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 تم تغيير القانون بشأن التبرع 
باألعضاء في إنجلترا 

ال يزال لديك اختيار
تم اآلن تغيير التبرع باألعضاء في إنجلترا إلى نظام "اختيار عدم التبرع"

سوف ُيعتبر أن جميع األشخاص البالغين في إنجلترا قد وافقوا على أن يكونوا متبرعين باألعضاء واألنسجة عندما توافيهم منيتهم، ما لم 

يكونوا قد سجلوا قراًرا بعدم التبرع، أو أخبروا عائلتهم بعدم رغبتهم في التبرع، أو كانوا ينتمون إلى إحدى الفئات المستبعدة التالية:

األشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 عاًما	 

األشخاص الذين يفتقرون إلى القدرة العقلية على فهم الترتيبات الجديدة واتخاذ اإلجراء الالزم	 

األشخاص الذين عاشوا في إنجلترا مدة تقل عن 12 شهًرا قبل وفاتهم	 

زوار إنجلترا	 

األشخاص الذين ال يعيشون هنا طواعية. 	 

ولن ينطبق النظام الجديد إال على األعضاء واألنسجة التي سوف ُتستخدم في عمليات الزرع الروتينية.

وال يزال هناك اختيار إذا كان الشخص يرغب في أن يتبرع أو ال يتبرع عند وفاته. وتوضح ورقة الحقائق هذه االختيارات.

الرجاء اتخاذ قرار التبرع باألعضاء ومشاركته
تحدث بشأنه مع عائلتك وأصدقائك لكي يعلموا قرارك وتعلم قرارهم. 

ما أهمية مشاركة قرار التبرع باألعضاء؟ 
سيتم استشارة عائلتك إذا كان من الممكن أن تتبرع بأعضائك عندما توافيك منيتك.

هناك عدد من األسباب لذلك:

احتراًما لعائلتك	 

قد يكون لديهم معلومات حول قرار تبرعك باألعضاء أكثر حداثة من أي قرار مسجل في سجل المتبرعين باألعضاء لهيئة الصحة الوطنية 	 

يمكن لعائلتك إخبارنا حول أي طلبات أو متطلبات خاصة لك، لضمان توافق التبرع باألعضاء مع ملتك أو معتقدك	 

سوف تساعد المعلومات التي تتيحها عائلتك في ضمان أن أعضاءك آمنة لمن سُتعطى له  	 

إذا لم يكن لديك أفراد أسرة أو أصدقاء مقربون، أو تفضل استشارة شخص آخر نيابة عنك، لديك خيار استخدام سجل المتبرعين باألعضاء 

لهيئة الصحة الوطنية لتسمية ممثل موثوق.

اكتشف المزيد وسجل قرارك
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ما التبرع باألعضاء واألنسجة؟ 
التبرع باألعضاء هو منح عضو لمساعدة شخص يحتاج عملية زرع. ويتم إنقاذ آالف األشخاص في المملكة المتحدة أو تحسين حياتهم كل عام 

بعمليات زرع األعضاء. واألعضاء التي يمكن أن يتبرع بها األشخاص المتوَفون تشمل: 

•  الرئتين	  القلب 
•  البنكرياس	  الُكلى 
•  األمعاء الدقيقة	  الكبد 

ويمكن أيًضا استخدام أنسجة مثل الجلد والعظام وصمامات القلب والقرنية لتحسين حياة األشخاص.

لماذا تغير القانون؟
تغير القانون للمساعدة في إنقاذ أو تحسين حياة المزيد من األشخاص. ولقد حدث تقدم مذهل في مجال التبرع باألعضاء ولكن ال يزال هناك 

نقص في عدد المتبرعين. وفي كل يوم في كافة أرجاء المملكة المتحدة، ُيتوفى شخص ينتظر عملية زرع.

هل سيتم احترام ملتك أو معتقدك؟
نعم. وممرضونا المتخصصون وممرضاتنا المتخصصات دائًما ما ينتهجون نهًجا شخصًيا في المناقشات مع العائالت للتعامل مع أي أسئلة 

واستفسارات قد تكون لديها حول كيفية احترام الملل )الدين( أو المعتقدات قبل عملية التبرع وأثناءها وبعدها.

إذا اخترت أن ُتسجل نفسك متبرًعا باألعضاء، وعندما تقوم بذلك على اإلنترنت - عبر تطبيق هيئة الصحة الوطنية )NHS App( أو عبر 
خط المساعدة الخاص بنا - يمكنك أن تذكر ما إذا كنت ترغب في أن تتحدث هيئة الصحة الوطنية إلى عائلتك وأي شخص آخر مناسب حول 
التبرع باألعضاء بما يتوافق مع ملتك أو معتقدك. وسوف يكون بمقدور ممرضينا المتخصصين وممرضاتنا المتخصصات معرفة ما إذا كنت 

قد أجبت عن هذا السؤال عند مراجعة تسجيلك في سجل المتبرعين باألعضاء لهيئة الصحة الوطنية. 

اكتشف المزيد حول كيف سيتم احترام ملتك أو معتقدك
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االختيارات التي يمكنك اتخاذها
ال يزال يمكنك في أي وقت اختيار إن كنت ترغب في تسجيل نفسك متبرًعا أو اختيار عدم التبرع باألعضاء.

فيمكنك:
 تسجيل نفسك متبرًعا	 

اختيار التبرع ببعض أو كل أعضائك وأنسجتك في حالة وفاتك 

 تسجيل نفسك غير متبرع	 
اختيار عدم التبرع نهائًيا باألعضاء واألنسجة

 التغيير أو التعديل	 
تحديث بياناتك أو ما سجلته بشأن اختيار التبرع في تسجيل سابق

 تسمية شخص التخاذ القرار نيابة عنك	 
يمكن أن يكون أي شخص تثق به التخاذ القرار، وهذا يعني التواصل مع هذا الشخص وليس أقرب قريب.

 االنسحاب من السجل	 
نحن ندرك أنك قد ترغب في إخراجك من السجل. وإذا انسحبت من السجل، فلن يكون لدينا قرار بشأن التبرع باألعضاء في الملف.
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أخبرنا، ثم أخبر عائلتك
رغم أن القانون قد تغير اآلن، ال يزال سيتم التواصل مع عائلة المريض أو أقرب أقربائه قبل الشروع في عملية التبرع باألعضاء. 

والعائالت تجد أنه من األسهل دعم قرارات التبرع باألعضاء عندما تعلم بالفعل رغبة قريبها. 

فامنح عائلتك اليقين النابع من معرفة ما ترغبه، وذلك باالنضمام إلى سجل المتبرعين باألعضاء لهيئة الصحة الوطنية وإبالغهم بقرارك. 

اكتشف المزيد وسجل قرارك
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ويمكنك أيًضا تسجيل قرارك عبر تطبيق هيئة الصحة الوطنية.

وإذا لم تتمكن من إيجاد ما تحتاجه على اإلنترنت أو ال تزال غير متأكد، فيمكنك االتصال على خط التبرع باألعضاء: 23 23 123 0300 

إذا كانت لديك صعوبات في السمع، ُيرجى استخدام خدمتنا لتحويل الكالم والنصوص: 1232323 0300 18001  

تواصل معنا برسالة نصية إلى الرقم: 343 034 07860

معلومات إضافية
إذا كنت ترغب في تعديل سجلك أو االنسحاب منه في سجل المتبرعين باألعضاء لهيئة الصحة الوطنية، فيمكنك ذلك باالتصال على خط 
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ويمكنك أيًضا تنزيل تطبيق هيئة الصحة الوطنية وتعديل قرارك هناك.

إن سجل المتبرعين باألعضاء لهيئة الصحة الوطنية هو قاعدة بيانات سرية وآمنة، حيث يمكنك أن تسجل قرار التبرع باألعضاء الخاص بك، 
وأن تذكر رغبتك في التبرع أو عدم التبرع بأعضائك وأنسجتك عندما توافيك المنية. وإذا أصبح التبرع باألعضاء ممكًنا، فسوف يراجع 

ممرضونا المتخصصون وممرضاتنا المتخصصات السجل لمعرفة هل سجل شخص قراًرا بأنه متبرع أو غير متبرع.

توضح ورقة الحقائق هذه طرًقا عديدة يمكنك استخدامها لتسجيل قرارك، ولكن مهما كان ما تقرره من األهمية أن تبلغه إلى أحبائك حتى 
يمكنهم دعم قرارك المتعلق بالتبرع باألعضاء.

(Arabic) 21220075

NHSOrganDonor

"لقد غير التبرع باألعضاء حياتي. يمكنني اآلن قضاء الوقت مع عائلتي وأطفالي وعدت 
إلى العمل بمهنة التدريس في المجتمع."


