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ﺳ ﯾ ﺳ ﺗ م ا ﻧ ﺻ ر اف از اھ دای ﻋ ﺿ و و ﺑ ﺎﻓ ت و ﻣ ﻌ ﻧ ﺎی آن ﺑر ای ﺷ ﻣ ﺎ
ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳن  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ رﺳﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺷروع ﺑﮫ ﻓﮑر ﮐردن در ﺑﺎره ﯾﮑﺳری ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﺛل ﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎ ﮐﺎر .ﯾﮑﯽ از
ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ اھﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻮ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺷﻣﺎ را از ﻗﺎﻧون اھدای ﻋﺿو و ﺑﺎﻓت در اﺳﮑﺎﺗﻠﻧد آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳن  16ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮔردد ،ھﻣراه ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﮫ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎﺳت .ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﻧون اھدای ﻋﺿو ﺑﮕوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺟدﯾدی از "ﻣﺟوز ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ"
) (deemed authorizationرا ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺳﯾﺳﺗم اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم "اﻧﺻراﻓﯽ" ) (opt outﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺑدﯾن
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮭﻧﮕﺎم ﻓوت ﻣواﻓق اھدای ﻋﺿو ھﺳﺗﯾد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ اﻧﺻراف ﺧود را اﻋﻼم ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺣق اﻧﺗﺧﺎب دارﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﯾﮏ اھدا ﮐﻧﻧده ﻋﺿو ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﺻل در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در
ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را در دﻓﺗر ﺛﺑت اھدای ﻋﺿو (NHS Organ Donor Register) NHSﺛﺑت ﻧﮑرده
ﺑﺎﺷﯾد ،ﻧﺎم ﺷﻣﺎ در اﯾن دﻓﺗر ﻗرار ﻧﺧواھد ﮔرﻓت .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﭼﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اھدا ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷﯾد و ﭼﮫ اﻧﺻراف دھﻧده از آن ،ﺑﺎﯾد ﻣراﺗب را
در دﻓﺗر  ODRﺛﺑت ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ واﻟدﯾن/ﮐﻔﯾل ،ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن اﻓراد ﺑﮫ ﺧود را از اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣطﻠﻊ
ﺳﺎزﯾد .در اﯾﻧﺻورت آﻧﮭﺎ را از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد رخ دھد آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾد و آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﻣﺎ اﺣﺗرام
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود.

ﺛﺑت ﺗﺻﻣﯾم در ) NHS Organ Donor Registerدﻓﺗر ﺛﺑت اھدای ﻋﺿو (NHS
ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  www.organdonationscotland.orgﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  0300 123 23 23ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎﺳﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧرخ ھﺎی ﺗﻣﺎس آن ﻣﺣل و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺗﻠﻔن ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.
ﯾﺎ از راه ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ آدرس NHS Blood & Transplant, FREEPOST RRZKSHUX-SBCK, NHSBT, Fox Den
 ،Road, Stoke Gifford, Bristol, BS34 8RRﺑرای ﻓرم ﺛﺑت درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻟطﻔﺎ ً ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﭘﺳﺗﯽ ﺧود را در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت
ﺧود ﻗﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺻﻮرت ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ و راھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺛﺒﺖ
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﺻورت ﺳﺎده ﺧوان ،زﺑﺎن اﺷﺎره ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ) ،(British Sign Languageﺑرﯾل ،ﺻوﺗﯽ و ﭼﺎپ درﺷت ﻣوﺟود اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت .ﺑرای درﺧواﺳت اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺻورﺗﮭﺎی ﻣوﺟود ،ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت
 www.organdonationscotland.org/resourcesﻣراﺟﻌﮫ ﯾﺎ از اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس اﺷﺎره ﺷده در ﺑﺎﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾق ﭘﯾﺎﻣﮏ 07860 034343 :ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ﭘﯿﺎم 18001 0300 1232323 :ﻧﯾز ﺗﺻﻣﯾم اھدای ﺧود را ﺛﺑت
ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾق  ContactSCOTLAND-BSLدر وﺑﺴﺎﯾﺖ
 www.contactscotland-bsl.orgﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ در آن ﻣﺗرﺟم ﺗﺻوﯾری ﺗﻣﺎس ھﺎ را ﺑرﮔردان ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺟﮭت اطﻼع ﺷﻣﺎ Scottish Government ،ﺑرای ارﺳﺎل اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارد .ﻣﺎ
از  NHS National Services Scotlandﮐﮫ ﮐﻧﺗرل و ﺣﻔﺎظت از اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑر ﻋﮭده دارد ،درﺧواﺳت ﻧﻣودﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ را در
ﭘﺧش اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن راﺑطﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در
 www.nhsnss.org/services/practitioner/data-protectionﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺗﯾم ﺳﯾﺎﺳت اھدای ﻋﺿو و ﺑﺎﻓت و ﭘﯾوﻧد اﻋﺿﺎ
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St Andrew’s House, Regent Road, Edinburgh, EH1 3DG
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ا ﯾ ن ﻗ ﺎ ﻧ و ن ﻣ ﺷ ﻣ و ل ﭼ ﮫ ﮐ ﺳ ﺎ ﻧ ﯽ ﺧ و اھ د ﺷ د
اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺷﻣول ھر ﻓردی ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  16ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺟز اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓوت ،ﮐﻣﺗر از  12ﻣﺎه در اﺳﮑﺎﺗﻠﻧد
زﻧدﮔﯽ ﮐرده ﯾﺎ ﻗدرت درک ﻗواﻧﯾن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺛل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﯾﺎدﮔﯾری ھﺳﺗﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ در اﯾن ﮔروھﮭﺎ ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را ﺑﮫ ﺛﺑت ﺑرﺳﺎﻧﻧد ،اﻣﺎ اﮔر ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧرﺳﺎﻧده و در ﺷراﯾطﯽ ﻓوت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﻋﺿﺎی آﻧﺎن ﻗﺎﺑل اھدا ﺑﺎﺷﻧد ،آﻧﮕﺎه
از ﺧﺎﻧواده آﻧﺎن درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷود در ﻗﺑﺎل اھدای ﻋﺿو آﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺗﺻ ﻣﯾم ﺷ ﻣﺎ
ﺗﺻﻣﯾم ﺷﻣﺎ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد  -ﭼﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اھدا ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷﯾد و ﭼﮫ اﻧﺻراف دھﻧده از آن ،ﺑﺎﯾد واﻟدﯾن/ﮐﻔﯾل و ﺧﺎﻧواده ﺧود را از اﯾن
ﺗﺻﻣﯾم ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﯾد .در اﯾﻧﺻورت آﻧﮭﺎ را از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد رخ دھد آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾد .اﮔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اھدای ﻋﺿو ﯾﺎ اﻧﺻراف از
آن ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻣﺷورت ﺑﺎ واﻟدﯾن/ﮐﻔﯾل ،ﺷﺧص ﺑزرﮔﺳﺎل ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ،ﺷﻣﺎ را در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ا ﻧ ﺗ ﺧ ﺎ ب ھ ﺎی ﺷ ﻣ ﺎ
ﻓﻘط در ﺣدود  ٪1از ﺟﻣﻌﯾت در ﺷراﯾطﯽ ﻣﯽ ﻣﯾرد ﮐﮫ ﺷراﯾط اھدای ﻋﺿو ﻓراھم ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھر ﻓرﺻﺗﯽ ﺟﮭت اھدای ﻋﺿو ﺑﺳﯾﺎر
ارزﺷﻣﻧد اﺳت .اھدای ﻋﺿو ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺧﺻﯽ اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺣق اﻧﺗﺧﺎب دارﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد اھدای ﻋﺿو ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد در ھر ﻟﺣظﮫ ای ،ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را ﻋوض ﮐﻧﯾد .اﯾﻧﮭﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد:

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻧﺻراف از اھدای ﻋﺿو را در ) NHS Organ Donor Registerدﻓﺗر ﺛﺑت اھدای
ﻋﺿو  (NHSﺑﮫ ﺛﺑت ﺑرﺳﺎﻧﯾد
• اﯾن ﮐﺎر ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از اھدای ھر ﮔوﻧﮫ ﻋﺿو ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺗﯽ از ﺧود اﻧﺻراف ﻣﯽ دھﯾد.

اﮔر اھدا ﮐﻧﻧده ﻋﺿو ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را در ) NHS Organ Donor Registerدﻓﺗر ﺛﺑت اھدای ﻋﺿو
 (NHSﺑﮫ ﺛﺑت ﺑرﺳﺎﻧﯾد
•
•
•

•

ﺑﺎ اﯾن اﻗدام ،ﮐﺎر ﺧﺎﻧواده را در اﯾن ﻣورد ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻣوده و از اﯾن طرﯾق اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم اھدای ﻋﺿو ﺷﻣﺎ
اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
اﮔر ﺗﻣﺎﯾل ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎ و ﺑﺎﻓﺗﮭﺎی ﺧﺎﺻﯽ اھدا ﺷود اﻣﺎ ﻧﮫ اﻋﺿﺎ و ﺑﺎﻓﺗﮭﺎی دﯾﮕر ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﮭﻧﮕﺎم
ﺛﺑت ﺗﺻﻣﯾم ﺧود ،ﺷﻔﺎف ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺛﺑت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اھدا ﮐﻧﻧده ﻋﺿو ﻧﯾز ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از
ﻓرآﯾﻧد اھدای ﻋﺿو ﺑﺎﻧﺟﺎم ﻣﯽ رﺳﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺧون ﯾﺎ ادرار ﯾﺎ اﺳﮑن اﺷﻌﮫ اﯾﮑس  /ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ و ﻏﯾره  ،ﻣواﻓق ھﺳﺗﯾد.
ﭘرﺳﺗﺎران ﻣﺗﺧﺻص ﭘﯾش از اﻧﺟﺎم اﯾن اﻗداﻣﺎت ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﺧواھﻧد ﮐرد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در
 www.organdonationscotland.org/testsandproceduresﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﯾﻣﺎن ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﮭم ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را در ) NHS Organ Donor Registerدﻓﺗر ﺛﺑت
اھدای ﻋﺿو  (NHSﺑﮫ ﺛﺑت ﺑرﺳﺎﻧﯾد و اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﻌﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺷورت ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.

ﻋدم ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام و ﺛﺑت ﺗﺻﻣﯾم در ) NHS Organ Donor Registerدﻓﺗر ﺛﺑت اھدای ﻋﺿو (NHS
اﮔر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ ﻧﮑﻧﯾد ،ﻧﺎم ﺷﻣﺎ در ) NHS Organ Donor Registerدﻓﺗر ﺛﺑت اھدای ﻋﺿو  (NHSﻗرار ﻧﺧواھد
ﮔرﻓت و ھﯾﭻ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺧواھد رﺳﯾد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ:
• در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ ﻧﮑﻧﯾد ،ﻓرض ﺑر آن ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣواﻓق اھدای ﻋﺿو ﯾﺎ ﺑﺎﻓت ﺧﺎﺻﯽ از ﺑدن
ﺧود ﺟﮭت ﭘﯾوﻧد ھﺳﺗﯾد.
• ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل از ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﺧرﯾن ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺳؤال ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮔردد ﮐﮫ اﮔر اھدای ﻋﺿو ﻣطﺎﺑق
ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،اﯾن اﻣر اﺟرا ﻧﺷود.
• اﮔر ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ ﻧﮑﻧﯾد ﻧﯾز ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻓرآﯾﻧد اھدای ﻋﺿو
ﺑﺎﻧﺟﺎم ﻣﯽ رﺳﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺧون ﯾﺎ ادرار ﯾﺎ اﺳﮑن اﺷﻌﮫ اﯾﮑس  /ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ و ﻏﯾره  ،ﻣواﻓق ھﺳﺗﯾد .ﭘرﺳﺗﺎران ﻣﺗﺧﺻص ﭘﯾش
از اﻧﺟﺎم اﯾن اﻗداﻣﺎت ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﺧواھﻧد ﮐرد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در
 www.organdonationscotland.org/testsandproceduresﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺻراف از اھدای ﻋﺿو و ﺑﺎﻓت و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑﻌدی ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اھدا ﮐﻧﻧده ﻋﺿو ﺑﺎﺷﯾد ،را ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد در ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ  www.organdonationscotland.org/information-leafletﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ،واﻟدﯾن/ﮐﻔﯾل ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ درک ﻣﻔﮭوم ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺻراف از اھدای ﻋﺿو و ﺑﺎﻓت ،ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﺑﺎﺷﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  0300 123 23 23ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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