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یہ صفحہ انگلینڈ میں عضو عطیہ کے ارد گرد قانون میں آئنده تبدیلیوں کے بارے میں کچھ عام سواالت کا جواب 
 فراہم کرتا ہے۔

 کیا بدل رہا ہے؟

 میں انگلینڈ سے، 2020 بہار موسم کہ ہے یہ مطلب کا اس ۔بدل رہا ہےانگلینڈ میں عضو عطیہ کے ارد گرد قانون 
 کرنے نہ عطیہ عضو نے انہوں کہ تک جب جائیں مر وه جب گا جائے سمجھا دہندگان عطیہ عضو کو بالغوں تمام

 ہیں۔ سے میں گروہوں والے ہونے خارج سے اس یا ہو کیا ریکارڈ فیصلہ کا

ً  اسکو  ھیں کہتے سسڻم آؤٹ آپٹ عموما

 ۔ہیں سکتے کروا ریکارڈ میںآرگن ڈونر رجسڻر  فیصلہ کا ہونے آؤٹ آپٹ یا ان آپٹ اپنا آپ

 :ہیں خارج سے اس جو لوگ وه

  سال سے کم عمر کے لوگ ۱۸ •
 ںوہ ےہر هر رپ روط ہناراکاضر ریغ رھپ ای ںیہ ےھر مک ےس ےنیہم ۱۲ ںیم ڈنیلگنا وج گول هو •
 ںیہن لباق ےک ےنھجمس یلیدبت ہی وج گول هو •

 عطیہ اعضاء انکو کہ گا ملے موقع کا کرنے انتخاب یہ بھی پھر انکو ہونگے متاثر سے تبدیلی اس جو لوگ بالغ
 کیا شامل پہلے سے لینے فیصلہ بھی کو خاندان انکے اور ہیں کرنے عطیہ اعضاء کونسے اور نہیں یا ہیں کرنے
 -گا جائے

 اس تبدیلی سے کونسا گروپ خارج ہے؟

  سال سے کم عمر کے لوگ ۱۸ •
مطابق کارروائی کر  وه لوگ جنکی اتنی ذہنی قابلیت نہیں کہ وه اس تبدیلی کو سمجھ سکیں اور اس کے •

  سکیں
  وه لوگ جو انگلینڈ میں مہمان ہوں یا یہاں غیر رضاکارانہ طور پر ره رہے ہوں •
 ںوہ ےھر ںاہی مک ےس ےنیہم ۱۲ ےلہپ ےس توم ینپا وج گول هو •

 ہمیں ایک آپٹ آؤٹ سسڻم کی ضرورت کیوں ہے؟

 ٹنالپسنارڻ ںیم ہیناطرب ،لاس رہ اعضاء عطیہ کرنے میں بہت ترقی ہوئی ہے مگر اب بھی ڈونرز کی کمی ہے
 ۔ںیہ ےتاج رم دارفا ںوڑکنیس رپ تسرہف یک راظتنا

میں سے چھ سے  دس ہماری ترقی کو جاری رکھنے کے لئے، ہمیں عوامی رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے
لوگوں زائد خاندان اعضاء عطیہ کرنے پر راضی ہیں مگر ہمیں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے اور 

 کی زندگی بچانے اور بہتر کرنے کے لئے کم سے کم دس میں سے آڻھ خاندانوں کی ضرورت ہے

میں  ۲۰۱٥ویلز کے تازه ترین ثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ رضاکارانہ شرحوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جب سے
 اہاں ہیں۔ہم انگلینڈ میں اسی پیش رفت کو دیکھنے کے خو انہو نے آپٹ آؤٹ سسڻم شروع کیا ہے

 ؟اگ وہ عورش بک مڻسس ٹؤآ ٹپآ

 لوصوم ےس تموکح یھبا خیرات لصا یک ےنرک ذفان ماظن این ۔اگوہ عورش ںیم راہب مسوم ےک ۲۰۲۰ مڻسس ٹؤآ ٹپآ
 ۔ےہ یئوہ ںیہن

انگلینڈ میں عضو عطیہ کے قانون کو تبدیل کرنے کی قانون سازی پارلیمانی عمل سے گزر چکی ہے اور شاہی 
 موصول ہوئی ہے۔رضامندی 

تبدیلیاں فوری طور پر موثر نہیں ہوں گی تاکہ یہ یقینی ہو سکے کہ اتنا وقت ہے کہ لوگوں کو تبدیلی کے بارے میں 
بتایا جا سکے۔ اس سے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا وقت ملے گا کہ آیا وه اعضاء عطیہ دہنده بننا چاہتے ہیں اور 

 ستوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔وه یہ فیصلہ اپنے گھر والوں اور دو
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 کیا آپ خود بخود مرے اعضاء لے لیں گے اگر میں آپٹ آؤٹ نہیں کرتا؟

 جاتے مر افراد الکھ پانچ تقریبا سال ہر میں برطانیہےہ اتکسوہ ںیم تالماعم ےڻوھچ دنچ فرص ہیطع وضع .ںیہن
 کر عطیہ کو اعضاء اپنے وه کہ ہے مرتا میں حالت اس ایک صرف سے میں 100 تقریبا سے میں ان لیکن ہیں

آرگن کا ڻرانسپالنٹ کسی کی موت کے فوراً بعد ہی ہو سکتا ہے اور انہیں قابل استعمال حالت میں ہونا  ہے سکتا
 چاہئے لہذا ڈونرز عام طور پر صرف ایسے لوگ

 ہیںہوسکتے ہیں جو ہسپتال میں انتہائی دیکھ بھال کے یونٹ یا حادثہ اور ہنگامی شعبہ میں مر چکے 

 ان وجوہات کی بنا پر ہر ممکنہ ڈونر قیمتی ہوتا ہے۔

 

 عطیہ ہونے سے قبل آپ کے خاندان سے رابطہ کیا جائے گا

 آپ کے خاندان کو اعضاء عطیہ کے بارے میں جو بھی سوال ہوں انکا جواب دیا جائے گا

 بشمول آپ کے ایمان، عقائد یا ثقافت کا کس طرح احترام کیا جائے گا۔

 ہم ہے کہ آپ یہ انتخاب کرتے ہیں کہ آیا آپ ایک ڈونر بننا چاہتے ہیں اور اپنے خاندان کو بھی بتائیں۔یہ واقعی ا

اپنے خاندان کے ساتھ اپنے فیصلے پر تبادلۂ خیال کریں تاکہ وه اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرسکیں کہ آپ 
 کی پسند کی عزت کی جائے۔

 

 ہے اس کا کنڻرول کھو رہا ہوں؟کیا میں اپنے جسم کے ساتھ جو ہوتا 

 ہیں چاہتے بننا ڈونر اعضاء ایک آپ آیا کہ ہے اوپر آپکے بھی اب یہ. نہیں

 اپنا سے آسانی بہت بھی تو چاہتے بننا نہیں ڈونر آپ اگر

 ہے الئن آن طریقہ آسان سے سب اسکا ہیں۔ سکتے کروا درج پرآرگن ڈونر رجسڻر  NHS فیصلہ

 23 23 123 0300 آپ تو، ہے نہیں رسائی تک انڻرنیٹ پاس کے آپ اگر

 پر ہمارے رابطہ مرکز کو بھی کال کرسکتے ہیں۔

 کروا تبدیل ساتھ کے سہولت اور بآسانی پر رجسڻر ڈونر آرگن کے NHS کو ترجیحات اپنی وقت بھی کسی آپ
 ہیں سکتے

 گے جائیں لے نہیں بغیر کے اجازت کو اعضاء کے لوگوں ہم

 گا جائے لیا مشوره ہمیشہ سے خاندان کے آپ پہلے سے عطیہ

 گا جائے دیا جواب انکا ہوں سوال بھی جو میں بارے کے عطیہ اعضاء کو خاندان کے آپ

 گا جائے کیا احترام طرح کس کا ثقافت یا عقائد ایمان، کے آپ بشمول

کو یقینی بنانے میں مدد  یہ واقعی اہم ہے کہ آپ کے خاندان اور دوستوں کو آپ کی پسند کا علم ہو۔ تاکہ وه اس بات
 کرسکیں کہ آپ کی پسند کی عزت کی جائے۔
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 کیا آپ اب بھی میرے خاندان سے پوچھیں گے؟

 

 جی ہاں. اعضاء عطیہ کے بارے میں خاندانوں سے مشوره لیا جائے گا

 : اسکی بہت سی وجوھات ہیں

 

 والے ہیںاس خاندان کا خیال رکھتے ہوئے جو اپنے قریبی رکن کا نقصان اڻھانے  •
خاندان کے پاس اعضاء عطیہ کے بارے میں ڈونر کی اہم معلومات ہوسکتی ہیں جو ممکن ہے این ایچ  •

  ایس آرگن ڈونر رجسڻر سے زیاده حالیہ ہوں
فیملی سپورٹ سے ان کے رشتہ داروں کے بارے میں اہم معلومات ملتی ہیں، مثالً ان کی طبی، سفر اور  •

رسوں کو دستیاب ہوتی ہیں۔جو بھی معلومات خاندان اعضا عطیہ سے سماجی تاریخ جوکہ ہماری ماہر ن
پہلے دیتا ہے وه طبّی نوڻس اور دوسرے ڻیسڻس کے ساتھ جاتی ہیں اور اہم کردار ادا کرتی ہیں اس بات 

  کو سمجھنے میں کہ آرگن کسی اور کے جسم میں منتقل کرنے کے لئے محفوظ ہے یا نہیں۔

 

 ع کیا جائے گا اگر اعضاء عطیہ یا ڻشو عطیہ ممکن ہےآپ کے خاندان سے ہمیشہ رجو

اگر آپ پہلے ہی اعضا عطیہ کے بارے میں فیصلہ لے چکے ہیں اور اپنے خاندان کو بتا چکے ہیں تو امید کی 
 جائے گی کہ وه آپکے فیصلے کی عزت کریں چاہے جو بھی فیصلہ ہو

 

گروپ میں سے نہیں ہیں تو پھر آپکے خاندان سے اگر آپ نے فیصلہ ریکارڈ نہیں کیا ہے اور آپ خارج کرده 
 پوچھا جائے گا کہ انکے پاس کوئی معلومات تو نہیں آپکے اعضاء عطیہ کے بارے میں

اگر کوئی بھی معلومات حاصل نہیں ہوتی ہیں تو یہ مان لیا جائے گا کہ آپ اعضاء عطیہ کرنے کے لئے راضی 
 کھنی پڑے گیہیں اور آپکے خاندان کو بھی اس بات کی عزت ر

 

اڻھاره سال سے کم عمر افراد اور جو لوگ ذہنی صالحیت کی کمی رکھتے ہیں وه نئے قانون کی تحت خارج 
 کردیئے جاتے ہیں، لیکن اب بھی

 NHS آرگن ڈونر 

 رجسڻر پر اپنا فیصلہ ریکارڈ کر سکتے ہیں 

 گفتگو کے وقت اس معلومات کو خاندان کے لئے دستیاب کیا جائے گا

 کے ذریعہ کیا جاتا ہے نے والے گروپوں میں لوگوں سے عضو عطیہ کا حتمی فیصلہ خاندانخارج ہو

 لیکن انہیں ماہر نرس کی طرف سے حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ کسی ریکارڈ شده فیصلے کے بارے میں بھی 

 کیا یہ تبدیلیاں میرے بچوں کو متاثر کرتی ہیں؟ سوچا جائے۔

 ہوتا نہیں الگو پر بچوں کے عمر کم سے سال 18 سسڻم آؤٹ آپٹ

 کہ گا جائے کہا سے خاندان ہے، ضروری فیصلہ کا عطیہ لئے کے کسی کم سے سال 18 جہاں میں ایسےحاالت
 .کرے فراہم رضامندی اور کرے فیصلہ وه

 آرگن ڈونر رجسڻر NHS بغیر کے قید کی عمر
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 ہے ہوا کھال لئے کے سب

 اختیار یہ تو ہیں، چاہتے کرنا لئے کے ان والدین کے بچے یا ہے، چاہتا کرنافیصلے کو رجسڻر  اپنے بچہ اگر
 ہے دستیاب

 جاتی دی کر درج معلومات یہ میں رجسڻر ڈونر آرگن

 ہیں اور اعضاء عطیہ کی ماہر نرسوں کو دستیاب ہوتی ہیں جو خاندان سے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں۔

 ہوگی؟کیا میرے جنازه کی منصوبہ بندی متاثر 

 تو باتیں سماجی یا مذہبی کوئی کے لئے کے کرنے معلوم یہ ہیں کرتی بات سے خاندان ہمیشہ نرسیں ماہر ہماری
 تابوت۔ کھال پھر یا دفنانا سے جلدی مڻالً  لئے کے تیاری کی جنازے ہے رکھنا خیال جنکا نہیں

 کی مریض کسی وه جو ساتھ کے احتیاط اور احترام دھیان، اسی ہیں کرتے سرجن ماہر سرجری کی نکالنے اعضاء
 ہیں۔ کرتے لئے کے بچانے جان

 ہے۔ جاتا رکھا خیال پورا کا رسومات آخری اور ہے جاتی کی ڈریسنگ کی زخم بعد کے سرجری

 بہت سے ڈونر کھلے تابوت والے جنازه کا انتخاب کرتے ہیں۔

 اگر میں کچھ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟

 خارج کسی اور کیا نہیں اختیار کو نکلنے سے عطیہ نے آپ اگر گاتو، جائے ہو انداز اثر میں انگلینڈ نظام نیا جب
 .ہیں رضامند لئے کے کرنے عطیہ کو اعضاء اپنے آپ کہ گا جائے سمجھا یہ تو ہیں، نہیں میں گروپ شده

 اپنے آپ کہ ہے ضروری یہ بھی تو ہیں، چاہتے بننا ڈونر عطیہ ایک آپ کہ ہیں کرتے نہیں ریکارڈ آپ اگرچہ لہذا
 ہیں۔ چاہتے کیا آپ کہ بتائیں کو خاندان

 

 اس ہدایات یہ آپکو تو نہیں کونسے اور ہیں چاہتے دینا اعضاء کونسے آپ کہ ہیں ہدایات مخصوص پاس آپکے اگر
 ہیں۔ رہے کروا رجسڻر فیصلہ اپنا میںاین ایچ ایس آرگن ڈونر رجسڻر  آپ جب چاہئیں بتانی وقت

 

 پوچھا ہمیشہ سے خاندان آپکے تو ہے سکتا ہو عطیہ کا اعضاء میں جس ہے ہوتی موت میں حالت ایسی آپکی اگر
 نہیں عطیہ اعضاء آپکے بغیر کے مرضی انکی. ہیں سکتے ہو عطیہ اعضاء پورے یا اعضاء کچھ کہ گا جائے

 ہونگے۔

 

 خاندان اپنے مگر ہیں چکے کر درج پر رجسڻر ڈونر آرگن ایس ایچ این فیصلہ کا کرنے عطیہ اعضاء اپنے آپ اگر
 چاہیے۔ دینا بتا ضرور انکو آپکو تو ہے بتایا نہیں کو والوں

 

 خاندان اپنے ضرور آپکو بھی تو ہے لیا فیصلہ کا کرنے آؤٹ آپٹ پر رجسڻر ڈونر آرگن ایس ایچ این نے آپ اگر
 چاہیے دینا بتا کو والوں

 

 یا ہیں سکتے بھر فارم یہ آپ تو ہے کرانی تصدیق دوباره اسکی پھر یا ہے النیفیصلے میں تبدیلی  اپنے آپکو اگر
 ہیں سکتے کر کال پر نمبر اس پھر

0300 123 23 23 
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 کیا میں اپنا اراده تبدیل کر سکتا ہوں؟

 اسکی یااس میں تبدیلی  آپ اور ہے کروایا درج میں رجسڻر ڈونر آرگن ایس ایچ این فیصلہ اپنا نے آپ اگر ہاں۔ جی
 ہیں سکتے کر کال پر نمبر اس یا ہیں سکتے بھر فارم یہ آپ تو ہیں چاہتے کرنا تصدیق
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یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا اعضاء عطیہ کرنے کا فیصلہ اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ اس سے انکو حوصلہ ہوگا اور 
 انکو پتا ہوگا آپ کیا چاہتے ہیں اور فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی۔

  ڈونر رجسڻر کیا ہے؟آرگن 

 

 نے جنہوں ہے رکھتا معلومات تمام میں بارے کے لوگوں ان جو ہے بیس ڈیڻا ایک رجسڻر ڈونر آرگن ایس ایچ این
 آؤٹ آپٹ یا ہو کیا ان آپٹ چاہے ہو لیا فیصلہ کوئی میں بارے کے عطیہ اعضاء

بتانا اپنی خواہشات کو عزت سے پوری اپنے فیصلے کو آرگن ڈونر رجسڻر پر درج کروانا اور اپنے گھروالوں کو 
 کروانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔

  الئن شده وقف ہماری کرم براه تو، چاہیں کرنا بات سے کسی میں بارے کے تبدیلیوں میں قانون آپ اگر
 کریں کال پر 2094 303 0300

 براه کرم نوٹ کریں کہ یہ سروس صرف انگریزی میں دستیاب ہے۔


	یہ صفحہ انگلینڈ میں عضو عطیہ کے ارد گرد قانون میں آئندہ تبدیلیوں کے بارے میں کچھ عام سوالات کا جواب فراہم کرتا ہے۔
	کیا بدل رہا ہے؟
	انگلینڈ میں عضو عطیہ کے ارد گرد قانون بدل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم بہار 2020 سے، انگلینڈ میں تمام بالغوں کو عضو عطیہ دہندگان سمجھا جائے گا جب وہ مر جائیں جب تک کہ انہوں نے عضو عطیہ نہ کرنے کا فیصلہ ریکارڈ کیا ہو یا اس سے خارج ہونے والے گروہوں ...
	اسکو عموماً آپٹ آؤٹ سسٹم کہتے ھیں
	آپ اپنا آپٹ ان یا آپٹ آؤٹ ہونے کا فیصلہ آرگن ڈونر رجسٹر میں ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔
	وہ لوگ جو اس سے خارج ہیں:
	 ١٨ سال سے کم عمر کے لوگ
	 وہ لوگ جو انگلینڈ میں ١٢ مہینے سے کم رھے ہیں یا پھر غیر رضاکارانہ طور پر رہ رہے ہوں
	 وہ لوگ جو یہ تبدیلی سمجھنے کے قابل نہیں
	بالغ لوگ جو اس تبدیلی سے متاثر ہونگے انکو پھر بھی یہ انتخاب کرنے کا موقع ملے گا کہ انکو اعضاء عطیہ کرنے ہیں یا نہیں اور کونسے اعضاء عطیہ کرنے ہیں اور انکے خاندان کو بھی فیصلہ لینے سے پہلے شامل کیا جائے گا-
	اس تبدیلی سے کونسا گروپ خارج ہے؟
	 ١٨ سال سے کم عمر کے لوگ
	 وہ لوگ جنکی اتنی ذہنی قابلیت نہیں کہ وہ اس تبدیلی کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق کارروائی کر سکیں
	 وہ لوگ جو انگلینڈ میں مہمان ہوں یا یہاں غیر رضاکارانہ طور پر رہ رہے ہوں
	 وہ لوگ جو اپنی موت سے پہلے ١٢ مہینے سے کم یہاں رھے ہوں
	ہمیں ایک آپٹ آؤٹ سسٹم کی ضرورت کیوں ہے؟
	اعضاء عطیہ کرنے میں بہت ترقی ہوئی ہے مگر اب بھی ڈونرز کی کمی ہے ہر سال، برطانیہ میں ٹرانسپلانٹ انتظار کی فہرست پر سینکڑوں افراد مر جاتے ہیں۔
	ہماری ترقی کو جاری رکھنے کے لئے، ہمیں عوامی رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے دس میں سے چھ سے زائد خاندان اعضاء عطیہ کرنے پر راضی ہیں مگر ہمیں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے اور لوگوں کی زندگی بچانے اور بہتر کرنے کے لئے کم سے کم دس میں سے آٹھ خاندانوں ک...
	ویلز کے تازہ ترین ثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ رضاکارانہ شرحوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جب سے٢٠١٥ میں انہو نے آپٹ آؤٹ سسٹم شروع کیا ہے ہم انگلینڈ میں اسی پیش رفت کو دیکھنے کے خواہاں ہیں۔
	آپٹ آؤٹ سسٹم کب شروع ہو گا؟
	آپٹ آؤٹ سسٹم ٢٠٢٠ کے موسم بہار میں شروع ہوگا۔ نیا نظام نافذ کرنے کی اصل تاریخ ابھی حکومت سے موصول نہیں ہوئی ہے۔
	انگلینڈ میں عضو عطیہ کے قانون کو تبدیل کرنے کی قانون سازی پارلیمانی عمل سے گزر چکی ہے اور شاہی رضامندی موصول ہوئی ہے۔
	تبدیلیاں فوری طور پر موثر نہیں ہوں گی تاکہ یہ یقینی ہو سکے کہ اتنا وقت ہے کہ لوگوں کو تبدیلی کے بارے میں بتایا جا سکے۔ اس سے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا وقت ملے گا کہ آیا وہ اعضاء عطیہ دہندہ بننا چاہتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھ...
	کیا آپ خود بخود مرے اعضاء لے لیں گے اگر میں آپٹ آؤٹ نہیں کرتا؟
	نہیں. عضو عطیہ صرف چند چھوٹے معاملات میں ہوسکتا ہےبرطانیہ میں ہر سال تقریبا پانچ لاکھ افراد مر جاتے ہیں لیکن ان میں سے تقریبا 100 میں سے صرف ایک اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو عطیہ کر سکتا ہے آرگن کا ٹرانسپلانٹ کسی کی موت کے فوراً بعد ہی ہو س...
	ہوسکتے ہیں جو ہسپتال میں انتہائی دیکھ بھال کے یونٹ یا حادثہ اور ہنگامی شعبہ میں مر چکے ہیں
	ان وجوہات کی بنا پر ہر ممکنہ ڈونر قیمتی ہوتا ہے۔
	عطیہ ہونے سے قبل آپ کے خاندان سے رابطہ کیا جائے گا
	آپ کے خاندان کو اعضاء عطیہ کے بارے میں جو بھی سوال ہوں انکا جواب دیا جائے گا
	بشمول آپ کے ایمان، عقائد یا ثقافت کا کس طرح احترام کیا جائے گا۔
	یہ واقعی اہم ہے کہ آپ یہ انتخاب کرتے ہیں کہ آیا آپ ایک ڈونر بننا چاہتے ہیں اور اپنے خاندان کو بھی بتائیں۔
	اپنے خاندان کے ساتھ اپنے فیصلے پر تبادلۂ خیال کریں تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرسکیں کہ آپ کی پسند کی عزت کی جائے۔
	کیا میں اپنے جسم کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا کنٹرول کھو رہا ہوں؟
	نہیں. یہ اب بھی آپکے اوپر ہے کہ آیا آپ ایک اعضاء ڈونر بننا چاہتے ہیں
	اگر آپ ڈونر نہیں بننا چاہتے تو بھی بہت آسانی سے اپنا
	فیصلہ NHS آرگن ڈونر رجسٹر پر درج کروا سکتے ہیں۔ اسکا سب سے آسان طریقہ آن لائن ہے
	اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے تو، آپ 0300 123 23 23
	پر ہمارے رابطہ مرکز کو بھی کال کرسکتے ہیں۔
	آپ کسی بھی وقت اپنی ترجیحات کو NHS کے آرگن ڈونر رجسٹر پر بآسانی اور سہولت کے ساتھ تبدیل کروا سکتے ہیں
	ہم لوگوں کے اعضاء کو اجازت کے بغیر نہیں لے جائیں گے
	عطیہ سے پہلے آپ کے خاندان سے ہمیشہ مشورہ لیا جائے گا
	آپ کے خاندان کو اعضاء عطیہ کے بارے میں جو بھی سوال ہوں انکا جواب دیا جائے گا
	بشمول آپ کے ایمان، عقائد یا ثقافت کا کس طرح احترام کیا جائے گا
	یہ واقعی اہم ہے کہ آپ کے خاندان اور دوستوں کو آپ کی پسند کا علم ہو۔ تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرسکیں کہ آپ کی پسند کی عزت کی جائے۔
	کیا آپ اب بھی میرے خاندان سے پوچھیں گے؟
	جی ہاں. اعضاء عطیہ کے بارے میں خاندانوں سے مشورہ لیا جائے گا
	اسکی بہت سی وجوھات ہیں :
	 اس خاندان کا خیال رکھتے ہوئے جو اپنے قریبی رکن کا نقصان اٹھانے والے ہیں
	 خاندان کے پاس اعضاء عطیہ کے بارے میں ڈونر کی اہم معلومات ہوسکتی ہیں جو ممکن ہے این ایچ ایس آرگن ڈونر رجسٹر سے زیادہ حالیہ ہوں
	 فیملی سپورٹ سے ان کے رشتہ داروں کے بارے میں اہم معلومات ملتی ہیں، مثلاً ان کی طبی، سفر اور سماجی تاریخ جوکہ ہماری ماہر نرسوں کو دستیاب ہوتی ہیں۔جو بھی معلومات خاندان اعضا عطیہ سے پہلے دیتا ہے وہ طبّی نوٹس اور دوسرے ٹیسٹس کے ساتھ جاتی ہیں اور اہم کرد...
	آپ کے خاندان سے ہمیشہ رجوع کیا جائے گا اگر اعضاء عطیہ یا ٹشو عطیہ ممکن ہے
	اگر آپ پہلے ہی اعضا عطیہ کے بارے میں فیصلہ لے چکے ہیں اور اپنے خاندان کو بتا چکے ہیں تو امید کی جائے گی کہ وہ آپکے فیصلے کی عزت کریں چاہے جو بھی فیصلہ ہو
	اگر آپ نے فیصلہ ریکارڈ نہیں کیا ہے اور آپ خارج کردہ گروپ میں سے نہیں ہیں تو پھر آپکے خاندان سے پوچھا جائے گا کہ انکے پاس کوئی معلومات تو نہیں آپکے اعضاء عطیہ کے بارے میں
	اگر کوئی بھی معلومات حاصل نہیں ہوتی ہیں تو یہ مان لیا جائے گا کہ آپ اعضاء عطیہ کرنے کے لئے راضی ہیں اور آپکے خاندان کو بھی اس بات کی عزت رکھنی پڑے گی
	اٹھارہ سال سے کم عمر افراد اور جو لوگ ذہنی صلاحیت کی کمی رکھتے ہیں وہ نئے قانون کی تحت خارج کردیئے جاتے ہیں، لیکن اب بھی
	آرگن ڈونر NHS
	رجسٹر پر اپنا فیصلہ ریکارڈ کر سکتے ہیں
	گفتگو کے وقت اس معلومات کو خاندان کے لئے دستیاب کیا جائے گا
	خارج ہونے والے گروپوں میں لوگوں سے عضو عطیہ کا حتمی فیصلہ خاندان کے ذریعہ کیا جاتا ہے
	لیکن انہیں ماہر نرس کی طرف سے حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ کسی ریکارڈ شدہ فیصلے کے بارے میں بھی
	سوچا جائے۔ کیا یہ تبدیلیاں میرے بچوں کو متاثر کرتی ہیں؟
	آپٹ آؤٹ سسٹم 18 سال سے کم عمر کے بچوں پر لاگو نہیں ہوتا
	ایسےحالات میں جہاں 18 سال سے کم کسی کے لئے عطیہ کا فیصلہ ضروری ہے، خاندان سے کہا جائے گا کہ وہ فیصلہ کرے اور رضامندی فراہم کرے.
	عمر کی قید کے بغیر NHS آرگن ڈونر رجسٹر
	سب کے لئے کھلا ہوا ہے
	اگر بچہ اپنے فیصلے کو رجسٹر کرنا چاہتا ہے، یا بچے کے والدین ان کے لئے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اختیار دستیاب ہے
	آرگن ڈونر رجسٹر میں یہ معلومات درج کر دی جاتی
	ہیں اور اعضاء عطیہ کی ماہر نرسوں کو دستیاب ہوتی ہیں جو خاندان سے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں۔
	کیا میرے جنازہ کی منصوبہ بندی متاثر ہوگی؟
	ہماری ماہر نرسیں ہمیشہ خاندان سے بات کرتی ہیں یہ معلوم کرنے کے لئے کے کوئی مذہبی یا سماجی باتیں تو نہیں جنکا خیال رکھنا ہے جنازے کی تیاری کے لئے مٹلاً جلدی سے دفنانا یا پھر کھلا تابوت۔
	اعضاء نکالنے کی سرجری ماہر سرجن کرتے ہیں اسی دھیان، احترام اور احتیاط کے ساتھ جو وہ کسی مریض کی جان بچانے کے لئے کرتے ہیں۔
	سرجری کے بعد زخم کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور آخری رسومات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔
	بہت سے ڈونر کھلے تابوت والے جنازہ کا انتخاب کرتے ہیں۔
	اگر میں کچھ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟
	جب نیا نظام انگلینڈ میں اثر انداز ہو جائے گاتو، اگر آپ نے عطیہ سے نکلنے کو اختیار نہیں کیا اور کسی خارج شدہ گروپ میں نہیں ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اپنے اعضاء کو عطیہ کرنے کے لئے رضامند ہیں.
	لہذا اگرچہ آپ ریکارڈ نہیں کرتے ہیں کہ آپ ایک عطیہ ڈونر بننا چاہتے ہیں، تو بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے خاندان کو بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔
	اگر آپکے پاس مخصوص ہدایات ہیں کہ آپ کونسے اعضاء دینا چاہتے ہیں اور کونسے نہیں تو آپکو یہ ہدایات اس وقت بتانی چاہئیں جب آپ این ایچ ایس آرگن ڈونر رجسٹر میں اپنا فیصلہ رجسٹر کروا رہے ہیں۔
	اگر آپکی ایسی حالت میں موت ہوتی ہے جس میں اعضاء کا عطیہ ہو سکتا ہے تو آپکے خاندان سے ہمیشہ پوچھا جائے گا کہ کچھ اعضاء یا پورے اعضاء عطیہ ہو سکتے ہیں. انکی مرضی کے بغیر آپکے اعضاء عطیہ نہیں ہونگے۔
	اگر آپ اپنے اعضاء عطیہ کرنے کا فیصلہ این ایچ ایس آرگن ڈونر رجسٹر پر درج کر چکے ہیں مگر اپنے خاندان والوں کو نہیں بتایا ہے تو آپکو انکو ضرور بتا دینا چاہیے۔
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