ﻋوام ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮨﯾوﻣن ﮢﺷو اﺗﮭﺎرﮢﯽ
) (Human Tissue Authorityﮐﮯ ﺿﺎﺑطۂ
ﻋﻣل  Fﮐﺎ اﯾﮏ رﮨﻧﻣﺎ ﮐﺗﺎﺑﭼہ :ﭘﯾوﻧدﮐﺎری ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
ﺻہ دوم:
ﮢﮭوس اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﺎ ﻋطﯾہ )ﺣ ّ
ﻣﺗوﻓﯽ ﮐﮯ اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﺎ ﻋطﯾہ(
اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﮯ ﻋطﯾہ ﮐو ﮨﻣﺎرے ذرﯾﻌہ ﻣﻧﺿﺑط ﮐﯾﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﯾہ رﮨﻧﻣﺎ ﮐﺗﺎﺑﭼہ 'آپ' ﮐو اﯾﮏ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋطﯾہ
ﮐﻧﻧده ﮐﮯ طور ﭘر ﻣﺧﺎطب ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺗﺣرﯾر ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺟﻧﮩﯾں وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌد اﭘﻧﮯ اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﺎ ﻋطﯾہ ﮐرﻧﮯ
ﺻہ دوم( ﻣﺗوﻓﯽ ﮐﮯ اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﮯ ﻋطﯾﮩﭘر ﻣﺑﻧﯽ ﮨﮯ ،ﺟس ﮐﮯ
ﻣﯾں دﻟﭼﺳﭘﯽ ﮨﮯ۔ ﯾہ  HTAﮐﮯ ﺿﺎﺑطۂ ﻋﻣل) Fﺣ ّ
ﻣﺧﺎطب وه ﭘﯾﺷہ وران ﮨﯾں ﺟو اﻋﺿﺎء ﮐﯽ ﻋطﯾہ اور ﭘﯾوﻧدﮐﺎری ﮐﮯ ﻣﯾدان ﻣﯾں ﮐﺎم ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں:
ﺻہ دوم ﮐو اﻧﮕﻠﯾﻧڈ ﻣﯾں ﻣﺗوﻓﯽ ﮐﮯ اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﮯ ﻋطﯾہ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﯾﮏ ﻧﺋﮯ ﻧظﺎم ﮐﮯ ﺗﻌﺎرف ﮐﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
ﺣ ّ
 2020ﻣﯾں اﭘڈﯾٹ ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ )ﻋﺎم طور ﭘر ﺟﺳﮯ "آﭘٹ آؤٹ" ﯾﺎ "ﻗﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧظوری" ﻧظﺎم ﮐﮩہ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ(۔
وﯾﻠز ﻣﯾں  2015ﮐﮯ ﺑﻌد ﺳﮯ ﻣﺗوﻓﯽ ﮐﮯ اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﮯ ﻋطﯾہ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﯾﮏ ﻗﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧظوری ﮐﮯ ﻧظﺎم ﭘر ﻋﻣل
درآﻣد ﮨوﺗﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ۔
ﺷﻣﺎﻟﯽ آﺋرﻟﯾﻧڈ ﻣﯾں ،ﻗﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧظوری ﮐﺎ اطﻼق ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؛ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋطﯾہ ﮐﻧﻧده ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اﭘﻧﯽ وﻓﺎت ﺳﮯ ﻗﺑل ،ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻧﺎﻣزد
ﻧﻣﺎﺋﻧده ﯾﺎ ﮐﺳﯽ اﯾﺳﮯ ﺷﺧص ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺟو ان ﮐﯽ وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌد اﮨﻠﯾﺗﯽ رﺷﺗﮯ ﻣﯾں ﮨو ﻣﻧظوری ﮨﻣﯾﺷہ ﺻراﺣت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ دﯾﻧﺎ
ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ )ذﯾل ﮐﺎ ﺿﻣﯾﻣہ  Aﻣﻼﺣظہ ﮐرﯾں(۔
اﺳﮑﺎٹ ﻟﯾﻧڈ ﻣﯾں ﻣﺗوﻓﯽ ﮐﮯ اﻋﺿﺎء ﯾﺎ ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﮯ ﻋطﯾﮯ ﮐو ﻣﻧﺿﺑط ﮐرﻧﮯ ﻣﯾں  HTAﮐﺎ ﮐوﺋﯽ ﮐردار ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔ آپ اﺳﮑﺎٹ
ﻟﯾﻧڈ ﻣﯾں اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﮯ ﻋطﯾﮯ ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﻣزﯾد ﯾﮩﺎﻧﭘڑھ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔

اس رﮨﻧﻣﺎ ﮐﺗﺎﺑﭼﮯ ﻣﯾں ذﯾل ﮐﺎ اﺣﺎطہ ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ
•

ﺟﺳم ﮐﺎ ﻋطﯾہ

•

ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﺎ ﻋطﯾہ

1

ﮐﺜﯿﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﺻﻄﻼﺣﺎت
اﻋﻀﺎء
اس ﮨداﯾت ﻧﺎﻣﮯ ﻣﯾں ﮨم ﺟﮩﺎں ﮐﮩﯾں ﺑﮭﯽ ﻋﺿو ،ﯾﺎ اﻋﺿﺎء ،ﮐﯽ اﺻطﻼح اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ،اس ﺳﮯ ﺑطور ﺧﺎص اﯾﮏ ﮐﺎﻣل
ﮢﮭوس ﻋﺿو ،ﯾﺎ اﻋﺿﺎء ،ﻣراد ﮨﯾں ،ﺑﺷﻣول:
•
•
•
•
•

ﮔرده
ﺟﮕر
دل
ﻟﺑﻠﺑہ
ﭘﮭﯾﭘﮭڑا

ﺻہ ﮨﮯ ﺟس ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ
اﯾﮏ ﻋﺿو ﺟن ﭼﯾزوں ﺳﮯ ﺗﺷﮑﯾل ﭘﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻌرﯾف اس ﺳﯾﺎق ﻣﯾں ﺟﺳم ﮐﺎ اﯾﮏ ﺣ ّ
ﻣﺧﺻوص اﮨم ﻣﻘﺻد ﮨو۔

ﻧﺴﯿﺞ
ﺻﮯ ﮨﯾں ﺟو ان
ﺻہ/ﺣ ّ
ﮨم ﺟﮩﺎں ﮐﮩﯾں ﻧﺳﯾﺞ ﮐﯽ اﺻطﻼح اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں اس ﺳﮯ ﻣراد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﺳم ﮐﮯ وه دﯾﮕر ﻣﺧﺗﻠف ﺣ ّ
ﺧﻠﯾﺎت ﺳﮯ ﺗﺷﮑﯾل ﭘﺎﺗﺎ/ﭘﺎﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﮐہ ﮐﺎﻣل ﮢﮭوس اﻋﺿﺎء ﻧﮩﯾں ﮨﯾں۔

اﻋﻀﺎء اور ﻧﺴﯿﺞ
ﺟب ﮨم "اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺞ" ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں ﺗو اس ﺳﮯ دوﻧوں ﮐﺎ ﻣﺟﻣوﻋہ ﺑﺗﺎﻧﺎ ﻣﻘﺻود ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔

ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮری
اﻧﮕﻠﯾﻧڈ اور وﯾﻠز ﻣﯾں 18 ،ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ ﻟوﮔوں ﮐو وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌد اﻣﮑﺎﻧﯽ اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺞ ﻋطﯾہ ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺳﻣﺟﮭﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺳواﺋﮯ اس ﮐﮯ ﮐہ وه ﯾہ ﻓﯾﺻﻠہ ﮐرﯾں ﮐہ وه ﮐوﺋﯽ ﻋطﯾہ ﮐﻧﻧده ﺑﻧﻧﺎ ﻧﮩﯾں ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﯾں۔ وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌد اﭘﻧﯽ
طرف ﺳﮯ ﯾہ ﻓﯾﺻﻠہ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ آپ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﺎﺋﻧدے ﮐو ﺑﮭﯽ ﻧﺎﻣزد ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
اﮔﺮ آپ ﮐﻮﺋﯽ "ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺮد" ﮨﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐﺎ اطﻼق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ )ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اور وﺳﺎﺋﻞ
ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﯾﮟ(۔

 HTAﮐﺎ ﮐﺮدار
 HTAاﻋﺿﺎء ،ﻧﺳﯾﺟوں اور ﺧﻠﯾﺎت)ﺗوﻟﯾدی ﺧﻠﯾﮯ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﮨﯾں( ﮐﮯ ﻋطﯾہ ﮐو ﻣﻧﺿﺑط ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ ،اور ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﻗﺎﻧون ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﯾں ﻣﺷورے اور ﮨداﯾﺎت ﻓراﮨم ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﻧﮕﻠﯾﻧڈ اور وﯾﻠز ﻣﯾں وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌد اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﮯ ﻋطﯾہ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻗﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧظوری ﮐﺎ اﯾﮏ ﻧظﺎم ﻧﺎﻓذ ﮨﮯ۔ ﯾہ HTA
ﮐﮯ زﻧده اﻋﺿﺎء ﮐﮯ ﻋطﯾﮯ ﮐو ﻣﻧﺿﺑط ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻣل ﮐو ﻣﺗﺎﺛر ﻧﮩﯾں ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ۔

ﺼہ  – 2وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻋﻀﺎء اور ﻧﺴﯿﺞ ﮐﺎ ﻋﻄﯿہ دﯾﻨﺎ
ﺣ ّ

ﯾہ ﻋﻮاﻣﯽ رﮨﻨﻤﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽہ اﻧﮕﻠﯿﻨﮉ اور وﯾﻠﺰ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻋﻀﺎء اور ﻧﺴﯿﺠﻮں ﮐﺎ ﻋﻄﯿہ دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ

ﻣﺋﯽ  2020ﻣﯾں ،اﻧﮕﻠﯾﻧڈ ﻣﯾں ﻣﺗوﻓﯽ ﮐﮯ اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﮯ ﻋطﯾہ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻧظوری ﮐﯽ ﺷراﺋط ﺗﺑدﯾل ﮨو ﮔﺋﯽ ﮨﯾں اور
اب اﺳﮯ ﻋﺎم طور ﭘر "آﭘٹ-آؤٹ" ﻧظﺎم ﮐﯽ ﺣﯾﺛﯾت ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ وﯾﻠز ﻣﯾں ،اس ﻧظﺎم ﭘر  2015ﺳﮯ ﻋﻣل درآﻣد ﮨوﺗﺎ رﮨﺎ
ﮨﮯ۔
اس ﮐﺎ ﻣطﻠب ﯾہ ﮨﮯ ﺟب اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﺎ ﻋطﯾہ دﯾﻧﮯ ﻣﯾں ﺷﺎﻣل رﮨﻧﮯ ﯾﺎ ﻧہ رﮨﻧﮯ ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ ﻓﯾﺻﻠہ رﯾﮑﺎرڈ ﻧہ ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ
ﮨو ،اور ﮐوﺋﯽ ﻓﯾﺻﻠہ ﻣﻌﻠوم ﻧہ ﮨو ﺗو اﺳﮯ ﻣﻧظوری ﺧﯾﺎل ﮐﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ )ﯾﻌﻧﯽ ﯾہ ﺳﻣﺟﮭﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺳﯽ ﻓرد ﻧﮯ
ﻋطﯾہ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ رﺿﺎﻣﻧدی دی ﮨوﮔﯽ(۔ ﺑﻌض ﺣﺎﻻت ﻣﯾں اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺞ ﮐﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌد ﭘﯾوﻧد ﮐﺎری ﮐﮯ
ﻟﯾﮯ ﮐﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﺗوﻓﯽ ﮐﮯ اﮨل ﺧﺎﻧہ اور ﻗرﯾﺑﯽ دوﺳﺗوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻣﯾﺷہ ﺑﺎت ﭼﯾت ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ )ﺑراﺋﮯ ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ اس
ﺑﺎرے ﻣﯾں ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐہ ﯾہ ﮐون ﻟوگ ﮨو ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ،ذﯾل ﻣﯾں ﺿﻣﯾﻣہ  – Aاﮨﻠﯾﺗﯽ رﺷﺗﮯ ﻣﻼﺣظہ ﮐرﯾں(۔

ﻋﻀﻮ اور ﻧﺴﯿﺞ ﮐﺎ ﻋﻄﯿہ دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ
 HTAاس ﺑﺎرے رﮨﻧﻣﺎﺋﯽ ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ذﻣہ دار ﮨﮯ ﮐہ ﮐس ﭼﯾز ﮐو ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻧظوری
ﺷﻣﺎر ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﺎ ﻋطﯾہ ﺟﺎﺋز ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻧظوری ﮨوﻧﯽ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ ،ﻟﯾﮑن اس ﮐﺎ ﯾہ
ﻣطﻠب ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﮐہ اﮔر ﻣﻧظوری ﻣوﺟود ﮨﮯ ﺗو ﻋطﯾہ ﻻزﻣﺎ ً اﻧﺟﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﯾہ اﯾﮏ طﺑﯽ ﻓﯾﺻﻠہ ﮨﮯ ﺟس ﻣﯾں آپ ﮐﯽ ﻓﯾﻣﻠﯽ
اﯾﮏ اﻧﺗﮩﺎﺋﯽ اﮨم ﮐردار ادا ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ۔
آپ اﭘﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐﮯ دوران ﻣﺧﺗﻠف طرﯾﻘوں ﺳﮯ ﻋطﯾہ دﯾﻧﮯ ﮐو ﻣﻧظوری دے ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں:
•

اس ﮐو ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ ﺳب ﺳﮯ ﻋﺎم طرﯾﻘہ اﭘﻧﮯ ﻓﯾﺻﻠﮯ ﮐو اﻋﺿﺎء ﻋطﯾہ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﮯ رﺟﺳﮢر ) Organ Donor
( ) Register,(ODRﻣﯾں اﻧدراج ﮐراﻧﺎ ﮨﮯ ،ﺟس ﮐﺎ اﻧﺗظﺎم واﻧﺻرام  NHSﺧون اور ﭘﯾوﻧدﮐﺎری ) NHS Blood
() and Transplant, (NHSBTﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ۔ ﮨر اس ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯾں اس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺟس ﻣﯾں ﻋﺿو
اور ﻧﺳﯾﺞ ﮐﮯ ﻋطﯾہ ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ اﻣﮑﺎن ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔

•

اﭘﻧﮯ اﮨل ﺧﺎﻧہ اور دوﺳﺗوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﭘﻧﺎ ﻓﯾﺻﻠہ ﺷﯾﺋر ﮐرﯾں۔

•

آپ اﭘﻧﺎ ﻓﯾﺻﻠہ رﯾﮑﺎرڈ ﮐراﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ  NHSاﯾپ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ  ODRﺗﮏ ﺑﮭﯽ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻل ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔

•

آپ اﭘﻧﯽ ﻣوت ﮐﮯ ﺑﻌد اﭘﻧﯽ طرف ﺳﮯ ﻓﯾﺻﻠہ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐوﺋﯽ ﻧﻣﺎﺋﻧده ﺑﮭﯽ ﻧﺎﻣزد ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں )ﻣزﯾد
ﯾﮩﺎﻧﭘڑھﯾں(۔

آپ اﭘﻧﯽ ﻣﻧظوری ﮐﺑﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻧﺳوخ ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﺑراﺋﮯ ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ ﻧوٹ ﮐر ﻟﯾں– ﻣﻧظوری ﮐو ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺟﯾﺳﮯ ﻣﻘﺎﺻد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
درﺳت ﻧﮩﯾں ﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ؛ ﯾہ ﻗﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧظوری ﮐﮯ داﺋرے ﺳﮯ ﺑﺎﮨر ﮨﮯ۔ ﮨﻣﯾﺷہ ﺻرﯾﺢ ﻣﻧظوری طﻠب ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
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ﻣﯿﺮی ﻣﻨﻈﻮری ﮐﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ اﺣﺎطہ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ؟
آپ اﭘﻧﯽ وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌد اﭘﻧﮯ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺞ ﮐﺎ ﻋطﯾہ ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﻧظوری دے ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ،ﯾﺎ آپ ﺗﻌﯾن ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں
ﮐہ آپ ﮐن اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺞ ﮐﺎ ﻋطﯾہ دﯾﻧﮯ ﭘر رﺿﺎﻣﻧد ﮨﯾں۔
آپ ﻋطﯾہ دﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐﺳﯽ ﻣﺧﺻوص طرح ﮐﮯ ﺷﺧص ﮐﺎ ﺗﻌﯾن ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﺑﻌض اوﻗﺎت ﻣﻧظوری ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﺎوﺟود ﻋطﯾہ دﯾﻧﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﯾﺳﺎ ﮐﯾوں ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﺑﮩت ﺳﺎری وﺟوﮨﺎت ﮨﯾں۔

ﻋﻀﻮ اور ﻧﺴﯿﺞ ﮐﺎ ﻋﻄﯿہ دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ
آپ اﭘﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐﮯ دوران ﻣﺧﺗﻠف طرﯾﻘوں ﺳﮯ ﻋطﯾہ ﻧہ دﯾﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﯾﺻﻠہ ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں:

•

اس ﮐو ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ ﺳب ﺳﮯ ﻋﺎم طرﯾﻘہ اﭘﻧﮯ ﻓﯾﺻﻠﮯ ﮐو اﻋﺿﺎء ﻋطﯾہ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﮯ رﺟﺳﮢر ) Organ Donor
)(Register, (ODRﻣﯾں اﻧدراج ﮐراﻧﺎ ﮨﮯ ،ﺟس ﮐﺎ اﻧﺗظﺎم واﻧﺻرام  NHSﺧون اور ﭘﯾوﻧدﮐﺎری ) NHS Blood
)and Transplant, (NHSBTﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ۔ ﮨر اس ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯾں اس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺟس ﻣﯾں ﻋﺿو
اور ﻧﺳﯾﺞ ﮐﮯ ﻋطﯾہ ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ اﻣﮑﺎن ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔

•

اﭘﻧﮯ اﮨل ﺧﺎﻧہ اور دوﺳﺗوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﭘﻧﺎ ﻓﯾﺻﻠہ ﺷﯾﺋر ﮐرﯾں۔

•

آپ اﭘﻧﺎ ﻓﯾﺻﻠہ رﯾﮑﺎرڈ ﮐراﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ  NHSاﯾپ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ  ODRﺗﮏ ﺑﮭﯽ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻل ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔

•

آپ اﭘﻧﯽ ﻣوت ﮐﮯ ﺑﻌد اﭘﻧﯽ طرف ﺳﮯ ﻓﯾﺻﻠہ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐوﺋﯽ ﻧﻣﺎﺋﻧده ﺑﮭﯽ ﻧﺎﻣزد ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں )ﻣزﯾد
ﯾﮩﺎﻧﭘڑھﯾں(۔

اﮔر آپ ﺑﺗﺎ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ آپ اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﺎ ﻋطﯾہ دﯾﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﻧظوری ﻧﮩﯾں دﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﺗو ﻋطﯾہ ﮐﺎ ﻋﻣل آﮔﮯ ﻧﮩﯾں ﺑڑھ
ﺳﮑﺗﺎ۔

ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اور وﺳﺎﺋﻞ
وه اﻋﻀﺎء ﺟﻮ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮری ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ
ﺑﻌﺾ اﻋﻀﺎء اور ﻧﺴﯿﺠﻮں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﻨﻈﻮری درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻨﻈﻮری طﻠﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﮨﻮﮔﯽ۔ آپ ﯾﮩﺎں  HTAﮐﯽ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧ ﭘﺮ ان اﻋﻀﺎء اور ﻧﺴﯿﺠﻮں ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻨﻈﻮری ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮔﺮوﭘﺲ )وه ﻟﻮگ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮری اﻧﮕﻠﯿﻨﮉ اور وﯾﻠﺰ ﻣﯿﮟ درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ(
ﻣﻧدرﺟہ ذﯾل ﺣﺎﻻت ﻣﯾں ﻣﻧظوری ﮐو درﺳت ﻧﮩﯾں ﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ:
•

ﺟس ﺷﺧص ﮐﯽ وﻓﺎت ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﻋﻣر  18ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﮨﮯ؛

•

ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ وﻓﺎت ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ وه اﯾﺴﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺮد ﮨﮯ ﺟﻮ وﻓﺎت ﺳﮯ راﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﮐﻢ از ﮐﻢ  12ﻣﺎه ﮐﯽ ﻣﺪت ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ﻣﮑﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ  ،ﯾﺎ؛

•

ﺟس ﺷﺧص ﮐﯽ وﻓﺎت ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ وه اﯾﺳﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻓرد ﮨﮯ ﺟو اﭘﻧﯽ وﻓﺎت ﺳﮯ ﻗﺑل ﺧﺎﺻﯽ ﻣدت ﺗﮏ ﻗﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧظوری ﮐﮯ
ﺗﺻور ﮐو ﺳﻣﺟﮭﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯾت ﺳﮯ ﻋﺎری ﺗﮭﺎ۔
ّ

اﯾﻤﺎن وﻋﻘﯿﺪه
ﻋطﯾہ ﮐﮯ ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﻣل ﻣﯾں ﭘﯾش ﻗدﻣﯽ ﺳﮯ ﻗﺑل آپ ﮐﮯ اﮨل ﺧﺎﻧہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺎت ﭼﯾت ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ – ﺧواه آپ ﻧﮯ ﻋﺿو
اور ﻧﺳﯾﺞ ﮐﮯ ﻋطﯾہ ﻣﯾں ﺷﺎﻣل رﮨﻧﮯ ﮐﺎ اﭘﻧﺎ ﻓﯾﺻﻠہ رﯾﮑﺎرڈ ﮐراﯾﺎ ﮨو۔
اس ﺑﺎت ﭼﯾت ﻣﯾں آپ ﮐﮯ اﯾﻣﺎن وﻋﻘﺎﺋد ﮐﺎ ﺧﯾﺎل رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ،ﺧواه وه ﺛﻘﺎﻓﺗﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣذﮨﺑﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣذﮨﺑﯽ ﮨوں۔ ﮨﺳﭘﺗﺎﻟوں
ﻣﯾں ﻋﻘﺎﺋد ﻣﯾں ﺗرﺑﯾت ﯾﺎﻓﺗہ راﺑطہ ﮐﺎر ،ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻘﺎﺋد ﮐﯽ ﻧﻣﺎﺋﻧدﮔﯽ واﻟﯽ اﯾﮏ ﭼﯾﭘﻠﯾﻧﺳﯽ ﺳروس ،ﯾﺎ ﻣﺻدﻗہ ﻏﯾر ﻣذﮨﺑﯽ ﭘﯾﺳﮢرل
ﮐﯾﺋررز ﺑﮭﯽ ﮨو ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﻓﯾﻣﻠﯾوں ﮐﯽ ﻣدد ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔
اﮔر آپ  ODRﻣﯾں اﭘﻧﺎ ﻓﯾﺻﻠہ درج ﮐراﺗﮯ ﮨﯾں ﺗو آپ ﯾہ درﺧواﺳت ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ اس ﺳﻠﺳﻠﮯ ﻣﯾں آپ ﮐﮯ اﮨل ﺧﺎﻧہ ﺳﮯ
ﺑﺎت ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﮐس طرح ﻋﺿو اور ﻧﺳﯾﺞ ﮐﺎ ﻋطﯾہ آپ ﮐﮯ اﯾﻣﺎن وﻋﻘﺎﺋد ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ آﮔﮯ ﺑڑھ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﻋﺿﺎء اور ﻧﺳﯾﺟوں ﮐﮯ ﻋطﯾہ ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﮯ ﻣذﮨﺑﯽ اﯾﻣﺎن وﻋﻘﯾده ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﮩﺎں  NHS BTﮐﯽ وﯾب ﺳﺎﺋٹ
ﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﯾں:
https://www.organdonation.nhs.uk/helping-you-to-decide/your-faith-and-beliefs۔
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ﺿﻤﯿﻤہ  - Aاﮨﻠﯿﺘﯽ رﺷﺘﮯ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺳﯾﺟوں ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﻗﺎﻧون  2004ﻣﯾں 'اﮨﻠﯾﺗﯽ رﺷﺗوں' ﮐﯽ ان ﮐﮯ درﺟہ ﮐﮯ ﻟﺣﺎظ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻓﮩرﺳت ﺷﺎﻣل ﮐﯽ ﮔﺋﯽ
ﮨﮯ۔
ﯾہ ﻓﮩرﺳت ﺣﺳب ذﯾل ﮨﮯ:
 .1ﻣﯾﺎں ﺑﯾوی ﯾﺎ ﭘﺎرﮢﻧر )ﺟس ﻣﯾں ﺳول ﯾﺎ اﯾﮏ ﮨﯽ ﺟﻧس ﮐﮯ ﭘﺎرﮢﻧر ﺷﺎﻣل ﮨﯾں(
 .2واﻟد ،واﻟده ﯾﺎ ﺑﭼہ
 .3ﺑﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﮩن
 .4دادا دادی ﯾﺎ ﭘوﺗﺎ ﭘوﺗﯽ
 .5ﺑﮭﺗﯾﺟﺎ ﺑﮭﺗﯾﺟﯽ
 .6ﺳوﺗﯾﻼ ﺑﺎپ ﯾﺎ ﺳوﺗﯾﻠﯽ ﻣﺎں
 .7ﺳوﺗﯾﻼ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺳوﺗﯾﻠﯽ ﺑﮩن
 .8دﯾرﯾﻧہ دوﺳت
ان ﻣﻘﺎﺻد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ،اﮔر ﮐوﺋﯽ ﺷﺧص ﮐﺳﯽ ﭘﺎﺋﯾدار ﻋﺎﺋﻠﯽ رﺷﺗﮯ ﻣﯾں رﮨﺗﺎ ﮨو ﺗو اﺳﮯ ﭘﺎرﮢﻧر ﺗﺻور ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
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