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انگلینڈ میں اعضاء کو عطیہ کے طور پر دینے 
)آرگن ڈونیشن( سے متعلقہ قانون تبدیل ہو گیا ہے 

آپ کو ابھی بھی اختیار حاصل ہے
انگلینڈ میں اعضاء کو عطیہ کے طور پر دینے کا نظام اب ایک "آپٹ آؤٹ" یعنی اپنی 

مرضی سے شامل نہ ہونے والے نظام میں تبدیل ہو گیا ہے۔
انگلینڈ میں تمام بالغ افراد جب فوت ہوتے ہیں تو اُن کے متعلق یہ سمجھا جائے گا کہ اُنھوں نے اپنے اعضاء اور ریشے )ٹشو( کا 

عطیہ دینے واال )ڈونر( بننے پر اتفاق کیا ہے، سوائے اُس صورت کے کہ اُنھوں نے عطیہ نہ دینے کا فیصلہ ریکارڈ کیا ہو، اُنھوں 
نے اپنے خاندان کو بتایا ہو کہ وہ عطیہ نہیں دینا چاہتے یا وہ مندرجہ ذیل مستثنٰی گروپس میں سے کسی ایک میں شامل ہوں: 

18 سال سے کم عمر افراد	 
ایسے لوگ جن میں نئے انتظامات کو سمجھنے اور ضروری اقدام کرنے کے لیے ذہنی صالحیت کی کمی ہے	 
وہ لوگ جو اپنی وفات سے پہلے انگلینڈ میں 12 ماہ سے کم عرصے کے لیے رہے ہوں	 
عارضی طور پر رہنے کے لیے انگلینڈ آنے والے لوگ	 
وہ لوگ جو اپنی مرضی سے یہاں نہیں رہ رہے ہیں۔ 	 

نیا نظام صرف ان اعضاء اور ریشوں پر الگو ہوگا جو معمول کی پیوندکاریوں )ٹرانسپالنٹس( کے لیے استعمال ہوں گے۔

ابھی بھی ٓاپ کے پاس انتخاب کا حق ہو گا کہ جب ٓاپ فوت ہوتے ہیں تو کیا ٓاپ ڈونر بننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آپ کے انتخاب کے 
اختیارات اس فیکٹ شیٹ )حقائق کے پرچے( میں بیان کیے گئے ہیں۔

برائے مہربانی اعضاء کو عطیہ کے طور پر دینے کے متعلق اپنا فیصلہ کریں اور دوسروں 
کو بتائیں

اس کے بارے میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ بات کریں تا کہ اُنھیں ٓاپ کا فیصلہ معلوم ہو اور ٓاپ کو اُن کا فیصلہ معلوم ہو۔

یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ اعضاء کو عطیہ کے طور پر دینے کے متعلق اپنا فیصلہ 
دوسروں کو بتائیں؟

جب ٓاپ فوت ہوتے ہیں تو اگر آپ ممکنہ طور پر عطیہ دے سکتے ہیں تو آپ کے خاندان سے مشورہ کیا جائے گا۔

اس کی کئی ایک وجوہات ہیں:
آپ کے خاندان کا لحاظ کرتے ہوئے	 
آپ کے عطیہ کے فیصلے کے بارے میں این ایچ ایس آرگن ڈونر رجسٹر میں درج کسی بھی معلومات کی نسبت ان کے پاس زیادہ 	 

تازہ معلومات ہوسکتی ہیں
آپ کا خاندان ہمیں ٓاپ کی کسی بھی قسم کی خاص گزارشات یا تقاضوں کے بارے میں بتا سکتا ہے، تا کہ یہ یقینی بنایا جا سکے 	 

کہ اعضاء کا عطیہ آپ کے مذہب یا عقائد کے مطابق ہو
آپ کا خاندان جو معلومات فراہم کرتا ہے اُن سے یہ یقین دہانی کرنے میں مدد ملے گی کہ دوسروں کے لیے ٓاپ کے اعضاء کو 	 

حاصل کرنا محفوظ ہے۔

اگر آپ کا قریبی خاندان اور دوست نہیں ہیں، یا آپ کسی اور شخص کو ترجیح دیتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کے طور پر اُس سے مشورہ 
کیا جائے تو آپ کو کوئی قابل اعتماد نمائندہ نامزد کرنے کے لیے این ایچ ایس آرگن ڈونر رجسٹر استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

مزید معلومات حاصل کریں اور اپنے فیصلے کو ریکارڈ کریں
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اعضاء اور ریشے کا عطیہ )ٓارگن اینڈ ٹشو ڈونیشن( کیا ہے؟
اعضاء کا عطیہ کسی ایسے شخص کی مدد کے لیے جسے پیوندکاری کی ضرورت ہو کسی عضو کا عطیہ ہے۔ اعضاء کی پیوندکاری 
کے ذریعے ہر سال یوکے میں ہزاروں افراد کی زندگیاں بچتی ہیں یا بہتر ہوتی ہیں۔ فوت ہونے والے افراد کے جو اعضاء عطیہ کیے 

جاسکتے ہیں ان میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:
پھیپھڑے  	 دل   	

لبلبہ  	 گردے   	
چھوٹی آنت  	 جگر    	

ریشے جیسا کہ جلد، ہڈی، دل کے والوز اور ٓانکھ کے بیرونی شفاف پردے )قرنیہ( بھی لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے 
استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ 

قانون کیوں تبدیل ہوا ہے؟
قانون زیادہ زندگیوں کو بچانے اور بہتر بنانے میں مدد دینے کے لیے تبدیل ہوا ہے۔ اعضاء کے عطیہ کرنے میں زبردست پیشرفت 

ہوئی ہے لیکن ابھی بھی عطیہ دینے والوں کی کمی ہے۔ یوکے میں ہر روز کوئی شخص پیوندکاری کے انتظار میں فوت ہو جاتا ہے۔

کیا آپ کے مذہب یا عقائد کا احترام کیا جائے گا؟
جی ہاں۔ عطیہ کے عمل سے پہلے، اس کے دوران یا اس کے بعد آپ کے مذہب یا عقائد کا کس طرح احترام کیا جائے گا اس بارے 

میں خاندانوں کے جو سواالت ہو سکتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے خاندانوں کے ساتھ بات چیت کے دوران ہماری اسپیشلسٹ نرسیں 
ہمیشہ ایک بہت ہی ذاتی نوعیت کا انداز اختیار کرتی ہیں۔

اگر آپ اعضاء کا عطیہ دینے والے کے طور پر اندراج کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو جب آپ آن الئن، این ایچ ایس ایپ کے ذریعے یا 
ہماری ہیلپ الئن کے ذریعے ایسا کرتے ہیں تو آپ یہ بیان کرسکتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ این ایچ ایس آپ کے مذہب اور عقائد کے 

مطابق آرگن ڈونیشن کے بارے میں آپ کے خاندان اور کسی اور مناسب شخص سے بات کرے۔ ہماری اسپیشلسٹ نرسیں این ایچ ایس 
آرگن ڈونر رجسٹر میں آپ کی رجسٹریشن تالش کرتے وقت یہ دیکھ سکیں گی کہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے یا نہیں۔ 

اس بارے میں مزید معلومات حاصل کریں کہ آپ کے مذہب یا عقیدے کا کس طرح احترام کیا جائے گا
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آپ جو انتخابات کرسکتے ہیں
آپ ابھی بھی، کسی بھی وقت یہ انتخاب کرسکتے ہیں کہ کیا آپ ایک عطیہ دینے والے کے طور پر اندراج کروانا چاہتے ہیں یا 

اعضاء کے عطیہ دینے میں شامل نہ ہونے )آپٹ آؤٹ( کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔

آپ مندرجہ ذیل کام کر سکتے ہیں:
 عطیہ دینے والے )ڈونر( کے طور پر رجسٹر ہو سکتے ہیں	 

اپنی وفات پر اپنے کچھ یا تمام اعضاء اور ریشوں کو عطیہ کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
 عطیہ نہ دینے والے کے طور پر رجسٹر ہو سکتے ہیں	 

تمام اعضاء اور ریشوں کو عطیہ نہ کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
 تبدیلی یا ترمیم کرسکتے ہیں	 

کسی پچھلی رجسٹریشن میں اپنی تفصیالت یا عطیہ کے انتخاب کو تبدیل کر سکتے ہیں۔
 کسی کو نامزد کر سکتے ہیں کہ وہ ٓاپ کے لیے فیصلہ کرے	 

یہ کوئی بھی ایسا شخص ہوسکتا ہے جس پر ٓاپ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار 
کی بجائے اس فرد سے رابطہ کیا جائے گا۔

 رجسٹر سے اپنا نام ہٹا سکتے ہیں 	 
ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں کہ ٓاپ کا نام رجسٹر سے ہٹا دیا جائے۔ اگر آپ اپنا نام رجسٹر سے ہٹا دیتے ہیں تو 

ہمارے پاس فائل پر اعضاء کے عطیہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔
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ہمیں بتائیں، پھر اپنے خاندان کو بتائیں
اگرچہ اب قانون تبدیل ہوچکا ہے لیکن ابھی بھی اعضاء کے عطیہ سے پہلے مریض کے خاندان یا اس کے قریبی رشتے داروں 

سے رابطہ کیا جائے گا۔

جب خاندان پہلے ہی جانتے ہوں کہ ان کا رشتے دار کیا چاہتا تھا تو اُن کے لیے اعضاء کے عطیہ کرنے کے فیصلوں کی تائید کرنا 
نسبتاً آسان ہوتا ہے۔

این ایچ ایس آرگن ڈونر رجسٹر میں شامل ہو کر اور اپنے خاندان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرکے اُنھیں اس بارے میں یقین دہانی 
کرائیں کہ ٓاپ کیا چاہتے ہیں۔

مزید معلومات حاصل کریں اور اپنے فیصلے کو ریکارڈ کریں
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آپ اپنے فیصلے کو این ایچ ایس ایپ کے ذریعے بھی ریکارڈ کرسکتے ہیں۔

ٓاپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اگر آپ وہ آن الئن نہیں ڈھونڈ سکتے یا ابھی بھی آپ کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے تو آپ 
مندرجہ ذیل نمبر پر آرگن ڈونر الئن کو کال کر سکتے ہیں: 23 23 123 0300

اگر آپ کو مشکل سے سنائی دیتا ہے تو برائے مہربانی ہماری ٹیکسٹ ریلے سروس استعمال کریں: 1232323 0300 18001

ہمیں 343 034 07860 پر ٹیکسٹ بھیجیں

اضافی معلومات
اگر آپ این ایچ ایس آرگن ڈونر رجسٹر میں اپنے ریکارڈ میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا اسے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ 23 23 123 0300 پر 

آرگن ڈونر الئن پر کال کرکے، www.organdonation.nhs.uk پر جا کر یا مندرجہ ذیل پتے پر خط لکھ کر ایسا کرسکتے ہیں: 
Freepost RRZK–SHUX–SBCK, NHS Blood and Transplant, Fox Den Road, Stoke Gifford, Bristol BS34 8RR۔ 

آپ این ایچ ایس ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں اور وہاں اپنے فیصلے میں ترمیم کرسکتے ہیں۔

این ایچ ایس آرگن ڈونر رجسٹر ایک خفیہ اور محفوظ ڈیٹا بیس )ذخیرہ معلومات( ہے جہاں آپ اپنے اعضاء کے عطیہ کے فیصلے کو 
ریکارڈ کرسکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ فوت ہوتے ہیں تو کیا آپ اپنے اعضاء اور ریشوں کو عطیہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ 
اگر عضو عطیہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے تو سپیشلسٹ نرسیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا کسی شخص نے عطیہ دینے واال بننے یا 

نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں رجسٹر کو دیکھیں گی۔

یہ فیکٹ شیٹ آپ کو بہت سے طریقے دکھاتی ہے جن کے ذریعے ٓاپ اپنے فیصلے کو ریکارڈ کرسکتے ہیں لیکن آپ جو بھی فیصلہ 
کرتے ہیں وہ اپنے پیاروں کو بتانا ضروری ہے تا کہ وہ آپ کے عطیے کے فیصلے کی تائید کرسکیں۔

(Urdu) 21220075

NHSOrganDonor

"اعضاء کے عطیہ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں اب خاندان اور بچوں 
کے ساتھ وقت گزارنے کے قابل ہوں اور میں کمیونٹی میں پڑھانے کے کام 

پر واپس آگئی ہوں۔"


