જીવંત અંગદાનની બાબતમાં માનવ પેશી અધિકાર
(Human Tissue Authority) ની ભૂધમકા
ઇંગ્લૅન્ડ, વેલ્સ અને ઉત્તર આયરલૅન્ડમાં અંગ દાન માટે
માનવ પેશી અધિધનયમ 2004 (The Human Tissue
Act 2004) (HT અધિધનયમ) કાયદાકીય માળખં પૂરં પાડે
છે . સ્કૉટલૅન્ડમાં માનવપેશી (સ્કૉટલૅન્ડ) અધિધનયમ 2006
(Human Tissue (Scotland) Act 2006) દ્વારા
માળખં પૂરં પાડવામાં આવે છે .
માનવ પેશી અધિકાર (Human Tissue Authority
–HTA) એ HT અધિધનયમ ધવશે સલાહ અને માગગદશગન
પૂરં પાડે છે . અમે સંસદ દ્વારા નક્કી કરાયેલા માપદંડોના
આિારે દરેક કેસને આગળ વિારી શકાય કે નહીં તેના ધવશે
ધનર્ગય લઈને યકેના જીધવત લોકોમાંથી કરાતા અંગોના
દાનનં ધનયમન કરીએ છીએ.
અમારી ભલામર્ છે કે તમે તમારા પ્રત્યારોપર્ એકમ દ્વારા
પૂરી પડાયેલી અન્ય માધહતીની સાથોસાથ આ પધિકા
વાંચો.આ તમને એ જાર્વામાં મદદ કરશે કે જીધવત દાતા
અને અંગ પ્રાપ્તકતાગ એમ બન્ને માટે શં સંકળાયેલં છે .
સ્વતંિ આકારર્ીકતાગ દ્વારા ઇન્ટરવ્યૂ
બિા દાતાઓ અને અંગોના પ્રાપ્તકતાગઓએ HTA દ્વારા
તાલીમબદ્િ અને અધિકૃત સ્વતંિ આકારર્ીકતાગ
(Independent Assessor - IA) ને મળવં જરૂરી
માનવ પેશી અધિકાર (Human Tissue Authority)

જીવંત અંગ દાનની બાબતમાં
અમારી ભૂધમકા

છે . IA અમારા વતી દાતા અને પ્રાપ્તકતાગ બન્નેનો
અલગથી તેમજ સાથે ઇન્ટરવ્યૂ લે છે અને તે પ્રક્રિયાના
તબીબી ભાગો સાથે સંકળાયેલી આરોગ્ય સંભાળ ટીમોથી
સ્વતંિ હોય છે .
ઇન્ટરવ્યૂઝનો હેત એ વાતની ખાતરી
કરવાનો છે કે દાતાઓને તેમની ઇચ્છાઓ

ધવરદ્િ કંઇ કરવાની ફરજ પડાતી નથી, કોઈ પરસ્કારની
માગર્ી કે રજૂ આત કરાઈ
નથી અને સૂધચત ધનર્ગય લેવાની ક્ષમતા દાતા િરાવે છે .
જક્રટલતાના આિારે, મોટા ભાગના ઇન્ટરવ્યૂઝમાં 30
ધમધનટથી એક કલાકનો સમય લાગે છે . દાતાઓ અને
પ્રાપ્તકતાગઓને તેમની ઓળખ અને તેમના સંબંિનો પરાવો
સાથે લાવવાનં કહેવામાં આવશે.
જો HT અધિધનયમની શરતો પૂરી ન થતી હોય તો બે જીધવત
વ્યધક્તઓ વચ્ચે પ્રત્યારોપર્ની પ્રક્રિયા ચલાવી એ એક
ફોજદારી ગનો છે . આનો અથગ એ થાય છે કે માન્ય સંમધત
અપાઈ હોવી જોઈએ. માનવ અંગોની ખરીદી કે વેચાર્માં
સામેલ થવં પર્ એક ગનો છે . આ ગનાઓ માટેનો દંડ િર્
વર્ગ સિીની જે લની સજા, દંડ કે બન્ને હોય છે . બિા
દાતાઓને એ વાતની પધિ આપતો સહી કરેલો ઘોર્ર્ા પિ
પૂરો પાડવાનં કહેવામાં આવશે કે અંગ દાન અને પ્રત્યારોપર્
સાથે કોઈ પરસ્કાર સંકળાયેલો નથી.

સ્વતંિ આકારર્ી પ્રક્રિયા

લેવાનો હોય છે . કેટલાક કેસોની આકારર્ી HTA ના સ્ટાફ

દાતાને તેમના તબીબી વ્યવસાયી દ્વારા તબીબી અને
ધચક્રકત્સકીય દૃધિએ દાન કરવા માટે યોગ્ય ગર્વામાં
આવ્યા હોય ત્યારબાદ HTA ના ઇન્ટરવ્યૂઝ ચાલશે.

સભ્ય કરી શકે છે , જ્યારે અન્ય કેસોની આકારર્ી બોડગના

જીધવત દાતાના સહયોજક (Living Donor
Coordinator - LDC) દાતા, પ્રાપ્તકતાગ અને IA ને
અનકૂળ હોય તેવા સમયે ઇન્ટરવ્યૂ ગોઠવશે. LDC અનવાદક
અથવા કોઈ અન્ય ખાસ જરૂક્રરયાતોની પર્ જો જરૂર પડે તો
વ્યવસ્થા કરશે.

િર્ સભ્યોની પૅનલ દ્વારા કરાય છે . HTA તેમને કેસો
મોકલાયાના સમયથી કામકાજના પાંચ ક્રદવસની અંદર
તમામ નૉન-પૅનલ કેસોની અને કામકાજના દસ ક્રદવસની
અંદર તમામ પૅનલકેસોની આકારર્ી કરવાનં લક્ષ્ય રાખે છે .
સમયરેખા એ બબદ પરથી શરૂ થાય છે કે જ્યારે HTA પાસે
કેસની આકારર્ી કરવા માટે જરૂરી હોય તેવી તમામ માધહતી
હોય છે .

IA પાસે કામકાજના 10 ક્રદવસ હોય છે . પ્રત્યારોપર્ એકમ

દરેક કેસ ધવશે ધનર્ગય લીિા પછી LDC અને દાતાની
જવાબદારી િરાવતા તબીબી વ્યવસાયીને જાર્ કરવામાં
આવશે. HTA વતી LDC દાતા અને પ્રાપ્તકતાગને ધનર્ગય

દ્વારા તેને મોકલાયેલા તમામ કેસો અંગે HTA એ ધનર્ગય

જર્ાવે છે .

ઇન્ટરવ્યૂ પછી ઇન્ટરવ્યૂનો અહેવાલ HTA સમક્ષ રજૂ ક રવા

સંપકગ
આ પધિકા માિ એક માગગદર્શશકા છે . વિ માધહતી માટે
કૃપા કરી સંપકગ કરો:

020 7269 1900
enquiries@hta.gov.uk
www.hta.gov.uk
@HTA_UK
/HumanTissueAuthority
Human Tissue Authority
151 Buckingham Palace
Road London
SW1W 9SZ
આ પધિકા અમારી વેબસાઇટ પર અરેધબક, બંગાળી, ગ્રીક,
ગજરાતી, બહદી, પૉધલશ, પંજાબી, ઉદૂગ અને વેલ્શમાં ઉપલબ્િ છે .
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