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Începând cu primăvara anului 2020, legislația din Anglia 
privind donarea de organe se modifică

Acest pliant vă explică opțiunile disponibile

Ce înseamnă donarea de organe și de țesuturi?

Donarea de organe și țesuturi înseamnă că vă oferiți organele și/sau țesuturile pentru 
a ajuta la salvarea sau îmbunătățirea vieții altor persoane atunci când muriți. 

Un donator de organe poate salva sau transforma viețile a până la nouă persoane. 
Transplanturile de țesut pot, de asemenea, să îmbunătățească semnificativ calitatea 
vieții unei persoane. Acestea pot fi o cornee care va ajuta o anumită persoană să 
vadă din nou, o valvă cardiacă de înlocuire pentru a trata o malformație cardiacă sau 
o secțiune de piele pentru a trata arsurile grave. 

De ce se modifică legislația privind donarea de organe? 

Aproximativ trei persoane care au nevoie de un organ mor în fiecare zi în Marea 
Britanie, deoarece nu sunt disponibile suficiente organe pentru transplant. Însă doar 
1% dintre oameni mor în circumstanțe care ar permite donarea de organe. 

Majoritatea persoanelor sprijină donarea de organe în principiu și ar fi dispusă să își 
doneze organele după moarte. Cu toate acestea, mulți oameni nu iau această decizie 
în mod clar, fie prin înregistrarea în Registrul NHS al donatorilor de organe, fie prin 
informarea familiilor. Modificarea legislației reflectă mai bine dorințele majorității 
persoanelor și contribuie la salvarea și îmbunătățirea mai multor vieți. 

Ce se modifică? 

Începând cu primăvara anului 2020, toți adulții din Anglia vor fi considerați 
donatori de organe și țesuturi la moartea acestora, cu excepția cazului în care 
aceștia și-au înregistrat decizia de a nu dona sau dacă se află în unul dintre 
grupurile excluse (a se vedea „Pe cine va afecta această modificare?”). Acesta 
este denumit un sistem de exprimare a refuzului explicit (opt-out).

Acest lucru înseamnă că, în cazul în care nu ați confirmat dacă doriți să 
fiți donator de organe – prin înregistrarea unei decizii în Registrul NHS al 
donatorilor de organe sau prin informarea prietenilor sau a familiei – se va 
considera că sunteți de acord să vă donați organele la moartea dumneavoastră. 

Donarea de organe rămâne un act de o mare generozitate. Decizia de a 
fi donator de organe vă aparține în continuare dumneavoastră. Familia 
dumneavoastră va fi consultată în legătură cu donarea organelor la moartea 
dumneavoastră. 
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Când se modifică legislația privind donarea de organe?

„Sistemul de exprimare a refuzului explicit (opt-out)” va intra în vigoare în primăvara 
anului 2020 în Anglia. 

Până atunci, dacă muriți în circumstanțe care permit donarea de organe, personalul 
medical specializat va consulta în continuare Registrul NHS al donatorilor de organe 
pentru a verifica dacă v-ați înregistrat decizia de a fi donator de organe. Dacă v-ați 
înregistrat în calitate de donator de organe, familiei dumneavoastră i se va solicita să 
respecte această decizie. Dacă nu v-ați înregistrat în calitate de donator de organe, 
familiei dumneavoastră i se va solicita să ia o decizie în numele dumneavoastră. 

După modificarea legislației, se va considera că sunteți de acord să fiți donator de 
organe dacă aveți peste 18 ani și:

• nu v-ați exprimat refuzul explicit; sau 
• nu vă aflați într-un grup exclus

Familia dumneavoastră va fi în continuare implicată.

Pe cine va afecta această modificare?

Noua lege se va aplica adulților din Anglia, care mor în Anglia.

Aceasta nu se aplică: 

• persoanelor cu vârsta sub 18 ani 
• persoanelor care nu dețin capacitatea mentală de a înțelege noile 

aranjamente și de a lua măsurile necesare
• persoanelor care au locuit în Anglia mai puțin de 12 luni înainte de deces
• persoanelor care nu locuiesc aici în mod voluntar

Ce trebuie să fac?

Având în vedere că legislația din Anglia privind donarea de organe se modifică 
începând cu primăvara anului 2020, ne dorim ca toți să decidă dacă își doresc să 
fie donatori de organe și să își informeze familia și prietenii în legătură cu această 
decizie.

Dacă doriți să fiți donator de organe, vă puteți înregistra ca donator în  Registrul 
NHS al donatorilor de organe.

Dacă nu doriți să fiți donator de organe, puteți refuza înregistrând o decizie 
„Refuz să donez” în Registrul NHS al donatorilor de organe.

Dacă v-ați înregistrat deja decizia în Registrul NHS al donatorilor de organe, 
iar decizia dumneavoastră rămâne neschimbată, trebuie să vă informați familia în 
legătură cu dorința dumneavoastră.

Dacă v-ați înregistrat, însă doriți să vă schimbați decizia înregistrată, o puteți face 
simplu în orice moment prin completarea formularului online „Modificare detalii”.
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Ce este Registrul NHS al donatorilor de organe?

Registrul NHS al donatorilor de organe este o bază de date securizată care deține 
detaliile tuturor persoanelor care și-au înregistrat o decizie privind donarea de 
organe. În acesta este înregistrată decizia unei persoane de a dona sau nu organe 
și țesuturi. Pentru persoanele care vor să își doneze organele, baza de date 
înregistrează organele și țesuturile pe care acestea doresc să le doneze. Registrul 
poate fi accesat doar de personalul NHS specializat.

Înregistrarea deciziei dumneavoastră în Registrul NHS al donatorilor de organe și 
informarea familiei în legătură cu aceasta constituie cea mai bună metodă de a vă 
asigura că decizia vă este respectată.

Nu uitați, dacă aveți peste 18 ani la momentul morții, dacă nu faceți parte 
dintr-un grup exclus și nu v-ați exprimat refuzul explicit, se va considera 
că sunteți de acord să fiți donator de organe și țesuturi. 

Indiferent de alegea dumneavoastră, este important să vă informați 
familia pentru ca aceasta să vă susțină decizia. De asemenea, trebuie să 
o informați dacă vă schimbați decizia în viitor. 

Accesați organdonation.nhs.uk pentru a vă înregistra decizia

Familia mea va fi în continuare întrebată despre donarea organelor 
mele după primăvara anului 2020?

Da. Familia unui donator potențial va fi întotdeauna abordată pentru a discuta despre 
opțiunea de donare a organelor și țesuturilor. Astfel, se asigură faptul că orice decizie 
înregistrată în Registrul NHS al donatorilor de organe este cea mai recentă decizie 
cunoscută a dumneavoastră.  O asistentă medicală specializată va colabora cu 
familia pentru a se asigura că această decizie este respectată.

Familia dumneavoastră ne poate spune despre orice solicitări sau cerințe specifice 
pe care le-ați avut pentru a ne asigura că donarea de organe are loc în conformitate 
cu credința sau convingerile dumneavoastră.

Familia dumneavoastră oferă informații importante și despre antecedentele 
dumneavoastră medicale, sociale și de deplasare. Prin aceste informații se asigură 
faptul că organele dumneavoastră pot fi date în siguranță altor persoane. 

Aflați mai multe despre opțiunile dumneavoastră

Există informații mult mai utile despre donarea de organe și țesuturi pe site-ul nostru 
web: 

organdonation.nhs.uk și pe rețelele de comunicare socială @NHSOrganDonor
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După ce ați luat decizia, este important să o înregistrați în Registrul NHS 
al donatorilor de organe și să vă informați familia în legătură cu alegerea 
dumneavoastră.

Dacă nu găsiți informațiile necesare pe site-ul web sau dacă aveți în continuare 
îndoieli, puteți apela numărul nostru de telefon dedicat pentru asistență: 

0300 303 2094

Dacă aveți dificultăți de auz, vă rugăm să utilizați serviciul nostru de redare text: 

18001 0845 730 0106

Pentru a utiliza conversațiile text, folosiți serviciul SMS: 

07860 034 343

  Începând cu 1 mai 2019, orice persoană care are acces la aplicația NHS 
App o va putea utiliza pentru a-și putea înregistra decizia în Registrul NHS al 
donatorilor de organe.

Puteți să descărcați aplicația NHS App din App Store sau Google Play.

Hilaria a așteptat timp de zece ani un transplant de 
rinichi. Aceasta a afirmat: „Când am fost sunată, mi s-a 
părut un miracol. Nu îi pot mulțimi suficient donatorului 

meu pentru că mi-a oferit o a doua șansă la viață”.

Andrew a donat organele soției sale. Acesta a afirmat: „Mă 
consolează gândul să știu că alte persoane au beneficiat de pe 
urma morții lui Leslie. Am discutat despre donarea de organe, 
așa că am luat decizia cu ușurință, pentru că știu că așa și-a 
dorit Leslie”.

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

