની દર# ક ઇ"છાને માન
આપવામાં આવે છે .
ઘણા દાતાઓ 'ુ)લા કા,ક-ટ /િતમિવિધ ધરાવે છે .

!ુ ં કંઇ ન ક"ંુ તો !ુ ં થાય?
એકવાર નવી િસ*ટમ -.લે1ડમાં અમલમાં આવશે,!યાર% તમે જો
િનણ$ય ન ! ૂ#ો હોય અને બાકાત !ૂથમાં ન હોવ તો, એ"ું
!ગોને દાન આપવા સંમત છો. તેથી જો તમે ન"ધતા નથી
માંગો છો, તો તમારા !ગદાન કરવાના િનણ$યની તે તમારા
મહ#વ ! ૂણ$ છે ક" તમારા !ુ#ુંબીજનો તમારા િનણ$ય !ણે .

તમે દાનમાંથી બહાર નીકળવાનો
માનવામાં આવશે ક" તમે તમારા
ક" તમે એક !ગ દાતા બનવા
!ુ#ુંબને ખબર પડ# ન"હ માટ$ તે

જો તમે & 'ગો દાન આપવા માંગતા હો ક" નહ# તે િવશે ચો#સ ! ૂચનાઓ હોય, તો તમાર% NHS !ગ
દાતા ન"ધણી પ"ક પરના તમારા !ગ દાન િનણ$યને ર" કોડ& કરતી વખતે આ મા#હતી !દાન કરવી જોઈએ.
જો તમે એવા સંજોગા માં , ૃ./ુ પા2યા હોય 5યાં 6ગદાન શ: હોય, તો તમારા !ુ#ુંબને હંમેશાં
! ૂછવામાં આવશે ક" તમારા ક"ટલાક અથવા બધા !ગોને દાન કર#ું ક" નહ#. તમારા !ગો તેમની સંમિત
િવના દાન કરવામાં આવશે નહ#.
જો તમે NHS !ગદાન ન&ધણી પ+ક પર તમારા !ગો$ુ ં દાન આપવા$ુ ં એક િનણ$ય પહ(લેથી જ
ન"#$ું છે , અને હ%ુ !ુધી તમારા પ(રવારને ક-ું નથી, તો #ૃપા કર)ને તેમને જણાવો.
જો તમે !ગદાન ન"ધણી પ"ક પર એક ઓ"ટ આઉટ િનણ$ય ન"#યો છે , તો તમાર% ખાતર% કરવી જોઈએ ક"
એ િનણ$ય ની તમારા !ુ#ુંબ ને ખબર હોય.
જો તમે તમારા િનણ+યને ફ"રફાર કરવા અથવા !ુનિન%મા(ણ કરવા માંગો છો, તો તમે તમાંર& િવગતો
!ુધારા ફોમ$ માં લખી શકો છો અથવા 0300 123 23 23 પર કૉલ કર# શકો છો.
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!ુ ં !ુ ં મા#ંુ મન બદલી શ"ું?
હા. જો તમે NHS !ગદાન ન"ધણી પ'ક પર #ગ દાનના િનણ*યની ન-ધ લીધી છે અને તમાર5
િવગતો ફ"રફાર કરવા માંગો છો, અથવા તમારા િનણ0યની ફ4રબદલ કરવા માંગો છો, તો તમે તમાર%
િવગતો !ુધારા ફોમ) માં ભર, શકો છો અથવા 0300 123 23 23 પર કૉલ કર, શકો છો.
તમારા પ&રવાર સાથે એક -ગદાતા હોવાના તમારા િનણ5યને ઉ8લેખ કરવો મહ#વ% ૂણ( છે . આ તેમને
વ"ુ આ"મિવ&ાસ આપશે ક" તેઓ !ણે છે ક" તમે દાન આપવા માગતા હતા અને આનાથી તમારા િનણ+યને
માન આપવા%ુ ં વ"ુ સરળ બનશે.

NHS !ગદાતા ન"ધણી પ"ક !ુ ં છે ?
NHS !ગદાતા ન'ધણી પ,ક એક ડ"ટાબેઝ છે !માં !ગદાન આપવા%ુ ં ન"# ક"ુ$ હોય ક" નહ# તે !ગેના
બધા લોકોની િવગતો ધરાવે છે . NHS !ગદાન ન"ધણી પ%ક પર ન"ધણી કરાવ%ું અને તમારા !ુ#ુંબને
કહ#વા&ુ ં એ !ે#ઠ મા#યમ છે ક" !યાર% તમારા ! ૃ#$ુ થયા બાદ તમારા !ગદાનના િનણ(યને સ"માિનત
કરવામાં આવે.
જો તમે કાયદામાં ફ"રફાર િવશે કોઈની સાથે વાત કરવા માંગતા હો, તો !ૃપા કર#ને અમાર% સમિપ%ત
લાઇનને કૉલ કરો: 0300 303 2094. !ૃપા કર#ને ન"ધો ક" આ સેવા ફ"ત !"ે$માં જ ઉપલ$ધ છે .
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