2020 வசந்த காலத் தில் இருந்து இங்கிலாந் தில் உறுப்பு
தானம் த�ொடர்பான சட்டம் மாற ிக்கொண்டே இருக்கிறது
இந்த துண்டற ிக்கை உங்கள் வ ிருப்பங்களை வ ிளக்குக ிறது
உறுப்பு மற்றும் திசு தானம் என்றால் என்ன?
உறுப்பு மற்றும் திசு தானம் என்பது உங்கள் உறுப்புகள் மற்றும்/அல்லது திசுக்களை நீங்கள்
இறக்கும் ப�ோது மற்றவர்கள ின் உய ிரைக் காப்பாற்ற அல்லது வாழ்வை மேம்படுத்த
உதவுவதற்காக க�ொடுப்பதாகும்.
ஒரு உறுப்பு தானம் செய்பவர் ஒன்பது பேரின் வாழ்வைக் காப்பாற்றவ�ோ மேம்படுத்தவ�ோ
முடியும். திசு மாற்றும் ஒரு நபரின் வாழ்க்கை நிலையைக் குற ிப் பிடத்தக்க அளவ ில்
மேம்படுத்துக ிறது. இந்த வகை தானம், ஒருவர் மீண்டும் பார்க்க உதவும் கார்னியா, இதய
குறைபாட்டிற்கு ச ிக ிச்சையள ிக்க மாற்று இதய வால்வு அல்லது கடுமையான தீக்காயங்களுக்கு
ச ிக ிச்சையள ிக்கும் த�ோலை க�ொடையள ிப்பதாக இருக்கலாம்.

உறுப்பு தானம் பற்றிய சட்டங்கள் ஏன் மாற ிக்கொண்டே
இருக்கின்றன?
உடல் உறுப்பு தேவைய ின் காரணமாக UK ல் ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் மூன்று
பேர் இறக்கின்றனர், ஏனென ில் மாற்று அறுவை ச ிக ிச்சைக்கு ப�ோதுமான உறுப்புகள்
க ிடைப்பதில்லை. ஆனால் க�ொடையள ிக்க கூடிய சூழ்நிலைய ில் இருக்கும் நபர்கள் 1%
மட்டுமே.
பெரும்பாலான�ோர் உறுப்பு தானத்தை க�ொள்கை அளவ ில் ஆதரிக்கிறார்கள் மற்றும் இறந்த
ப ிறகு அவர்கள ின் உறுப்புகளை தானம் செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள். ஆனால், பலர் தங்கள்
முடிவ ினை NHS உறுப்பு க�ொடையாளர் பதிவேட்டில் கைய�ொப்பம ிடுவதன் மூலம�ோ அல்லது
அவர்களது குடும்பத்தினரிடம் ச�ொல்வதின் மூலம�ோ தெள ிவுபடுத்துவதில்லை. இந்த சட்ட
மாற்றம் பெரும்பாலான மக்கள் காண வ ிரும்பும் மாற்றத்தைப் ப ிரதிபல ிக்கிறது, மேலும்
அதிகமான உய ிர்களை காப்பாற்றவும் மேம்படுத்தவும் உதவுக ிறது.

மாற்றப்படுவது என்ன?
2020 வசந்த காலத்தில ிருந்து, இங்கிலாந்தில் உள்ள எல்லா வயதுவந்தோரும்
இறக்கும் ப�ோது, ஒரு உறுப்பு மற்றும் திசு க�ொடையாளராக ஒப்புக் க�ொண்டதாகக்
கருதப்படுவார்கள். க�ொடையள ிக்கக் கூடாது என்ற முடிவைப் பதிவு செய்தவர்கள்
அல்லது வ ிலக்கள ிக்கப்பட்ட குழுக்கள ில் உள்ளவர்களைத் தவ ிர்த்து (‘இந்த மாற்றம்
யாரைப் பாதிக்கும்?’ என்பதைப் பாருங்கள்), இது ப�ொதுவாக ‘வ ிலகல் அமைப்பு’ எனக்
குற ிப் பிடப்படுக ிறது.
இதன் ப�ொருள் என்னவென்றால், நீங்கள் உறுப்பு தானம் செய்ய வ ிரும்புக ிறீர்களா
என்பதை உறுதிப்படுத்தவ ில்லை என்றால் – அதாவது NHS உறுப்பு க�ொடையாளர்
பதிவேட்டில் ஒரு முடிவைப் பதிவு செய்வதன் மூலம�ோ அல்லது நண்பர்கள் அல்லது
குடும்பத்தினரிடம் தெரிவ ிப்பதின் மூலம�ோ - நீங்கள் இறக்கும் ப�ோது உங்கள்
உறுப்புகளை க�ொடையள ிக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாகவே கருதப்படும்
உறுப்பு தானம் என்பது தாரள குணத்தின் பெரும் செயலாக உள்ளது. உறுப்பு தானம்
செய்வதா இல்லையா என்பதைத் தேர்வுசெய்ய உங்களுக்கு இன்னும் உரிமை உள்ளது.
நீங்கள் இறக்கும் ப�ோது உங்கள் உறுப்புகளை தானம் செய்வது குற ித்து உங்கள்
குடும்பத்தினரிடமும் கலந்தால�ோச ிக்கப்படும்.
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உறுப்பு தானம் த�ொடர்பான சட்டம் எப்போது மாற்றப்படுக ிறது?
இந்த ‘வ ிலகல்’ முறை இங்கிலாந்தில் 2020 ஆம் ஆண்டு வசந்த காலத்தில ிருந்து
நடைமுறைக்கு வரும்.
அதுவரை, நீங்கள் க�ொடையள ிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைய ில் இறந்தால், ச ிறப்பு மருத்துவ
ஊழ ியர்கள் நீங்கள் ஒரு க�ொடையள ிக்க முடிவெடுத்துள்ளீர்களா என்பதைச் சரிபார்க்க NHS
உறுப்பு க�ொடை பதிவேட்டை த�ொடர்ந்து பரிச�ோதிப்பார்கள். நீங்கள் பதிவுசெய்திருந்தால்,
இது த�ொடர் பில் உங்கள் குடும்பத்தினர் கேட்கப்படுவார்கள். நீங்கள் க�ொடையாளராக
பதிவு செய்யவ ில்லை என ில், உங்கள் சார்பாக முடிவெடுக்க உங்கள் குடும்பத்தினர்
கேட்கப்படுவார்கள்.
சட்டம் மாற்றப்பட்டதும், நீங்கள் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவராக, ப ின்வரும் முறைய ில்
இருந்தால் நீங்கள் உறுப்பு தானம் செய்ய ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் என்று கருதப்படும்:
•
•

நீங்கள்‘ வ ிலகவ ில்லை’, அல்லது
நீங்கள் வ ிலக்கப்பட்ட குழுவ ில் இல்லை

இருப் பினும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஆல�ோச ிக்கப்படுவார்கள்.

இந்த மாற்றம் யாரைப் பாதிக்கும்?
இந்தப் புதிய சட்டம் இங்கிலாந்தில் உள்ள, மற்றும் இங்கிலாந்தில் மரண ிக்கும்
வயதுவந்தோருக்குப் ப�ொருந்தும்.
இவர்களுக்குப் ப�ொருந்தாது:
•
•
•
•

18 வயதிற்கு கீ ழ் உள்ளோர்
புதிய ஏற்பாட்டினைப் புரிந்துக�ொள்ள மற்றும் முடிவெடுக்க ப�ோதிய மனநிலை
இல்லாத�ோர்
தங்கள் மரணத்திற்கு முன் இங்கிலாந்தில் 12 மாதங்களுக்குக் குறைவாக வச ித்தோர்
தன்விருப்பத்தில் இங்கிலாந்தில் வச ிக்காத�ோர்

நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?
உறுப்பு தானம் த�ொடர்பான சட்டம் 2020 வசந்த காலத்தில ிருந்து இங்கிலாந்தில் மாற
இருப்பதால், அனைவரும் தாங்கள் உறுப்பு தானம் செய்ய வ ிரும்புக ிறார்களா என்பதை
தீர்மான ிக்க வேண்டும் மற்றும் அவர்கள ின் முடிவை தங்கள் குடும்பத்துடன் பக ிர்ந்து க�ொள்ள
வேண்டும் என நாங்கள் வ ிரும்புக ிற�ோம்.
நீங்கள் உறுப்பு க�ொடையாளராக வ ிரும் பினால், NHS உறுப்பு க�ொடையாளர் பதிவேட்டில்
க�ொடையாளராக பதிவு செய்யலாம்.
நீங்கள் உறுப்பு க�ொடையாளராக வ ிரும்பவ ில்லை என ில், NHS உறுப்பு க�ொடையாளர்
பதிவேட்டில் ‘க�ொடையள ிக்க மறுக்கும்’ முடிவை பதிவு செய்வதன் மூலம் வ ிலகலாம்.
நீங்கள் NHS உறுப்பு க�ொடையாளர் பதிவேட்டில் உங்கள் முடிவை ஏற்கனவே
பதிவுசெய்திருந்தால், மேலும் உங்கள் முடிவு அப்படியே இருந்தால், நீங்கள் வ ிரும் பியுள்ளதை
உங்கள் குடும்பத்தினரிடம் ச�ொல்ல வேண்டும்.
நீங்கள் ஏற்கனவே பதிவுசெய்திருந்தால், ஆனால் பதிவுசெய்யப்பட்ட உங்கள் முடிவை மாற்ற
வ ிரும் பினால், இணையத்தில் ‘உங்கள் வ ிவரங்களைத் திருத்து’ படிவத்தை நிரப்புவதின் மூலம்
இதை எந்த நேரத்திலும் எள ிதில் செய்யலாம்.
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NHS உறுப்பு க�ொடையாளர் பதிவேடு என்றால் என்ன?
NHS உறுப்பு க�ொடையாளர் பதிவேடு என்பது உறுப்பு தானம் குற ித்து முடிவை பதிவு
செய்தவர்கள் அனைவரின் வ ிவரங்களையும் வைத்திருக்கும் ஒரு பாதுகாப்பான
தரவுத்தளமாகும். இது ஒருவர் உறுப்பு மற்றும் திசு தானம் செய்ய வ ிரும்புக ிறாரா இல்லையா
என்பதை இது பதிவு செய்கிறது. தானமள ிக்க வ ிரும்புவ�ோருக்கு, அவர்கள் எந்த உறுப்புகள்
மற்றும் திசுக்களை தானம் செய்ய வ ிரும்புக ிறார்கள் என்பதை இது பதிவு செய்கிறது.
இப்பதிவ ினை ச ிறப்பு NHS ஊழ ியர்கள் மட்டுமே அணுக முடியும்.
NHS உறுப்பு க�ொடையாளர் பதிவேட்டில் உங்கள் முடிவைப் பதிவுசெய்வது மற்றும் நீங்கள்
வ ிரும் பியுள்ளதை உங்கள் குடும்பத்தினரிடம் ச�ொல்வது ஆக ியன உங்கள் முடிவ ிற்கு
மதிப்பள ிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய ச ிறந்த வழ ிமுறைகள் ஆகும்.

நினைவ ிற் க�ொள்க, நீங்கள் இறக்கும் ப�ோது, 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவராகவும்,
வ ிலக்கள ிக்கப்பட்ட குழுவ ில் இல்லாதவராகவும் மற்றும் வ ிலகாதவராகவும் இருந்தால்,
நீங்கள் உறுப்பு மற்றும் திசு க�ொடையாளராக ஒப்புக் க�ொண்டதாகக் கருதப்படும்.
நீங்கள் எதை தேர்வு செய்திருந்தாலும், உங்கள் குடும்பத்தினரிடம் அதைச்சொல்வது
முக்கியமாகும், இதனால் அவர்கள் உங்கள் முடிவை ஆதரிக்க முடியும். நீங்கள்
எதிர்காலத்தில் உங்கள் முடிவை மாற்றிக்கொண்டாலும் அவர்கள ிடமும் ச�ொல்ல
வேண்டும்.
உங்கள் முடிவைப் பதிவு செய்ய

organdonation.nhs.uk செல்லுங்கள்

2020 வசந்த காலத் திற்குப் ப ின்னரும் கூட என் உறுப்புகளை தானம்
செய்வது குற ித்து எனது குடும்பத் தினரிடம் கேட்கப்படுமா?
ஆம். உறுப்பு மற்றும் திசு தானம் செய்வதற்கான வ ிருப்பத்தைப் பற்றி ஆல�ோச ிக்க
க�ொடையள ிக்க வாய்ப்புள்ளவரின் குடும்பத்தினர் எப்போதும் த�ொடர்பு க�ொள்ளப்படுவார்கள். இது
NHS உறுப்பு க�ொடையாளர் பதிவேட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்ட எந்தவ�ொரு முடிவும் அண்மைய ில்
அற ியப்பட்ட உங்கள் முடிவு என்பதை உறுதிப்படுத்த உதவுக ிறது. இந்த ஆதரவ ினை
உறுதிப்படுத்த ஒரு ச ிறப்பு செவ ில ியர் குடும்பத்துடன் இணைந்து செயலாற்றுவார்.
உங்கள் நம் பிக்கைகளுக்கு ஏற்ப உறுப்பு தானம் நடைபெறுவதை உறுதிப்படுத்த உங்கள ின்
க�ோரிக்கைகள் மற்றும் தேவைகளைப் பற்றி உங்கள் குடும்பத்தினர் எங்கள ிடம் கூறலாம்.
உங்கள் மருத்துவ, பயண மற்றும் சமூக வரலாறு குற ித்த முக்கியமான தகவல்களை உங்கள்
குடும்பத்தினர் எங்களுக்கு வழங்குக ிறார்கள். இத்தகவல்கள் உங்கள் உறுப்புகளைப் பாதுகாப்பாக
வேற�ொருவருக்கு வழங்க இயலுமா என்பதைச் சரிபார்க்க உதவுக ின்றன.
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உங்கள் தேர்வுகள் பற்றி மேலும் அற ிந்துக�ொள்ளுங்கள்
எங்கள் வலைத்தளத்தில் உறுப்பு மற்றும் திசு தானம் பற்றி இன்னும் பல பயனுள்ள
தகவல்கள் உள்ளன:
organdonation.nhs.uk மற்றும் சமூக ஊடகங்கள ில் @NHSOrganDonor

நீங்கள் உங்கள் முடிவ ினை எடுத்ததும், அதை NHS உறுப்பு க�ொடையாளர் பதிவேட்டில்
பதிவுசெய்வதும், உங்கள் வ ிருப்பத்தைப் பற்றி உங்கள் குடும்பத்தினருக்கு தெரிவ ிப்பது
முக்கியமாகும்.
உங்களுக்கு தேவையானதை வலைத்தளத்தில் கண்டுப ிடிக்க இயலவ ில்லை அல்லது இன்னும்
உறுதியாக தெரியவ ில்லை என்றால், எங்கள் ச ிறப்பு உதவ ிமையத்தை அழையுங்கள்:

0300 303 2094
நீங்கள் த�ொடர்புக�ொள்வது கடினமாக இருந்தால், எங்கள் செய்தி உரை த�ொடர் சேவையைப்
பயன்படுத்துங்கள்:

18001 0845 730 0106
அரட்டை உரையாடலைப் பயன்படுத்த SMS செய்யுங்கள்:

07860 034 343
 
1 மே 2019 முதல், NHS செயல ியைப் பயன்படுத்தும் எவரும் NHS உறுப்பு க�ொடைப்
பதிவேட்டில் தங்கள் முடிவை பதிவு செய்ய அதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
நீங்கள் ஆப் ஸ்டோர் அல்லது கூக ிள் ப ிளேய ில ிருந்து NHS செயல ியைப் பதிவ ிறக்கலாம்.

ர�ோஹ ித் மாரடைப்பால் 55 வயதில் காலமானார். அவரது ச ிறுநீரகங்கள், இதய
வால்வுகள் மற்றும் கார்னியாக்கள் தானம் செய்யப்பட்டு மற்றவர்களுக்கு உதவ ின
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