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2020 வசந்த காலத்ததில் இருநது இஙகதிலாந்ததில் உறுப்பு 
்தானம் த்தாடர்ான சடடம் மாற திகதகாண்ட இருககதிறது

இந்த துணடறதிக்க உஙகள் விருப்்ஙக்ை விைககுகதிறது

உறுப்பு மற்றும் ்ததிசு ்தானம் எனறால் எனன?

உறுப்பு மற்றும் ்ததிசு ்தானம் என்து உஙகள் உறுப்புகள் மற்றும்/அல்லது ்ததிசுகக்ை நீஙகள் 
இறககும் ்்ாது மற்றவரகைின உயி்ைக காப்்ாற்ற அல்லது வாழ்வ ்மம்்டுத்த 
உ்தவுவ்தற்காக தகாடுப்்்தாகும்.

ஒரு உறுப்பு ்தானம் தசய்வர ஒன்து ்்ரின வாழ்வக காப்்ாற்ற்வா ்மம்்டுத்த்வா 
முடியும். ்ததிசு மாற்றும் ஒரு ந்ரின வாழக்க நதி ல்யக குறதிப்்ிடத்தகக அைவில் 
்மம்்டுததுகதிறது. இந்த வ்க ்தானம், ஒருவர மீணடும் ்ாரகக உ்தவும் காரனியா, இ்தய 
கு்ற்ாடடிற்கு சதிகதிச்சயைிகக மாற்று இ்தய வால்வு அல்லது கடு்மயான ்ீதககாயஙகளுககு 
சதிகதிச்சயைிககும் ்்தா்ல தகா்டயைிப்்்தாக இருககலாம். 

உறுப்பு ்தானம் ்ற்றதிய சடடஙகள் ஏன மாற திகதகாண்ட 
இருககதினறன? 

உடல் உறுப்பு ்்த்வயின காைணமாக UK ல் ஒவதவாரு நாளும் சுமார மூனறு 
்்ர இறககதினறனர, ஏதனனில் மாற்று அறு்வ சதிகதிச்சககு ்்ாதுமான உறுப்புகள் 
கதி டப்்்ததில்்ல. ஆனால் தகா்டயைிகக கூடிய சூழநதி லயில் இருககும் ந்ரகள் 1% 
மடடு்ம.

த்ரும்்ாலா்னார உறுப்பு ்தானத்்த தகாள்்க அைவில் ஆ்தரிககதிறாரகள் மற்றும் இறந்த 
்ிறகு அவரகைின உறுப்புக்ை ்தானம் தசயய ்தயாைாக இருககதிறாரகள். ஆனால், ்லர ்தஙகள் 
முடிவி்ன NHS உறுப்பு தகா்டயாைர ்்ததி வடடில் ்கதயாப்்மதிடுவ்தன மூல்மா அல்லது 
அவரகைது குடும்்த்ததினரிடம் தசால்வ்ததின மூல்மா த்தைிவு்டுததுவ்ததில்்ல. இந்த சடட 
மாற்றம் த்ரும்்ாலான மககள் காண விரும்பும் மாற்றத்்தப் ்ிை்ததி லதிககதிறது, ்மலும் 
அ்ததிகமான உயிரக்ை காப்்ாற்றவும் ்மம்்டுத்தவும் உ்தவுகதிறது.

மாற்றப்்டுவது எனன? 

2020 வசந்த காலத்ததிலதிருநது, இஙகதிலாந்ததில் உள்ை எல்லா வயதுவந்்தாரும் 
இறககும் ்்ாது, ஒரு உறுப்பு மற்றும் ்ததிசு தகா்டயாைைாக ஒப்புக தகாணட்தாகக 
கரு்தப்்டுவாரகள். தகா்டயைிககக கூடாது எனற முடி்வப் ்்ததிவு தசய்தவரகள் 
அல்லது விலககைிககப்்டட குழுககைில் உள்ைவரக்ைத ்தவிரதது (‘இந்த மாற்றம் 
யா்ைப் ்ா்ததிககும்?’ என்்்தப் ்ாருஙகள்), இது த்ாதுவாக ‘விலகல் அ்மப்பு’ எனக 
குறதிப்்ிடப்்டுகதிறது.

இ்தன த்ாருள் எனனதவனறால், நீஙகள் உறுப்பு ்தானம் தசயய விரும்புகதிறரீகைா 
என்்்த உறு்ததிப்்டுத்தவில்்ல எனறால் – அ்தாவது NHS உறுப்பு தகா்டயாைர 
்்ததி வடடில் ஒரு முடி்வப் ்்ததிவு தசயவ்தன மூல்மா அல்லது நண்ரகள் அல்லது 
குடும்்த்ததினரிடம் த்தரிவிப்்்ததின மூல்மா - நீஙகள் இறககும் ்்ாது உஙகள் 
உறுப்புக்ை தகா்டயைிகக ஒப்புகதகாணடுள்ை்தாக்வ கரு்தப்்டும் 

உறுப்பு ்தானம் என்து ்தாைை குணத்ததின த்ரும் தசயலாக உள்ைது. உறுப்பு ்தானம் 
தசயவ்தா இல்்லயா என்்்தத ்்தரவுதசயய உஙகளுககு இனனும் உரி்ம உள்ைது. 
நீஙகள் இறககும் ்்ாது உஙகள் உறுப்புக்ை ்தானம் தசயவது குறதிதது உஙகள் 
குடும்்த்ததினரிடமும் கலந்தா்லாசதிககப்்டும்.
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உறுப்பு ்தானம் த்தாடர்ான சடடம் எப்்்ாது மாற்றப்்டுகதிறது?

இந்த ‘விலகல்’ மு்ற இஙகதிலாந்ததில் 2020 ஆம் ஆணடு வசந்த காலத்ததிலதிருநது 
ந்டமு்றககு வரும்.

அதுவ்ை, நீஙகள் தகா்டயைிககககூடிய சூழநதி லயில் இறந்தால், ச திறப்பு மருததுவ 
ஊழதியரகள் நீஙகள் ஒரு தகா்டயைிகக முடிதவடுததுள்ைரீகைா என்்்தச சரி்ாரகக NHS 
உறுப்பு தகா்ட ்்ததி வட்ட த்தாடரநது ்ரி்சா்ததிப்்ாரகள். நீஙகள் ்்ததிவுதசய்ததிருந்தால், 
இது த்தாடர்ில் உஙகள் குடும்்த்ததினர ்கடகப்்டுவாரகள். நீஙகள் தகா்டயாைைாக 
்்ததிவு தசயயவில்்ல எனில், உஙகள் சார்ாக முடிதவடுகக உஙகள் குடும்்த்ததினர 
்கடகப்்டுவாரகள்.

சடடம் மாற்றப்்டடதும், நீஙகள் 18 வயதுககு ்மற்்டடவைாக, ்ினவரும் மு்றயில் 
இருந்தால் நீஙகள் உறுப்பு ்தானம் தசயய ஒப்புகதகாள்கதிறரீகள் எனறு கரு்தப்்டும்:

• நீஙகள்‘ விலகவில்்ல’, அல்லது
• நீஙகள் விலககப்்டட குழுவில் இல்்ல

இருப்்ினும் உஙகள் குடும்்த்ததினர ஆ்லாசதிககப்்டுவாரகள்.

இந்த மாற்றம் யா்ைப் ்ா்ததிககும்?

இந்தப் பு்ததிய சடடம் இஙகதிலாந்ததில் உள்ை, மற்றும் இஙகதிலாந்ததில் மைணிககும் 
வயதுவந்்தாருககுப் த்ாருநதும்.

இவரகளுககுப் த்ாருந்தாது:

• 18 வய்ததிற்கு கீழ உள்்ைார
• பு்ததிய ஏற்்ாடடி்னப் புரிநதுதகாள்ை மற்றும் முடிதவடுகக ்்ா்ததிய மனநதி ல 

இல்லா்்தார 
• ்தஙகள் மைணத்ததிற்கு முன இஙகதிலாந்ததில் 12 மா்தஙகளுககுக கு்றவாக வசதித்்தார
• ்தனவிருப்்த்ததில் இஙகதிலாந்ததில் வசதிககா்்தார

நான எனன தசயய ்வணடும்?

உறுப்பு ்தானம் த்தாடர்ான சடடம் 2020 வசந்த காலத்ததிலதிருநது இஙகதிலாந்ததில் மாற 
இருப்்்தால், அ்னவரும் ்தாஙகள் உறுப்பு ்தானம் தசயய விரும்புகதிறாரகைா என்்்த 
்ீதரமானிகக ்வணடும் மற்றும் அவரகைின முடி்வ ்தஙகள் குடும்்ததுடன ்கதிரநது தகாள்ை 
்வணடும் என நாஙகள் விரும்புகதி றாம்.

நீஙகள் உறுப்பு தகா்டயாைைாக விரும்்ினால், NHS உறுப்பு தகா்டயாைர ்்ததி வடடில் 
தகா்டயாைைாக ்்ததிவு தசயயலாம்.

நீஙகள் உறுப்பு தகா்டயாைைாக விரும்்வில்்ல எனில், NHS உறுப்பு தகா்டயாைர 
்்ததி வடடில் ‘தகா்டயைிகக மறுககும்’ முடி்வ ்்ததிவு தசயவ்தன மூலம் விலகலாம்.

நீஙகள் NHS உறுப்பு தகா்டயாைர ்்ததி வடடில் உஙகள் முடி்வ ஏற்கன்வ 
்்ததிவுதசய்ததிருந்தால், ்மலும் உஙகள் முடிவு அப்்டி்ய இருந்தால், நீஙகள் விரும்்ியுள்ை்்த 
உஙகள் குடும்்த்ததினரிடம் தசால்ல ்வணடும்.

நீஙகள் ஏற்கன்வ ்்ததிவுதசய்ததிருந்தால், ஆனால் ்்ததிவுதசயயப்்டட உஙகள் முடி்வ மாற்ற 
விரும்்ினால், இ்ணயத்ததில் ‘உஙகள் விவைஙக்ைத ்ததிருதது’ ்டிவத்்த நதிைப்புவ்ததின மூலம் 
இ்்த எந்த ்நைத்ததிலும் எைி்ததில் தசயயலாம்.
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NHS உறுப்பு தகா்டயாைர ்்ததி்வடு எனறால் எனன?

NHS உறுப்பு தகா்டயாைர ்்ததி வடு என்து உறுப்பு ்தானம் குறதிதது முடி்வ ்்ததிவு 
தசய்தவரகள் அ்னவரின விவைஙக்ையும் ்வத்ததிருககும் ஒரு ்ாதுகாப்்ான 
்தைவுத்தைமாகும். இது ஒருவர உறுப்பு மற்றும் ்ததிசு ்தானம் தசயய விரும்புகதிறாைா இல்்லயா 
என்்்த இது ்்ததிவு தசயகதிறது. ்தானமைிகக விரும்பு்வாருககு, அவரகள் எந்த உறுப்புகள் 
மற்றும் ்ததிசுகக்ை ்தானம் தசயய விரும்புகதிறாரகள் என்்்த இது ்்ததிவு தசயகதிறது.
இப்்்ததிவி்ன சதிறப்பு NHS ஊழதியரகள் மடடு்ம அணுக முடியும்.

NHS உறுப்பு தகா்டயாைர ்்ததி வடடில் உஙகள் முடி்வப் ்்ததிவுதசயவது மற்றும் நீஙகள் 
விரும்்ியுள்ை்்த உஙகள் குடும்்த்ததினரிடம் தசால்வது ஆகதியன உஙகள் முடிவிற்கு 
ம்ததிப்்ைிககப்்டுவ்்த உறு்ததிதசயய சதிறந்த வழதிமு்றகள் ஆகும்.

நதி னவிற் தகாள்க, நீஙகள் இறககும் ்்ாது, 18 வயதுககு ்மற்்டடவைாகவும், 
விலககைிககப்்டட குழுவில் இல்லா்தவைாகவும் மற்றும் விலகா்தவைாகவும் இருந்தால், 
நீஙகள் உறுப்பு மற்றும் ்ததிசு தகா்டயாைைாக ஒப்புக தகாணட்தாகக கரு்தப்்டும்.

நீஙகள் எ்்த ்்தரவு தசய்ததிருந்தாலும், உஙகள் குடும்்த்ததினரிடம் அ்்தசதசால்வது 
முககதியமாகும், இ்தனால் அவரகள் உஙகள் முடி்வ ஆ்தரிகக முடியும். நீஙகள் 
எ்ததிரகாலத்ததில் உஙகள் முடி்வ மாற்றதிகதகாணடாலும் அவரகைிடமும் தசால்ல 
்வணடும்.

உஙகள் முடி்வப் ்்ததிவு தசயய organdonation.nhs.uk தசல்லுஙகள்

2020 வசந்த காலத்ததிற்குப் ் ினனரும் கூட என உறுப்புக்ை ்தானம் 
தசயவது குறதிதது எனது குடும்்த்ததினரிடம் ்கடகப்்டுமா?

ஆம். உறுப்பு மற்றும் ்ததிசு ்தானம் தசயவ்தற்கான விருப்்த்்தப் ்ற்றதி ஆ்லாசதிகக 
தகா்டயைிகக வாயப்புள்ைவரின குடும்்த்ததினர எப்்்ாதும் த்தாடரபு தகாள்ைப்்டுவாரகள். இது 
NHS உறுப்பு தகா்டயாைர ்்ததி வடடில் ்்ததிவுதசயயப்்டட எந்ததவாரு முடிவும் அண்மயில் 
அறதியப்்டட உஙகள் முடிவு என்்்த உறு்ததிப்்டுத்த உ்தவுகதிறது. இந்த ஆ்தைவி்ன 
உறு்ததிப்்டுத்த ஒரு சதிறப்பு தசவிலதியர குடும்்ததுடன இ்ணநது தசயலாற்றுவார.

உஙகள் நம்்ிக்ககளுககு ஏற்் உறுப்பு ்தானம் ந்டத்றுவ்்த உறு்ததிப்்டுத்த உஙகைின 
்காரிக்ககள் மற்றும் ்்த்வக்ைப் ்ற்றதி உஙகள் குடும்்த்ததினர எஙகைிடம் கூறலாம்.

உஙகள் மருததுவ, ்யண மற்றும் சமூக வைலாறு குறதித்த முககதியமான ்தகவல்க்ை உஙகள் 
குடும்்த்ததினர எஙகளுககு வழஙகுகதிறாரகள். இத்தகவல்கள் உஙகள் உறுப்புக்ைப் ்ாதுகாப்்ாக 
்வதறாருவருககு வழஙக இயலுமா என்்்தச சரி்ாரகக உ்தவுகதினறன.
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உஙகள் ்்தரவுகள் ்ற்றதி ்மலும் அறதிநதுதகாள்ளுஙகள்

எஙகள் வ்லத்தைத்ததில் உறுப்பு மற்றும் ்ததிசு ்தானம் ்ற்றதி இனனும் ்ல ்யனுள்ை 
்தகவல்கள் உள்ைன: 

organdonation.nhs.uk மற்றும் சமூக ஊடகஙகைில் @NHSOrganDonor

       

நீஙகள் உஙகள் முடிவி்ன எடுத்ததும், அ்்த NHS உறுப்பு தகா்டயாைர ்்ததி வடடில் 
்்ததிவுதசயவதும், உஙகள் விருப்்த்்தப் ்ற்றதி உஙகள் குடும்்த்ததினருககு த்தரிவிப்்து 
முககதியமாகும்.

உஙகளுககு ்்த்வயான்்த வ்லத்தைத்ததில் கணடு்ிடிகக இயலவில்்ல அல்லது இனனும் 
உறு்ததியாக த்தரியவில்்ல எனறால், எஙகள் சதிறப்பு உ்தவி்மயத்்த அ்ழயுஙகள்:

0300 303 2094

நீஙகள் த்தாடரபுதகாள்வது கடினமாக இருந்தால், எஙகள் தசய்ததி உ்ை த்தாடர ்ச்வ்யப் 
்யன்டுததுஙகள்:

18001 0845 730 0106

அைட்ட உ்ையாட்லப் ்யன்டுத்த SMS தசயயுஙகள்:

07860 034 343

  1 ்ம 2019 மு்தல், NHS தசயலதி யப் ்யன்டுததும் எவரும் NHS உறுப்பு தகா்டப் 
்்ததி வடடில் ்தஙகள் முடி்வ ்்ததிவு தசயய அ்த்னப் ்யன்டுத்தலாம்.

நீஙகள் ஆப் ஸ்டார அல்லது கூகதிள் ்ி்ையிலதிருநது NHS தசயலதி யப் ்்ததிவிறககலாம்.

்ைாஹதித மாை்டப்்ால் 55 வய்ததில் காலமானார. அவைது சதிறுநீைகஙகள், இ்தய 

வால்வுகள் மற்றும் காரனியாககள் ்தானம் தசயயப்்டடு மற்றவரகளுககு உ்தவின


