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ઇંગ્લૅન્ડમાં અંગ દાન વિશેનો કાયદો  
બદ્ાઈ ગયો છે 

હજુયે તમારી પાસે પસંદગી છે
ઇંગ્લૅન્ડમાં અંગ દાન હિે ‘ઑપ્ટ આઉ્ટ’ સસસ્ટમમાં ફેરિાઈ ગયું છે.
ઇંગ્લૅન્ડમાં પુખ્ત વયના બધા ્ોકોને ્તેઓ મૃત્ુ પામે તયારે અંગ અને પેશી દા્તા બનવા સંમ્ત થયા હોવાનું માનવામાં આવશે 
સસવાય કે ્તેઓએ દાન ન કરવાનો નનર્ણય રેકો્ડ્ડ  કયયો હોય, ્તેઓએ ્તેમના કુટંુબને જરાવ્ું હોય કે ્તેઓ દાન કરવા ઇચ્છ્તા નથી 
અથવા ્તેઓ નીચેના બાકા્ત સમૂહો પૈકી એકમાં હોય:

• 18 વર્ણથી ઓ્છી ઉંમરના ્ોકો
• નવી વયવસથાઓ સમજવાની અને જરૂરી પગલું ્ેવાની માનસસક ક્ષમ્તાનો અભાવ હોય ્તેવા ્ોકો
• ્તેમના મૃત્ુ પહે્ાં 12 મનહનાથી ઓ્છા સમય માટ ેઇંગ્લૅન્ડમાં રહ્ા હોય ્તેવા ્ોકો
• ઇંગ્લૅન્ડના મુ્ાકા્તીઓ
• અહહંયા સવૈચચ્છક રી્તે ન રહે્તા હોય ્તેવા ્ોકો. 

નવી સસસટમ માત્ર એવા અંગો અને પેશીઓને ્ાગુ પ્ડશે જેનો ઉપયોગ રોજજંદા પ્રતયારોપરો માટ ેથશે.

હજુયે ્તમારી પાસે પસંદગી ્ેછ કે ્તમે મૃત્ુ પામો તયારે દા્તા બનવા માંગો ્છો કે નહીં. ્તમારી પસંદગીઓનું ટંૂકંુ વર્ણન આ ્તથય 
પત્રકમાં આપેલું ્ેછ.

કૃપા કરીને અંગ દાન વિશેનો તમારો વનર્ણય ્ો અને જરાિો
્તમારા કુટંુબ અને મમત્રો સાથે ્તેની વા્ત કરો જેથી ્તેઓ ્તમારા નનર્ણય મવશે જારે અને ્તમે ્તેમના નનર્ણય મવશે જારો. 

શા મા્ેટ મહતિનું છે કે તમે અંગ દાન વિશેનો તમારો વનર્ણય જરાિો? 
્તમે મૃત્ુ પામો તયારે ્તમારા કુટંુબને પૂ્છવામાં આવશે કે શું ્તમે કદાચ દાન કરી શકો.

આના ઘરા કારરો ્ેછ:

• ્તમારા કુટંુબનો મવચાર કર્તાં
• ્તેમની પાસે કદાચ NHSના અંગ દા્તાના રજજસટર (NHS Organ Donor Register) પર રેકો્ડ્ડ  કરે્ા દાન મવશેના ્તમારા 

નનર્ણય કર્તા વધુ અદ્ય્તન માનહ્તી હોય 
• અંગ દાન ્તમારી શ્રદ્ા અને માનય્તાઓ પ્રમારે આગળ વધે ્તેની ખા્તરી કરવા માટ ે્તમારં કુટંુબ અમને ્તમારી કોઈ ખાસ 

મવનં્તી અથવા જરૂરરયા્ત મવશે જરાવી શકે ્ેછ
• ્તમારા કુટંુબે આપે્ી માનહ્તી એ વા્તની ખા્તરી કરવામાં મદદરૂપ બનશે કે ્તમારા અંગો અનય ્ોકોએ પ્રાપ્ત કરવા માટ ે

સુરસક્ષ્ત ્ેછ

જો ્તમને નજીકનું કુટંુબ અને મમત્રો ન હોય, અથવા પસંદ કરો કે ્તમારા વ્તી કોઈ અનય વયચ્્તને પૂ્છવામાં આવે, ્તો મવશ્ાસુ 
પ્રમ્તનનમધને નામનન્ુ્્ત કરવા માટ ે્તમારી પાસે NHSના અંગ દા્તાના રજજસટર (NHS Organ Donor Register)નો ઉપયોગ 
કરવાનો મવકલપ ્ેછ.

વધુ જારો અને ્તમારો નનર્ણય રેકો્ડ્ડ  કરો
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અંગ અને પેશીનું દાન શું છે? 
અંગ દાન એ પ્રતયારોપર (ટ્ાનસપ્ ાનટ)ની જરૂરરયા્તવાળી કોઈ વયચ્્તને મદદ કરવા માટ ેઅપા્તી અંગની ભેટ ્ેછ. UKમાં દર વરષે 
અંગોના પ્રતયારોપરો દ્ારા હજારો ્ોકોના જીવન બચાવવામાં અથવા સુધારવામાં આવે ્ેછ. મૃત્ુ પામે્ા ્ોકો દ્ારા દાન કરી 
શકાય ્તેવા અંગોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય ્ેછ: 

• હૃદય  •  ફેફસાં
• રક્ડની  •  પલૅસનરિયાઝ (સવાદહુપં્ડ)
• ્ીવર  •  નાનું આં્તર્ંુડ

ચામ્ડી, હા્ડકાં, હૃદયના વાલવ અને કૉરનંયાઝ (આંખોના પારદશ્ણક પ્ડદા) જેવી પેશી પર ્ોકોનાં જીવન સુધારવા માટ ે
ઉપયોગમાં ્ઈ શકાય ્ેછ.

કાયદો શા મા્ેટ બદ્ાઈ ગયો છે?
વધુ જીવન બચાવવા અને સુધારવામાં મદદ કરવા માટે કાયદો બદ્ાઈ ગયો ્ેછ. અંગ દાનમાં ધરખમ પ્રગમ્ત થઈ ્ેછ પર હજુયે 
દા્તાઓની અ્છ્ત ્ેછ. દરરોજ UKમાં બધે, પ્રતયારોપરની રાહ જો્તાં કોઈક વયચ્્ત મૃત્ુ પામે ્ેછ.

શું તમારી શ્રદ્ા અને માનયતાઓનો આદર કરિામાં આિશે? 
હા. દાનની પ્રરરિયા પહે્ાં, દરમમયાન અથવા પ્છી ્તમારી શ્રદ્ા અને માનય્તાઓનો આદર કેવી રી્તે કરવામાં આવશે ્તે મવશે 
કુટંુબોને હોય ્તેવા કોઈ પ્રશ્ો પર ધયાન આપવા માટ ે્તેમની સાથે કરા્તી ચચા્ણઓ બાબ્તે અમારી નનષરા્ત નસયો હંમેશા અતયં્ત 
વૈયચ્્તકૃ્ત અજભગમ રાખે ્ેછ.

જો ્તમે એક અંગ દા્તા ્તરીકે નોંધરી કરાવવાનું પસંદ કરો, ્તો ્તમે ઑન્ાઇન, NHS ઍપ મારફ્તે અથવા અમારી હેલપ્ાઇન 
મારફ્તે નોંધરી કરાવો તયારે, ્તમે જરાવી શકો ્છો કે ્તમે ્તમારી શ્રદ્ા અને માનય્તાઓ પ્રમારે ઇચ્છો ્છો કે NHS ્તમારા કુટંુબ 
અને અનય કોઈ યોગય વયચ્્ત સાથે અંગ દાન મવશે વા્ત કરે કે નહીં. અમારી નનષરા્ત નસયો NHSના અંગ દા્તાના રજજસટર 
(NHS Organ Donor Register) પર ્તમારી નોંધરી શોધશે તયારે ્તેઓ જોઈ શકશે કે ્તમે આ પ્રશ્નો જવાબ આપયો ્ેછ 
કે નહીં. 

્તમારી શ્રદ્ા અને માનય્તાઓનો કેવી રી્તે આદર કરવામાં આવશે ્તેના મવશે વધુ જારો
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તમે કઈ પસંદગીઓ કરી શકો
તમે કોઈપર સમયે, હજુયે પસંદ કરી શકો છો, કે તમારે દાતા તરીકે નોંધરી કરિી છે કે અંગ દાનમાંથી ઑપ્ટ આઉ્ટ 
થવું છે.

તમે:

• દાતા બનિા મા્ેટ નોંધરી કરી શકો છો 
્તમારં મૃત્ુ થવાની ઘટનામાં ્તમારા અમુક અથવા બધા અંગો અને પેશીઓનું દાન કરવાનું પસંદ કરી શકો ્છો 

• દાતા ન બનાિા મા્ેટ નોંધરી કરી શકો છો  
બધા અંગો અને પેશીના દાનમાંથી ઑપટ આઉટ કરી શકો ્છો

• બદ્ાિ અથિા સુધારો કરી શકો છો 
અગાઉની નોંધરીમાંથી ્તમારી મવગ્તો અથવા દાનની પસંદગી અદ્ય્તન કરી શકો ્છો

• તમારા મા્ેટ વનર્ણય ્ેિા કોઈને નામવનયુકત કરી શકો છો 
આ એવી કોઈ વયચ્્ત હોઈ શકે ્ેછ જેના પર ્તમે નનર્ણય ્ેવા માટ ેમવશ્ાસ મૂકી શકો ્છો, અને આનો અથ્ણ એ ્ેછ કે નજીકના 
સગાંસંબંધીઓને બદ્ે આ વયચ્્તનો સંપક્ડ  કરવામાં આવશે.

• રજજસ્ટરમાંથી નામ પાછંુ ખેંચી શકો છો 
અમે સમજીએ ્છીએ કે કદાચ ્તમે રજજસટરમાંથી ્તમારં નામ કાઢી નાખવા ઇચ્છ્તા હો. જો ્તમે રજજસટરમાંથી નામ પા્ંુછ 
ખેંચો, ્તો અમારી પાસે ફાઇ્ પર અંગ દાન મવશેનો નનર્ણય નહીં હોય.
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અમને જરાિો, પછી તમારા કુ્ંુટબને જરાિો
હિે કાયદો બદ્ાઈ ગયો છે, તેમ છતાં અંગ દાનની પ્રક્રિયા આગળ િધે તે પહે્ાં હજુયે દદદીના કુ્ંુટબ અથિા નજીકના 
સગાંસંબંધીઓનો સંપક્ક  કરિામાં આિશે. 

તેમના સંબંધી શું ઇચછતા હતા તે પહે્ેથી જારતા હોય તયારે કુ્ંુટબોને અંગ દાન વિશેના વનર્ણયોને ્ેટકો આપિો સરળ 
્ાગે છે. 

NHSના અંગ દાતાના રજજસ્ટર (NHS Organ Donor Register)માં જો્ડાઈ અને તેમને તમારો વનર્ણય જરાિીને 
તમારા કુ્ંુટબને તમે શું ઇચછો છો તે જારિાની વનશ્ચિતતા આપો.

વધુ જારો અને ્તમારો નનર્ણય રેકો્ડ્ડ  કરો
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્તમે NHS ઍપ મારફ્તે પર ્તમારો નનર્ણય રેકો્ડ્ડ  કરી શકો ્છો.

્તમારે જે જોઈતું હોય ્તે ્તમને ઑન્ાઇન ન મળે અથવા જો ્તમને હજુયે ખબર ન પ્ડ્તી હોય, ્તો ્તમે અંગ દા્તાની ્ાઇન 
(Organ Donor Line) ને આ નંબર પર કૉ્ કરી શકો ્છો: 0300 123 23 23 

જો ્તમને ઓ્ંુછ સંભળાતું હોય, ્તો કૃપા કરીને અમારી ટે્ સટ રર્ે સેવાનો ઉપયોગ કરો: 18001 0300 1232323  

07860 034 343 પર અમને ટે્ સટ કરો

િધારાની માવહતી
જો ્તમે NHSના અંગ દા્તાના રજજસટર (NHS Organ Donor Register) પરનો ્તમારો રેકો્ડ્ડ  સુધારવા અથવા પા્છો 
ખેંચવા ઇચ્છ્તા હો ્તો ્તમે 0300 123 23 23 પર અંગ દા્તાની ્ાઇન (Organ Donor Line) ને કૉ્ કરીને,  
www.organdonation.nhs.uk પર જઈને અથવા નીચેના સરનામે પત્ર ્ખીને ્તેમ કરી શકો ્છો:  
Freepost RRZK–SHUX–SBCK, NHS Blood and Transplant, Fox Den Road, Stoke Gifford,  
Bristol BS34 8RR. ્તમે NHS ઍપ ્ડાઉન્ો્ડ પર કરી શકો ્છો અને તયાં ્તમારો નનર્ણય સુધારી શકો ્છો.

NHSનું અંગ દા્તાનું રજજસટર (NHS Organ Donor Register) એક ખાનગી અને સ્ામ્ત ્ડટેાબેઝ ્ેછ જેમાં ્તમે મૃત્ુ 
પામો તયારે ્તમારા અંગો અને પેશી દાન કરવા ઇચ્છો ્છો કે નહીં ્તે જરાવીને અંગ દાન મવશેનો ્તમારો નનર્ણય રેકો્ડ્ડ  કરી શકો 
્છો. જો અંગ દાનની શક્ય્તા બને, ્તો નનષરા્ત નસયો એ જોવા માટ ેરજજસટર ્તપાસશે કે શું કોઈ વયચ્્તએ દા્તા બનવાનો કે ન 
બનવાનો નનર્ણય રેકો્ડ્ડ  કયયો ્ેછ કે કેમ.

આ ્તથય પત્રક ્તમારો નનર્ણય રેકો્ડ્ડ  કરવાની ઘરી રી્તો બ્તાવે ્ેછ, પરંતુ ્તમે જે પર નનર્ણય ્ો, ્તમારા નપ્રયજનોને જરાવવું 
મહતવપૂર્ણ ્ેછ જેથી ્તેઓ ્તમારા દાન મવશેના નનર્ણયને ટકેો આપી શકે.

21220075 (Gujarati)

NHSOrganDonor

રોનહ્ત હૃદયરોગના હુમ્ાથી માત્ર 55ની ઉંમરે મૃત્ુ પામયો. 
્ેતની રક્ડનીઓ, હૃદયના વાલવ અને આંખોના પારદશ્ણક પ્ડદા દાન કરવામાં આવયા અને 
અનય ્ોકોને મદદરૂપ બનયા.


