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વસતં 2020 થી ઇંગ લ્ેન્ડમા ંઅંગદાનનલે ્ગતા કાયદા બદ્ાઈ રહા ંછલે.
આ પત્ રિકા તમારા ત્ વકલપપો સમજાવલે છલે.

અંગ અનલે ઉત્તકનુ ંદાન એટ્લે શુ?ં

અંગ અનલે ઉત્તક દાન એટ્લે, તમલે જયારે મતૃ્ ુપામપો તયારે, બીજાના જીવન બચાવવા અથવા સધુારવામા ં
મદદરૂપ થવા, પપોતાના અંગ અનલે/અથવા ઉત્તકનુ ંકરેલ ુદાન.

એક અંગ દાતા નવ જેટ્ા ્પોકપોના જીવન બચાવી અથવા પરરવત્તતિત કરી શકે છલે. ઉત્તક પ્રતયારપોપણ 
પણ કપોઈ વયક્તના જીવનની ગણુવત્તામા ંમહતવપણૂ્ણ સધુારપો કરી શકે છલે. આ દાન, કપોઈકનલે ફરી જપોવામા ં
મદદરૂપ થવા કપોત્નતિયા હપોય શકે, કે હૃદયની ખામીના ઉપચાર માટે પ્રત્તસથાત્પત હૃદય વાલવ, અથવા 
ગભંીર રીતલે દાઝી ગયલે્ાની સારવાર માટે ચામ્ડી પણ હપોઈ શકે.

અંગ દાનનલે ્ગતપો કાયદપો શા માટે બદ્ાય છલે?

પ્રતયલેક રદવસલે બ્રિટનમા ં્ગભગ રિણ ્પોકપો મતૃ્ ુપામલે છલે, એક અંગની દરકારમા,ં કારણ કે પ્રતયારપોપણ 
માટે પરૂતા અંગપો ઉપ્બધ નથી. પરંત ુમારિ 1% ્પોકપો એવા સજંપોગપોમા ંમતૃ્ ુપામલે છલે કે જેમા ંતલેઓ દાન 
આપવા સક્ષમ હપોય.

મપોટા ભાગના ્પોકપો અંગદાનનલે સૈદાતં્તક રીતલે ટેકપો આપલે છલે અનલે મતૃ્ ુબાદ પપોતાના અંગપોનુ ંદાન આપવા 
તૈયાર હશલે. છતા,ં ઘણા ં્પોકપો  પપોતાના ત્નણ્ણયનલે સપષટ કરતા નથી, કાતંપો NHS અંગદાતા રજીસટર પર 
સહી દ્ારા અથવા તલેમના પરરવાર નલે જાણ કરીનલે. આ કાયદામા ંબદ્ાવ મપોટાભાગના ્પોકપોની શુ ંઈચછલે 
છલે એ વધ ુસારી રીતલે પ્રત્તબ્બંબ્બત કરશલે અનલે વધ ુજીવન બચાવવા અનલે સધુારવામા ંમદદરૂપ થશલે.

શુ ંબદ્ાઈ રહુ ંછલે?

વસતં 2020 થી, ઇંગ્લેન્ડના તમામ પખુત વયના ્પોકપોનલે, તલેમના મતૃ્ ુબાદ, તલેઓ અંગ અનલે 
ઉત્તક દાતા બનવા સહમત છલે એમ માની લ્ેવામા ંઆવશલે, ત્સવાયકે તલેમણલે દાન નહીં કરવાનપો 
સપષટ ત્નણ્ણય નોંધાવયપો હપોય અથવા બાકાત રાખવામા ંઆવલે્ા જૂથમાથંી એકમા ંહપોય (જુઓ, ‘આ 
બદ્ાવ કપોનલે અસર કરી શકે છલે?’). આનલે સામાનય રીતલે ‘ઓપટ આઉટ’’ ત્સસટમ કહવેાય છલે.

આનપો અથ્ણ એવપો થાય કે જપો તમલે પષુષટ નથી કરી કે તમલે અંગ દાતા બનવા ઈચછપો છપો કે નરહ – 
કાતંપો NHS અંગ દાતા રજીસટર ઉપર ત્નણ્ણય નોંધાવીનલે અથવા ત્મરિપો કે પરરવારની સાથલે વાત 
કરીનલે - તપો એવુ ંમાની લ્ેવામા ંઆવશલે કે તમલે જયારે મતૃ્ ુપામપો તયારે તમલે તમારા અંગ દાનમા ં
આપવા સહમત છપો.

અંગ દાન એક મહાન ઉદારતાનુ ંકાય્ણ મનાત ુ ંરહ ેછલે. છતા ંતમનલે એ પસદં કરવાનપો અત્ધકાર છલે 
કે તમારે અંગ દાતા બનવુ ંછલે કે નરહ. તમલે જયારે મતૃ્ ુપામપો તયારે તમારા અંગદાન ત્વશલે તમારા 
પરરવારની સ્ાહ ્લેવામા ંઆવશલે.
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અંગદાનનલે ્ગતા કાયદામા ંબદ્ાવ કારથી થાય છલે?

‘ઓપટ આઉટ’ ત્સસટમ વસતં 2020 થી ઈંગ લ્ેન્ડમા ંઅમ્મા ંઆવલેશલે.

તયા ંસધુી, જપો તમલે એવા સજંપોગપોમા ંમતૃ્ ુપામપો કે જેમા ંતમલે દાન આપવા સક્ષમ હપોવ, તપો ત્વશલેષજ્ઞ 
તબીબી કમ્ણચારી NHS અંગદાતા રજીસટર ઉપર તપાસ કરવાનુ ંજારી રાખશલે, એ જપોવા માટે કે તમલે 
દાતા બનવા કપોઈ ત્નણ્ણય નોંધાવલે્પો છલે કે નરહ. જપો તમલે એવુ ંકરે્ હશલે, તપો તમારા પરરવારનલે એનુ ંમાન 
રાખવા કેહવામા ંઆવશલે. જપો તમલે દાતા તરીકે નોંધણી નરહ કરે્ હપોય, તપો તમારા પરરવારનલે તમારા 
વતી ત્નણ્ણય લ્ેવાનુ ંકેહવમા ંઆવશલે.

એકવાર કાયદપો બદ્ાય, એમ માની લ્ેવામા ંઆવશલે કે જયારે તમલે મતૃ્ ુપામપો તયારે તમલે અંગદાતા 
બનવા સહમત છપો, જપો તમલે 18 વષ્ણની ઉપરના હપોવ:

• તમલે ‘ઓપટ આઉટ’ કરે્ નથી, અથવા
• તમલે બાકાત રાખવામા ંઆવલે્ જૂથમાનંા એક નથી

તમારા પરરવારનલે હજુ પણ સામલે્ કરવામા ંઆવશલે.

આ ફેરફાર કપોનલે અસર કરશલે?

આ નવપો કાયદપો ઈંગ લ્ેન્ડના પખુત વયના ્પોકપો કે જેઓ ઈંગ લ્ેન્ડમા ંમતૃ્ ુપામલે તલેમનલે ્ાગ ુપ્ડશલે.

કપોનલે ્ાગ ુપ્ડશલે નરહઃ

• 18 વષ્ણથી નીચલે ના ્પોકપોનલે 
• એવા ્પોકપો કે જેમનામા ંનવી વયવસથાઓ સમજી અનલે જરૂરી કાય્ણવાહી કરવા માટે ની માનત્સક 

ક્ષમતાનપો અભાવ હપોય
• એ ્પોકપોનલે કે જેઓ પપોતાના મતૃ્ ુપહે્ ા ઈંગ લ્ેન્ડમા ં12 મરહના થી ઓછા સમય માટે રહયા હપોય
• એ ્પોકપોનલે કે જેઓ અહીંયા સવલેચછાથી રહતેા ન હપોય

મારે શુ ંકરવાનુ ંરેહશલે?

વસતં 2020 થી, ઈંગ લ્ેન્ડમા ંઅંગદાનનલે ્ગતા કાયદામા ંફેરફાર થતા હપોવાથી, અમલે એવુ ંઈચછીએ 
છીએ કે દરેક વયક્ત ત્નણ્ણય લ્ે કે તલેઓ અંગ દાતા બનવા ઈચછલે છલે કે નરહ અનલે તલેઓના કુટંુબનલે પપોતાના 
ત્નણ્ણયની જાણ કરે.

જપો તમલે અંગ દાતા બનવા ઇચછતા હપોવ, તપો તમલે NHS અંગ દાતા રજીસટર ઉપર દાતા બનવા નોંધાવી 
શકપો છપો.

 જપો તમલે અંગ દાતા બનવા નથી ઇચછતા, તપો તમલે ‘દાનમા ંનરહ આપવાનપો’ ત્નણ્ણય NHS અંગ દાતા 
રજીસટર ઉપર નોંધાવી ઓપટ આઉટ કરી શકપો છપો.

જપો તમલે તમારપો ત્નણ્ણય NHS અંગ દાતા રજીસટર ઉપર પહે્ લેથી નોંધાવલે્ હપોય, અનલે તમારપો ત્નણ્ણય 
એજ રહ ેછલે, તપો તમારે તમારી ઈચછા તમારા પરરવારનલે જણાવવી જપોઈએ.

જપો તમલે પહે્ લેથી નોંઘ કરાવલે્ હપોય, પણ તમનલે તમારા નોંધાવલે્ ત્નણ્ણયમા ંફેરફાર કરવાની ઈચછા હપોય 
તપો, તમલે કપોઈ પણ સમયલે ‘તમારી મારહતીમા ંફેરફાર કરપો’ ફપોમ્ણ ઓન્ાઈન પણૂ્ણ કરીનલે આવ ુસહે્ ાઈથી 
કરી શકપો છપો.
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NHS અંગ દાતા રજીસટર એ શુ ંછલે?

NHS અંગ દાતા રજીસટર એ એક સરુબ્ક્ષત ્ેડટાબલેઝ છલે કે જે એ બધા ્પોકપોની ત્વગતપો ધરાવલે છલે કે જેમણલે 
અંગદાન નલે ્ાગતપો ત્નણ્ણય નોંધાવલે્ હપોય. કપોઈ વયક્તનલે અંગ અનલે ઉત્તક દાનમા ંઆપવાની ઈચછા 
છલે કે નરહ તલેની નોંધ એમા ંરાખવામા ંઆવલે છલે. જેઓનલે દાન આપવાની ઈચછા હપોય, તલેમનલે દાનમા ંકયા 
અંગપો અનલે ઉતકપો આપવાની ઈચછા છલે તલેની નોંધ એમા ંરાખવામા ંઆવલે છલે. ફકત ત્વશલેષજ્ઞ NHS સટાફનલે 
જ આ રજીસટરનપો અબ્ભગમન રહશલે.

NHS અંગ દાતા રજીસટર ઉપર પપોતાનપો ત્નણ્ણય નોંધાવવપો અનલે પપોતાના પરરવારનલે જણાવવુ ંકે તમારી 
ઈચછા શુ ંછલે, આ શ્લેષ્ઠ રીતપો છલે એ સતુ્નત્ચિત કરવા માટે કે તમારા ત્નણ્ણયનુ ંમાન રાખવામા ંઆવલે.

યાદ રાખપો, જપો મતૃ્ ુસમયલે તમલે 18–વષ્ણની ઉપરના હપોવ, બાકાત રાખવામા ંઆવલ્ે  જૂથમા ંન હપોવ 
અનલે ઓપટ આઉટ ન કરે્  હપોય, તપો તમલે અંગ અનલે ઉતક દાતા બનવા સહમત છપો એવુ ંમાની 
્લેવામા ંઆવશલે.

તમલે જે પણ પસદંગી કરપો, એ તમારા પરરવારનલે જણાવવાનુ ંમહતવનુ ંછલે જેથી કરીનલે તલેઓ તમારા 
ત્નણ્ણયનુ ંસમથ્ણન કરી શકે. જપો તમલે ભત્વષયમા ંતમારા ત્નણ્ણયમા ંફેરફાર કરપો તપો તલે પણ તમારે 
તલેઓનલે જણાવવુ ંજપોઈએ.

તમારપો ત્નણ્ણય નોંધવવા organdonation.nhs.uk ની મુ્ ાકાત ્પો

શુ ંવસતં 2020 પછી પણ મારા અંગપોનલે દાનમા ંઆપવા ત્વષલે મારા પરરવારનલે 
પછૂવામા ંઆવશલે?

હા. અંગ અનલે ઉતક દાનના ત્વકલપની ચચા્ણ માટે સભંવત્નય દાતાના પરરવારનપો હમંલેશા અબ્ભગમ 
સાધવામા ંઆવશલે. આ એ ખાતરી કરવામા ંમદદરૂપ બનશલે કે NHS અંગ દાતા રજીસટર ઉપર નોંધાવલે્ 
કપોઈ પણ ત્નણ્ણય એ તમારપો સૌથી છલેલ્પો જાણીતપો ત્નણ્ણય છલે. આ સમત્થતિત બનલે એની ખાતરી કરવામા ં
મદદ કરવા ત્વશલેષજ્ઞ નસ્ણ કુટંુબ સાથલે કાય્ણ કરશલે.

તમારપો પરરવાર અમનલે તમારી કપોઈ પણ ત્વત્શષટ ત્વનતંીઓ અથવા જરૂરરયાતપો ત્વષલે જણાવી શકે છલે, 
જે એ ખાતરી કરવામા ંમદદરૂપ બનશલે કે અંગદાનની પ્રરરિયા તમારા ધમ્ણ અથવા માનયતાનલે અનરુૂપ 
આગળ વધલે.

તમારંુ કુટંુબ તમારી તબીબી, મસુાફરી અનલે સામાજજક ઈત્તહાસ ત્વષલે પણ મહતવની મારહતી પરૂી પા્ડી 
શકે. તમારા અંગપો કપોઈ અનય વયક્તનલે સરુબ્ક્ષતપણલે આપી શકાય તલેની તપાસ કરવામા ંઆ મારહતી 
મદદરૂપ બનશલે.
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તમારા ત્વકલપપો ત્વષલે વધારે મારહતી મલેળવપો 

અમારી વલેબસાઈટ ઉપર અંગ અનલે ઉતકના દાન ત્વષલે ખબૂજ વધારે મદદરૂપ મારહતી છલેઃ
organdonation.nhs.uk અનલે સપોશય્ મીર્ડઆ ઉપર @NHSOrganDonor 

       

તમલે જયારે તમારપો ત્નણ્ણય કરે્ હપોય, તયારે તલેનલે NHS અંગ દાતા રજીસટર ઉપર નોંધાવી અનલે તમારી 
પસદંગી ત્વષલે તમારા પરરવારનલે જણાવવુ ંએ મહતવનુ ં હપોય છલે.

જપો તમલે વલેબસાઈટ ઉપર તમનલે જરૂરી હપોય તલેવુ ંમલેળવી ન શકપો અથવા હજી પણ અત્નત્ચિત હપોવ, 
તપો અમારી સમત્થતિત હલેપ્ાઈન પર ફપોન કરી શકપો છપો:

0300 303 2094 

જપો તમારી શ્વણશક્ત મદં હપોય તપો કૃપા કરી અમારી ટેકસટ રર્લે સત્વતિસનપો ઉપયપોગ કરપોઃ

18001 0845 730 0106 

ટેકસટ ચલેટનપો ઉપયપોગ કરવા કૃપા કરી SMS કરપો:

07860 034 343

  1 મલે 2019 થી, NHS અંગ દાતા રજીસટર ઉપર પપોતાનપો ત્ નણ્ણય નોંધાવવા માટે NHS App નુ ં
અબ્ ભગમન ધરાવનાર કપોઈ પણ વયક ્ત એનપો પણ ઉપયપોગ કરી શકશલે.

તમલે App Store અથવા Google Play માથંી NHS App ્ડાઉન્પો્ડ કરી શકશપો.

રપોરહત મારિ ૫૫ ની ઉંમર મા ંરરિદયના હમુ્ા પછી ગજુરી ગયા. એમના રક્ડની, 
રરિદયના વાલવ અનલે કપોત્નતિયા દાન અપાયા અનલે આગળ જતા બીજાનલે મદદ આવયા.

https://itunes.apple.com/gb/app/nhs-app/id1388411277?mt=8
https://play.google.com/store/apps/developer?id=NHS+Digital

