জনগেণর জনয্ মানব েকাষকলা
কতৃর্ পে�র কাযর্ াভয্াস সংিহতা F এর একিট
িনেদর্ শকা: �িত�াপেনর জনয্ িনেরট অ� ও
েকাষকলা দান (অংশ দুই: মৃত বয্ি�র অ�
ও েকাষকলা দান)
অ� ও েকাষকলা দান সং�া� আমােদর িবিধিনয়েমর এই িনেদর্ িশকািট এমন একজন স�াবয্ দাতা িহসােব 'আপনােক'
উে�শ করার জনয্ েলখা হেয়েছ িযিন তার মৃতুয্র পের তার অ� ও েকাষকলা দান করেত আ�হী। এিট HTA’র
কাযর্াভয্াস সংিহতা F (অংশ দুই) মৃত বয্ি�র অ� ও েকাষকলা দান িভিত্তক, যার ল�য্ হেলন অ� দান ও
�িত�াপেনর ে�ে� কমর্রত েপশাজীবীরা:
ইংলয্াে� মৃত বয্ি�র অ� ও েকাষকলা দােনর জনয্ একিট নতু ন বয্ব�ার (সাধারণভােব একিট "অিনবর্াচন (optout)" বা "স�িতরেপ গণয্ হওয়া (deemed consent)" বয্ব�া িহসােব উে�খ করা হয়) সূচনােক �িতফিলত
করার জনয্ অংশ দুই 2020 সােল আপেডট করা হেয়িছল।
ওেয়লস 2015 সাল েথেক মৃত বয্ি�র অ� ও েকাষকলা দােনর জনয্ একিট স�িতরেপ গণয্ হওয়ার বয্ব�ার অধীেন
কাজ চািলেয়েছ।
নদর্ াণর্ আয়ারলয্াে�, স�িতরেপ গণয্ হওয়ার িবষয়িট �েযাজয্ হয় না; সবর্দা স�াবয্ দাতােক তার মৃতুয্র আেগ,
অথবা তার মৃতুয্র পের একজন মেনানীত �িতিনিধ বা একিট েযাগয্তাস�� স�কর্ থাকা একজন বয্ি�েক অবশয্ই
��ভােব স�িত িদেত হেব (িনেচ পিরিশ� A ) েদখুন)।
�টলয্াে� মৃত বয্ি�র অ� ও েকাষকলা দান িনয়�ণ করার ে�ে� HTA এর েকােনা ভূ িমকা েনই। �টলয্াে� অ� ও
েকাষকলা দান স�েকর্ এখােন আপিন আেরা পড়েত পােরন।

এই িনেদর্ িশকায় অ�ভুর্ � নয়
•

েদহ দান

•

গেবষণার জনয্ অ� ও েকাষকলা দান
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সাধারণভােব বয্বহৃত শ�
অ�
আমরা এই িনেদর্ িশকায় েযখােন অ�, বা অ�গিল শ�িট বয্বহার কির, তা সুিনিদর্ �রেপ একিট স�ূণর্ িনেরট অ�,
বা অ�গিলেক েবাঝায়, যার অ�ভুর্ � হল:
•
•
•
•
•

িকডিন
যকৃ ত
হৃদিপ�
অ�য্াশয়
ফু সফু স

এই �সে� অ� বলেত কী েবাঝায় তার সাধারণ সং�া হল এিট েদেহর একিট অংশ, যার একিট সুিনিদর্ � গর�পূণর্
উে�শয্ আেছ।

েকাষকলা
আমরা েযখােন েকাষকলা শ�িট বয্বহার কির, েসখােন এিট বলেত েবাঝায় েকাষগিল িদেয় ৈতির হওয়া মানব
েদেহর অনয্ানয্ নানািবধ অংশ/গিল যা স�ূণর্ িনেরট অ� নয়।

অ� ও েকাষকলা
যখন আমরা "অ� ও েকাষকলা" এর উে�খ কির, তখন েসখােন উভেয়র একিট সম�য় আেছ এিট সু�� কের
েদওয়া হয়।

স�িতরেপ গণয্ হওয়া
ইংলয্াে� ও ওেয়লেস, 18 বা তার েবিশ বয়েসর বয্ি�েদর মৃতুয্র পের স�াবয্ অ� ও েকাষকলা দাতা িহসােব
িবেবচনা করা হেত পাের, যিদ না তারা একিট িস�া� েনন েয তারা দাতা হেত চান না। মৃতুয্র পের আপনার প�
েথেক এই িস�া� েনওয়ার জনয্ একজন �িতিনিধেক মেনানীত করাও স�ব।
আপিন একজন “বয্িত�মী পূণর্বয়�” হেল এিট �েযাজয্ হেব না (আেরা তেথয্র জনয্ িনেচ অিতির� তথয্ ও
সং�ান েদখুন)।

HTA এর ভূ িমকা
HTA অ�, েকাষকলা এবং েকাষ (�জনন েকাষগিল বাদ িদেয়) দান িনয়�ণ কের, এবং আইনিট স�েকর্ পরামশর্ ও
িনেদর্ শনা �দান কের।
মৃতুয্র পের অ� ও েকাষকলা দােনর জনয্ স�িতরেপ গণয্ হওয়ার একিট বয্ব�া ইংলয্াে� ও ওেয়লেস চালু আেছ।
এিট HTA’র জীিবত বয্ি�র অ� দােনর িবিধিনয়মেক �ভািবত কের না।
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অংশ 2 – মৃতুয্র পের অ� ও েকাষকলা দান

এই সরকারী িনেদর্ িশকািট শধুমা� ইংলয্াে� ও ওেয়লেস মৃতুয্র পের অ� ও েকাষকলা দােনর উে�খ কের।
2020 সােলর েম মােস ইংলয্াে� মৃত বয্ি�র অ� ও েকাষকলা দােনর জনয্ স�িতর আবশয্কতাগিল "অিনবর্াচন
(opt-out)" িহেসেব সাধারণভােব পিরিচত একিট বয্ব�ায় পিরবিতর্ ত হেয়েছ। ওেয়লেস, 2015 েথেক এই বয্ব�ািট
বহাল আেছ।
এিটর অথর্ হল এই েয েযখােন অ� ও েকাষকলা দােনর িনবর্াচন (opt-in) বা অিনবর্াচন (opt-out) েকােনা ে�ে�ই
িস�া� িলিপব� করা হয় িন, এবং েকােনা িস�া� জানা েনই, েসখােন স�িতরেপ গণয্ করা েযেত পাের (অথর্াৎ,
এিট গণয্ করা েযেত পাের েয একজন বয্ি� দান করেত স�ত হেয়েছন)। কেয়কিট পিরি�িতেত মৃতুয্র পের
�িত�াপেনর জনয্ অ� ও েকাষকলা বয্বহৃত হেত পাের। েয বয্ি� মারা েগেছন তার পিরবার ও িনকট ব�ু েদর
সােথ সবর্দা একিট কেথাপকথন করা হেব (ইিন েক হেত পােরন েসই স�েকর্ তেথয্র জনয্ অনু�হ কের িনেচ
পিরিশ� A – েযাগয্তাস�� স�কর্গিল েদখুন)।

অ� ও েকাষকলা দান করার বয্াপাের িনবর্ াচন করা
েকানিট আইনস�ত স�িত িহসােব গণয্ হয় েসই স�েকর্ িনেদর্ শনা �দান করার জনয্
HTA দািয়�শীল আেছ।
অ� ও েকাষকলা দান আইনস�তভােব হওয়ার অনুমিত পাওয়ার জনয্ অবশয্ই স�িত
বহাল থাকেত হেব, িক� এর অথর্ এই নয় েয স�িত বহাল থাকেল অবশয্ই দান স�� হেব। এিট একিট
িচিকৎসাগত িস�া� যােত আপনার পিরবার একিট গর�পূণর্ ভূ িমকা পালন কের।
আপনার জীব�শায়, আপিন কেয়কিট উপােয় দান করার স�িত িদেত পােরন:
•

এিট করার সবেচেয় সাধারণ উপায় হল NHS র� ও �িত�াপন (NHS Blood and Transplant,
NHSBT) এর �ারা পিরচািলত অ� দাতার েরিজি�েত (Organ Donor Register, ODR) আপনার
িস�া� িনবি�ত করা। অ� ও েকাষকলা দােনর একিট স�াবনা থাকেত পাের এমন �িতিট ে�ে� এিট
যাচাই করা হয়।

•

আপনার িস�া� আপনার পিরবার ও ব�ু েদর সােথ িবিনময় করন।

•

এছাড়াও আপিন NHS অয্ােপর মাধয্েম আপনার িস�া� িলিপব� করার জনয্ ODR অয্াে�স করেত
পােরন।

•

আপনার মৃতুয্র পের আপনার প� েথেক একিট িস�া� েনওয়ার জনয্ আপিন একজন �িতিনিধেক
মেনানীত করেত পােরন (আেরা পড়ুন এখােন)।
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আপিন েয েকােনা সময় আপনার স�িত �তয্াহার করেত পােরন। অনু�হ কের ল�য্ করন - গেবষণার মেতা
উে�শয্গিলর জনয্ স�িতরেপ গণয্ করা যােব না; এিট স�িতরেপ গণয্ হওয়ার সীমাবিহভূর্ ত। সবর্দা সু�� স�িত
চাওয়া হেব।

আমার স�িতেত কী অ�ভুর্ � আেছ?
আপিন আপনার মৃতুয্র পের দােনর জনয্ আপনার সকল অ� এবং েকাষকলা দান করার স�িত িদেত পােরন,
অথবা েকান অ� ও েকাষকলা দান করার স�িত আপিন েদন তা আপিন সুিনিদর্ �রেপ উে�খ করেত পােরন।
আপিন একিট িবেশষ ধরেনর বয্ি�েদর সুিনিদর্ �রেপ উে�খ করেত পােরন না যােদর আপিন দান করেত চান।
কখেনা কখেনা, এমনিক স�িত বহাল থাকেলও, দান করা স�ব নাও হেত পাের। এই ঘটনা েকন ঘটেত পাের তার
অেনক কারণ আেছ।

অ� ও েকাষকলা দান করার িবষয়িট িনবর্ াচন না করা
আপনার জীব�শায়, আপিন দান করার িবষয়িট কেয়কিট উপােয় িনবর্াচন না করেত
পােরন:

•

এিট করার সবেচেয় সাধারণ উপায় হল NHS র� ও �িত�াপন (NHS Blood and Transplant,
NHSBT) এর �ারা পিরচািলত অ� দাতার েরিজি�েত (Organ Donor Register, ODR) আপনার
িস�া� িনবি�ত করা। অ� ও েকাষকলা দােনর একিট স�াবনা থাকেত পাের এমন �িতিট ে�ে� এিট
যাচাই করা হয়।

•

আপনার িস�া� আপনার পিরবার ও ব�ু েদর সােথ িবিনময় করন।

•

এছাড়াও আপিন NHS অয্ােপর মাধয্েম আপনার িস�া� িলিপব� করার জনয্ ODR অয্াে�স করেত
পােরন।

•

আপনার মৃতুয্র পের আপনার প� েথেক একিট িস�া� েনওয়ার জনয্ আপিন একজন �িতিনিধেক
মেনানীত করেত পােরন (আেরা পড়ুন এখােন)।

আপিন যিদ এই িবষয়িট জানান েয আপিন অ� ও েকাষকলা দান করেত স�িত েদন না, তাহেল দােনর �ি�য়া
এেগােত পাের না।
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আেরা তথয্ ও সং�ান
স�িতরেপ গণয্ হওয়ার অধীেন অ�ভর্ ু � নয় এমন অ�গিল
কেয়কিট অ� ও েকাষকলার ে�ে� স�িতরেপ গণয্ করা যায় না এবং সু��রেপ স�িত চাওয়ার �েয়াজন হেব।
এখােন HTA ওেয়বসাইেট আপিন েসইসকল অ� ও েকাষকলার তািলকা�ট েদখেত পােরন েয�িলর
জন� সু�� স�িতর �েয়াজন হয়।

বয্িত�মী দলগিল (ইংলয্াে� ও ওেয়লেস েয সকল বয্ি�র ে�ে� স�িতরেপ গণয্ করা যায়
না)
িন�িলিখত পিরি�িতগিলেত স�িতরেপ গণয্ করা যায় না:
•

েয বয্ি� মারা েগেছন িতিন 18 বছেরর কম বয়� একিট িশশ;

•

েয বয্ি� মারা েগেছন িতিন একজন �া�বয়� িযিন মারা যাওয়ার িঠক আেগ কমপে� 12 মােসর একিট
সময়কাল ধের সাধারণভােব বািস�া িছেলন না, অথবা;

•

েয বয্ি� মারা েগেছন িতিন একজন �া�বয়� যার মৃতুয্র আেগ একিট উে�খেযাগয্ সময়কাল ধের
স�িতরেপ গণয্ হওয়ার ধারণািট েবাঝার সামেথর্ য্র অভাব িছল।

ধম�য় মতবাদ ও িব�াস
েকােনা দােনর �ি�য়া এিগেয় যাওয়ার আেগ আপনার পিরবােরর সােথ আেলাচনা করা হেব - এমনিক আপিন যিদ
অ� ও েকাষকলা দােনর িবষয়িট িনবর্াচন করার জনয্ আপনার িস�া� িলিপব� কের থােকন তাহেলও।
এই আেলাচনাগিলেত আপনার ধম�য় মতবাদ ও িব�াস িবেবচনা করা হেব, েসগিল সং�ৃ িতগত, আধয্ািত্মক, ধম�য়
বা ধমর্-বিহভূর্ ত যাই েহান না েকন। হাসপাতালগিলেতও ধম�য় মতবােদ-�িশি�ত সম�য়কারী, িবিভ� ধম�য়
মতবােদর �িতিনিধ�কারী একিট যাজক পিরেষবা, বা �ীকৃ ত অ-ধম�য় উপেদ�া ত�াবধায়করা থাকেত পােরন, যা
পিরবারগিলেক সহায়তা করেত সাহাযয্ কের।
আপিন যিদ আপনার িস�া� ODR এ িনবি�ত কেরন, তাহেল কীভােব অ� ও েকাষকলা দােনর িবষয়িট আপনার
ধম�য় মতবাদ ও িব�ােসর সােথ স�িত েরেখ এিগেয় েযেত পাের েস স�েকর্ আপনার পিরবারেক বলার অনুেরাধ
আপিন করেত পােরন।
অ� ও েকাষকলা দােনর �সে� ধম�য় মতবাদ ও িব�াস সং�া� আেরা তথয্ NHS BT’র ওেয়বসাইেট এখােন
পাওয়া েযেত পাের: https://www.organdonation.nhs.uk/helping-you-to-decide/your-faith-andbeliefs/।
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পিরিশ� A - েযাগয্তাস�� স�কর্গিল
'েযাগয্তাস�� স�কর্ গিল' এর একিট তািলকা মানব েকাষকলা আইন (Human Tissue Act) 2004 এ অ�ভুর্ �
আেছ, েযগিলেক রয্াংক েদওয়া হেয়েছ।
এই তািলকািট িন�রপ:
1. �ামী/�ী বা স�ী (িসিভল বা সমিলে�র স�ী সহ)
2. মা-বাবা বা স�ান
3. ভাই বা েবান
4. দাদু-িদিদমা/ঠাকুরদা-ঠাকুমা বা নািত/নাতিন
5. ভা�ী বা ভা�া
6. সৎবাবা বা সৎমা
7. সৎভাই বা সৎেবান
8. দীঘর্ িদেনর ব�ু
এইসকল উে�শয্গিলর জনয্, একজন বয্ি�েক স�ীরেপ িবেবচনা করা হয় যিদ তারা একিট �ায়ী পািরবািরক
স�কর্ িনেয় স�ী িহসােব বসবাস কেরন।
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