�હ�ર જનતા માટ� માનવ �ટશ્� ુ (કોશપેશી)
સ�ામંડળ આચરણ આચારસં�હતા

(Human Tissue Authority Code of
Practice) F માગર્દિશ�કા: પ્રત્યારોપણ માટ�
ુ ંુ દાન (ભાગ ૨: � ૃત
ઘન �ગો અને �ટશ્��
ુ ંુ દાન)
�ગ અને �ટશ્��

આ માગર્દિશ�કા શર�રનાં �ગ અને �ટશ્�ુના દાન �ગેનાં અમારા િનયમન અ�ુસાર ‘તમને’ સંભિવત દાતા
તર�ક� ક� �ને તમારાં � ૃત્�ુ પછ� તમારાં �ગ અને �ટશ્�ુનો દાન કરવામાં રસ હોય તેને સંબોધીને લખવામાં

આવેલ છે . આ HTA નાં કોડ ઓફ પ્રૅ�ક્ટસ F (ભાગ બે) � ૃત �ગ અને �ટશ્�ુ દાન પર આધા�રત છે , � �ગ

દાન અને પ્રત્યારોપણ ક્ષેત્રમાં કાયર્શીલ િનષ્ણાતો પ્રિત અ�ુલ�ક્ષત છે :

ભાગ બે ની નવી આ� ૃિત 2020 માં અદ્યતન કરવામાં આવેલ હતી, �માં � ૃત �ગ અને �ટશ્�ુનાં દાન માટ�
�ગ્લેન્ડમાં ર�ૂ કર� લ એક નવી પ્રણાલી પ્રિત�બ��બત (�ને સામાન્ય ર�તે “ભાગ ન લેવાની પસંદગી” ક�
“અ�ુમિત છે તેમ આપોઆપ ગણ�ુ”ં એ પદ્ધિત તર�ક� સંબોધવામાં આવે છે ) કરવી હતી.

વેલ્સે 2015 થી � ૃત �ગ અને �ટશ્�ુ દાન માટ� માનેલ સંમિત પ્રણાલી હ�ઠળ સંચાલન કર� લ છે .
ઉ�ર આયરલેન્ડમાં માનેલ સંમિત પ્રણાલી લા�ુ પડતી નથી; સંભિવત દાતાએ હંમેશા તેના � ૃત્�ુ પહ�લા

તેની અ�ુમિત સ્પષ્ટ ર�તે દશાર્વવાની હોય છે , અથવા કોઈ એક િનમેલ પ્રિતિનિધ અથવા કોઈ વ્ય�ક્ત, �
તેના � ૃત્�ુ પછ� તે માટ� યોગ્ય સંબધ
ં ધરાવતી હોય, તેને આપવાની હોય છે (�ુ ઓ નીચે પ�રિશષ્ટ A ) .

સ્કોટલેન્ડમાં HTA ની � ૃત �ગ અને �ટશ્�ુનાં દાનનાં િનયમન �ગે કોઈ � ૂિમકા નથી. સ્કોટલેન્ડ માં �ગ
અને �ટશ્�ુનાં દાન િવષે વધાર� મા�હતી તમે અહ� વાંચી શકો છો.
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આ માગર્દિશ�કામાં સમાિવષ્ટ નથી
•

દ� હ દાન

•

સંશોધન માટ� �ગ અને �ટશ્�ુ� ુ ં દાન

2

સામાન્ય ર�તે વાપરવામાં આવેલ પા�રભાિષક શબ્દો
�ગો
�યાર� અમે �ગ, અથવા �ગો, એ શબ્દનો ઉપયોગ કર�એ, ત્યાર� આ માગર્દિશ�કામાં તે ખાસ કોઈ એક
આખા ઘન �ગ, ક� �ગો, ને સંબોધે છે , �માં સમાિવષ્ટ છે :
•

� ૂત્રિપ�ડ

•

ય�ૃત

•

�દય

•

સ્વા�ુ િપ�ડ

•

ફ�ફસાં

આ અ�ુસધ
ં ાનમાં �ગ �ુ ં છે તેની સામાન્ય વ્યાખ્યા છે એ ક� તે શર�રનો એક ભાગ છે � કોઈ એક ખાસ
�િવક પ્ર� ૃિ�નાં હ�� ુ માટ� છે .

�ટશ્� ુ
�યાર� અમે �ટશ્�ુ એ શબ્દનો ઉપયોગ કર�એ, ત્યાર� તે માનવ શર�રનાં અન્ય િવિવધ ભાગ/ભાગો, ક� �
કોષોનાં બનેલા હોય � આખા ઘન �ગો ન હોય, તેને સંબોધે છે ,

�ગો અને �ટશ્� ુ
�યાર� અમે “�ગો અને �ટશ્�ુ” ને સંબોધીએ, ત્યાર� તે એ સ્પષ્ટ કરવા માટ� ક� તેમાં તે બંને એક સાથે હોય.

માનેલ સંમિત
�ગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં, 18 ક� તેથી વધાર� �મર વાળ� વ્ય�ક્તઓને � ૃત્�ુ બાદ સંભિવત �ગ અને �ટશ્�ુ

દાતા તર�ક� ગણવામાં આવે, િસવાય ક� તેઓ એવો િનણર્ય લે ક� તેઓ દાતા થવા નથી માંગતા. એ પણ
શ� છે ક� � ૃત્�ુ પછ� તમારાં વતી આ િનણર્ય લેવા માટ� એક પ્રિતિનિધ ને નીમી શકાય.

આ લા�ુ ન પડ� જો તમે “બાકાત કર� લ �ુખ્ત વ્ય�ક્ત” હોવ (વ�ુ મા�હતી માટ� નીચે �ુ ઓ વ�ુ મા�હતી
અને સાધન-સામગ્રી ).

HTA ની � ૂિમકા
HTA �ગો, �ટશ્�ુ અને કોષો (પ્રજનન કોષો િસવાયના) નાં દાન �ગે િનયમન કર� છે , અને કાયદા િવષે
સલાહ તથા માગર્દશર્ન આપે છે .

�ગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં � ૃત્�ુ બાદ �ગ અને �ટશ્�ુના દાન માટ� અ�ુમિત છે તેમ માનેલ સંમિતની પદ્ધિત
કાયર્શીલ છે . આની �વંત �ગ દાન �ગેનાં HTA નાં િનયમન પર કોઈ અસર નથી.
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ુ ંુ � ૃત્�ુ પછ� દાન
ભાગ 2 - �ગો અને �ટશ્��

આ �હ�ર જનતા માગર્દિશ�કા ફક્ત �ગ્લેન્ડ અને વેલ્સ માં � ૃત્�ુ પછ� �ગો અને �ટશ્�ુનાં દાન સંબિં ધત છે .
�ગ્લેન્ડમાં મે 2020 માં � ૃત્�ુ પછ� �ગ અને �ટશ્�ુનાં દાન માટ�ની અ�ુમિત �ગેની આવશ્યક શરતો
બદલાઈ, � “ભાગ ન લેવાની પસંદગી” પદ્ધિત તર�ક� સામાન્ય ર�તે ઓળખાય છે . વેલ્સમાં આ પદ્ધિત
2015 થી ચા�ુ છે .
એનો અથર્ એ થાય ક� જો �ગ અને �ટશ્�ુનાં દાન માટ�ની અ�ુમિતમાં ભાગ લેવો ક� ભાગ ન લેવો તે
િવષેનાં િનણર્ય િવષે કોઈ ન�ધણી ન થયેલ હોય, અને કોઈ િનણર્ય િવષે �ણ ન હોય, તો અ�ુમિત છે તેમ
ગણવામાં આવી શક� છે (એટલે ક�, તે વ્ય�ક્ત દાન કરવા સંમત હોત એમ ગણી શકાય). અ�ુક
સંજોગોમાં � ૃત્�ુ બાદ �ગો અને �ટશ્�ુનો ઉપયોગ પ્રત્યારોપણ માટ� થઈ શક�. � વ્ય�ક્ત�ુ ં અવસાન થયેલ
હોય તેના �ુ �ુંબીજનો તથા ખાસ િમત્રો સાથે હંમેશા વાત કરવામાં આવે છે (એ કોણ હોઈ શક� તે િવષે
મા�હતી માટ� �ૃપા કર� નીચે �ુ ઓ પ�રિશષ્ટ A – યોગ્ય સંબધ
ં ો)

�ગ અને �ટશ્� ુ દાન કરવાની પસંદગી
HTA કાયદાક�ય ર�તે અ�ુમિત શેને ગણવામાં આવે છે તે િવષે માગર્દશર્ન
આપવા માટ� જવાબદાર છે .
કાયદાક�ય ર�તે �ગ અને �ટશ્�ુ� ુ ં દાન થવા દ� વાની પરવાનગી માટ� અ�ુમિત
હોવી જોઈએ, પરં � ુ તેનો અથર્ એમ નહ� ક� જો સંમિત હોય તો દાન થ�ુ ં જ જોઈએ. આ એક તબીબી
િનણર્ય છે �માં તમા�ુ �ુ �ુંબ ખાસ અગત્યની � ૂિમકા ભજવે છે .
તમારાં �વન દરિમયાન તમે દાન કરવા િવષે �ુ દ� �ુ દ� ર�તે અ�ુમિત આપી શકો છો:
•

તેમ કરવા માટ�ની સૌથી સામાન્ય ર�ત છે ક� તે િવષેનાં તમારાં િનણર્યની તમે Organ Donor
Register (�ગ દાન ર�સ્ટર) (ODR) માં ન�ધણી કરાવો, ��ુ ં સંચાલન NHS રક્ત અને
ટ્રાન્સપ્લાન્ટ (Blood and Transplant) (NHSBT) કર� છે . તે �ગ અને �ટશ્�ુ �ુ ં દાન શ� હોય
તેવા દર� ક �કસ્સામાં ચેક કરવામાં આવે છે .

•

તમારાં િનણર્ય િવષે તમારાં �ુ �ુંબીજન અને િમત્રો સાથે પરામશર્ કરો.

•

તમારાં િનણર્યની ન�ધણીની મા�હતી િવષે તમે ODR માં NHS App દ્વારા �ણી શકો છો.

•

તમારાં � ૃત્�ુ બાદ તમારાં વતી િનણર્ય લેવા માટ� તમે એક પ્રિતિનધીને નીમી શકો છો (વધાર�
મા�હતી માટ� અહ� વાંચો)

ુ માટ�
તમાર� અ�ુમિત તમે ગમે ત્યાર� પાછ� ખ�ચી શકો છો. �ૃપા કર� ન�ધ કરો - ક� સંશોધન �વા હ��ઓ
માનેલ સંમિત છે તેમ ગણી શકાય નહ�; માનેલ સંમિત ગણવામાં આવનાર �કસ્સામાં તે સમાિવષ્ટ નથી.
સંમિત હંમેશા જ સ્પષ્ટ ર�તે મેળવવામાં આવશે.
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માર� સંમિત હ�ઠળ �ંુ આવર� લેવામાં આવશે?
તમે તમારાં � ૃત્�ુ પછ� તમારાં બધા �ગો અને �ટશ્�ુના દાન માટ� દાન કરવાની સંમિત આપી શકો છો,
અથવા તો અ�ુક ખાસ �ગો અને �ટશ્�ુના દાન માટ� તમે િવગતવાર સંમિત આપી શકો છો.
તમે અ�ુક પ્રકારની વ્ય�ક્ત માટ� જ દાન કરવા ઇચ્છો છો તેવી ખાસ શરત ન કર� શકો. �ાર� ક સંમિત
હોવા છતાં પણ દાન આપ�ુ શ� ન હોય. આવા �કસ્સાના ઘણા કારણો હોઈ શક� છે .

�ગ અને �ટશ્� ુ દાન ન કરવા� ંુ પસંદ કર� ંુ
તમારાં �વન દરિમયાન તમે દાન ન કરવાનો િવકલ્પ ઘણી ર�તે પસંદ શકો છો.

•

તેમ કરવા માટ�ની સૌથી સામાન્ય ર�ત છે ક� તે િવષેનાં તમારાં િનણર્યની તમે Organ Donor
Register (�ગ દાન ર�સ્ટર) (ODR) માં ન�ધણી કરાવો, ��ુ ં સંચાલન NHS રક્ત અને
ટ્રાન્સપ્લાન્ટ (Blood and Transplant) (NHSBT) કર� છે . તે �ગ અને �ટશ્�ુ �ુ ં દાન શ� હોય
તેવા દર� ક �કસ્સામાં ચેક કરવામાં આવે છે .

•

તમારાં િનણર્ય િવષે તમારાં �ુ �ુંબીજન અને િમત્રો સાથે પરામશર્ કરો.

•

તમારાં િનણર્યની ન�ધણીની મા�હતી િવષે તમે ODR માં NHS App દ્વારા �ણી શકો છો.

•

તમારાં � ૃત્�ુ બાદ તમારાં વતી િનણર્ય લેવા માટ� તમે એક પ્રિતિનધીને નીમી શકો છો (વધાર�
મા�હતી માટ� અહ� વાંચો)

જો તમે એ બાબતની �ણ કરો ક� તમે �ગ અને �ટશ્�ુના દાનની સંમિત નથી આપતા, તો દાન ન થઈ
શક�.

વધાર� મા�હતી અને સાધન-સામગ્રી
માનેલ સંમિતમાં ન આવર� લેવાતા �ગો
અ�ુક �ગો અને �ટશ્�ુ માટ� સંમિત છે તેમ ગણી લેવામાં ન આવે અને તેના માટ� ખાસ સ્પષ્ટ ર�તે સંમિત
મેળવવી આવશ્યક હોય. � �ગો અને �ટશ્�ુ માટ� સ્પષ્ટ ર�તે ખાસ સંમિત મેળવવી આવશ્યક હોય તેની
યાદ� તમે HTA ની વેબસાઇટ પર અહ� જોઈ શકો છો.
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બાકાત �ૂથો (વ્ય�ક્તઓ ક� �ની સંમિત તે �ગ્લેન્ડ અથવા વેલ્સમાં માની ના લેવામાં આવી શક�).
નીચેના સંજોગોમાં સંમિત છે તેમ ગણી લેવામાં ના આવી શક�:
•

� વ્ય�ક્ત�ુ ં અવસાન થયેલ હોય તે એક 18 વષર્થી નીચેની �મર�ુ ં બાળક હોય.

•

� વ્ય�ક્ત�ુ ં અવસાન થયેલ હોય તે �ુખ્ત વયની હોય � અવસાન પહ�લાનાં ઓછામાં ઓછા 12
મ�હનાનાં પ્રવતર્માન સમયગાળા દરિમયાન સામાન્ય ર�તે રહ�વાસી ન હોય, અથવા;

•

� વ્ય�ક્ત�ુ ં અવસાન થયેલ હોય તે �ુખ્ત વયની હોય �ને તેના અવસાન અગાઉનાં એક
અગત્યનાં સમયગાળા દરિમયાન માનેલ સંમિત ગણી લેવામાં આવશે તેનાં અથર્ઘટન સમજવા
માટ�ની ક્ષમતા ન હોય.

આસ્થા અને � ૃદ્ધા
કોઈ પણ દાન થાય તે પહ�લા તમારાં �ુ �ુંબ સાથે ચચાર્ઓ થશે – જો તમે �ગ અને �ટશ્�ુ� ુ ં દાન કરવામાં
આવે તે �તનો િનણર્ય ન�ધાવેલ હોય તો પણ.
તે ચચાર્ઓમાં તમાર� આસ્થા અને � ૃદ્ધાઓનો ખ્યાલ રાખવામાં આવશે, પછ� ભલે તે સાંસ્�ૃિતક,
આધ્યા�ત્મક, ધાિમ�ક ક� અધાિમ�ક હોય. હો�સ્પટલોમાં આસ્થા સંબધ
ં ી ક�ળવણી મેળવેલ સહયોજકો પણ હોય,
િવિવધ ધમર્ સંક�લત ધમર્��ુ ઓની સેવા હોય, ક� અિધ�ૃત �બન-ધાિમ�ક પાદર� સેવા આપનાર હોય, �
�ુ �ુંબોને આધાર આપે.

જો તમે ODR પર તમારાં િનણર્યની ન�ધણી કરાવો, તો તમે તે િવનંતી કર� શકો છો ક� તમારાં �ુ �ુંબીજનો
સાથે તે િવષે વાત કરવામાં આવે ક� �ગો અને �ટશ્�ુ� ુ ં દાન તમારાં આસ્થા ક� � ૃદ્ધાઓ અ�ુસાર આગળ
વધે.
�ગ અને �ટશ્�ુનાં દાન સંબિં ધત ધાિમ�ક આસ્થા અને � ૃદ્ધા િવષે વધાર� મા�હતી NHS BT નાં વેબસાઇટ
પર અહ� મળશે: https://www.organdonation.nhs.uk/helping-you-to-decide/your-faithand-beliefs/.
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પ�રિશષ્ટ A – લાયકાતી સંબધ
ં ો
The Human Tissue Act 2004 (માનવ �ટશ્�ુ અિધિનયમ 2004)માં ‘લાયકાતી’ સંબધ
ં ો ની યાદ�
આપેલ છે , �માં તે અગત્યતાનાં ક્રમસર દશાર્વેલ છે .
તે યાદ� નીચે પ્રમાણે છે :
1. પિત-પત્ની અથવા �વનસાથી (નાગ�રક કાયદા પ્રમાણેનાં અથવા સમ�તીય �વનસાથી
સ�હત)
2. માબાપ અથવા સંતાન
3. ભાઈ ક� બહ�ન
4. દાદા-દાદ� અથવા પૌત્ર-પૌત્રી
5. ભત્રી�-ભાણી અથવા ભત્રીજો-ભાણીયો
6. ઓરમાન િપતા અથવા ઓરમાન માતા
7. ઓરમાન ભાઈ અથવા ઓરમાન બહ�ન
8. લાંબા ગાળાના િમત્ર
ુ માટ� એક વ્ય�ક્તને �વનસાથી ગણવામાં આવે છે , જો �વનસાથી તર�ક�નાં કાયમી કૌ�ું�બક
આ હ��ઓ
સંબધ
ં સાથે તેઓ રહ�તા હોય.
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