زندہ اعضاء کے عطیہ میں ہیومن ٹشو اتھارٹی
( )Human Tissue Authorityکا کردار
انسانی نسیج کا قانون (Human Tissue 4002
) HT( Act 2004قانون) انگلینڈ ،ویلز اور شمالی
آئرلینڈ میں اعضاء کے عطیہ کے لئے ایک قانونی
ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں یہ ڈھانچہ
انسانی نسیج (اسکاٹ لینڈ) قانون ( Human Tissue
 4002 )(Scotland) Actفراہم کرتا ہے۔
ہیومن ٹشو اتھارٹی ()Human Tissue Authority
( )HTAقانون کے بارے میں مشورہ اور رہنمائی
فراہم کرتی ہے۔ ہم پارلیمنٹ کے ذریعہ مقرر کردہ
اصولوں کی بنیاد پر اس بابت فیصلہ کر کے کہ آیا ہر
ایک کیس میں پیش رفت ممکن ہے یا نہیں برطانیہ
میں زندہ لوگوں سے اعضاء کے عطیہ کو منضبط
کرتے ہیں۔
ہماری صالح ہے کہ آپ اپنی پیوند کاری یونٹ کے
ذریعہ فراہم کردہ دیگر معلومات کے ساتھ ساتھ اس
کتابچہ کا بھی مطالعہ کریں۔ اس سے آپ کو یہ جاننے
میں مدد ملے گی کہ اس میں زندہ عطیہ کنندہ اور
عضو کے وصول کنندہ دونوں کے لئے کیا کچھ شامل
ہے۔
خود مختار جائزہ کار کا انٹرویو
تمام عطیہ کنندگان اور اعضاء کے وصول کنندگان
سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک خود مختار جائزہ
کار )) (Independent Assessor (IAسے مالقات

ہیومن ٹشو اتھارٹی ( Human
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زندہ اعضاء کے عطیہ میں
ہمارا کردار

کریں جو کہ  HTAکے ذریعہ تربیت یافتہ اور سند یافتہ
ہوتا ہے۔  AIہماری جانب سے عطیہ کنندہ اور وصول کنندہ
دونوں سے الگ الگ اور پھر بیک وقت مالقات کرتا ہے،
اور وہ نگہداشت صحت کی ان ٹیموں سے الگ ہوتا ہے جو
کہ طبی کارروائیوں کے حصوں میں شامل ہوتی ہیں۔

ان مالقاتوں کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ
عطیہ کنندگان کو ان کی مرضی کے خالف کچھ کرنے

کے لئے مجبور نہ کیا جاتا ہو ،اس بات کو یقینی بنانے
کے لئے کسی معاوضہ کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو نہ ہی اس
کی پیشکش کی گئی ہو ،نیز اس بات کو یقینی بنانے کے
لئے کہ عطیہ کنندہ ایک باخبر فیصلہ لینے کے لئے اہل
ہے۔
پیچیدگی پر انحصار کرتے ہوئے ،بیشتر مالقاتوں میں
 00منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ تک کا وقت لگتا ہے۔
عطیہ کنندگان اور وصول کنندگان سے درخواست کی
جائے گی کہ وہ اپنے ساتھ اپنی شناختی دستاویز اور
اپنی رشتہ داری کا ثبوت لے کر آئیں۔
اگر HTقانون کی شرطیں پوری نہیں کی جاتی ہیں تو دو
زندہ لوگوں کے درمیان کسی پیوند کاری آپریشن کو انجام
دینا ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درست
رضامندی الزما ً دی جانی چاہئے۔ انسانی اعضاء کی خرید
وفروخت میں ملوث ہونا بھی ایک جرم ہے۔ ان جرائم کی
سزا تین ماہ کی جیل ،کوئی جرمانہ یا دونوں عائد ہو
سکتے ہیں۔ تمام عطیہ کنندگان سے درخواست کی جاتی
ہے کہ وہ ایک دستخط شدہ اقرار نامہ فراہم کریں جس
سے اس بات کی تصدیق ہو تیہو کہ اعضاء کے عطیہ اور
پیوند کاری کے ساتھ معاوضہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

آزادانہ جائزے کی کارروائی

 HTAکی مالقاتیں تب انجام پائیں گی جبکہ میڈیکل
پریکٹشنر نے عطیہ کنندہ کو طبی اور تشخیصی
طور پر عطیہ کرنے کے قابل قرار دیا ہو۔
زندہ عطیہ کنندہ گان کا رابطہ کار (Living Donor
)) Coordinator (LDCمالقات کو ایسے وقت میں
مقرّ ر کرے گا جو کہ عطیہ کنندہ ،وصول کنندہ اور IA
کے لئے مناسب ہو۔  LDSکسی مترجم یا ضرورت
ہونے کی صورت میں دیگر خصوصی ضرورتوں کا
بھی بندوبست کرے گا۔
انٹرویو کے بعد  IAکے پاس  HTAکو انٹرویو کی
رپورٹ جمع کرانے کے لئے کام کاج کے  00دن ہوں
گے۔  HTAکی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام کیسیز
سے متعلق فیصلہ

کرے جو اسے پیوند کاری کی یونٹ کے ذریعہ ریفر
کئے جاتے ہیں۔ بعض کیسیز کا جائزہ  HTAاسٹاف کا
کوئی ممبر لے سکتا ہے ،جبکہ دیگر کیسیز کا جائزہ
بورڈ کے تین ممبران پر مشتمل ایک پینل لیتا ہے۔
 HTAکا ہدف ریفر کئے جانے کے بعد سے بغیر پینل
والے تمام کیسیز کا جائزہ کام کاج کے پانچ دنوں میں
مکمل کرنے کا ہے اور پینل والے تمام کیسیز کا 00
کام کاجی دنوں کے اندر۔ وقت تب شروع ہوتا جب کہ
 HTAکے پاس کیس کا جائزہ لینے کے لئے تمام
ضروری معلومات حاصل ہو جائیں۔
ہر ایک کیس پر فیصلہ کرنے کے بعد LDC ،اور
عطیہ کنندہ کے لئے ذمہ دار میڈیکل پریکٹشنر کو
مطلع کردیا جائے گا۔  LDCفیصلہ کی اطالع HTA
کی طرف سے عطیہ کنندہ اور وصول کنندہ دونوں کو
کر دیتا ہے۔

رابطہ
یہ کتابچہ صرف رہنمائی کے لئے ہے۔ مزید
معلومات کے لئے برائے مہربانی مندرجہ ذیل سے
رابطہ کریں:
020 7269 1900
enquiries@hta.gov.uk
www.hta.gov.uk
@HTA_UK
/HumanTissueAuthority
Human Tissue Authority
151 Buckingham Palace
RoadLondon
SW1W 9SZ
یہ کتابچہ ہماری ویب سائٹ پر عربی ،بنگالی ،یونانی،
گجراتی ،ہندی ،پولش ،پنجابی ،اردو اور ویلش میں
دستیاب ہے۔
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