
Jesienią 2020 roku zmienia się prawo regulujące dawstwo narządów i 
tkanek - w niniejszej broszurze wyjaśniono dostępne możliwości 
wyboru

Dlaczego przepisy regulujące dawstwo narządów w Szkocji zmieniają się? 
W Szkocji każdego dnia ponad 550 osób czeka na przeszczep narządów, dlatego jest ważne, 
abyśmy robili, co możemy, żeby ratować tych na liście oczekujących i poprawiać jakość ich życia. W 
2018 r. w Szkocji zmarło ponad 58 tysięcy ludzi, jednak niecałe 1% w okolicznościach lub z powodów 
dopuszczających wzięcie ich pod uwagę jako potencjalnych dawców.

Co się zmienia? 
Prawo wprowadza nowy program „domyślnego upoważnienia” do pobrania narządów. W języku 
angielskim jest on powszechnie określany jako „opt out”, tzn. wymagający zgłoszenia sprzeciwu 
przez osobę sprzeciwiającą się pobraniu swoich narządów.
Innymi słowy, jeżeli nie zadeklarowałaś/zadeklarowałeś, czy chcesz być dawcą narządów, na 
przykład przez odnotowanie swojej decyzji w rejestrze dawców narządów NHS, prawo przyjmie w 
razie Twojej śmierci, że chcesz oddać komuś swoje narządy i tkanki, a upoważnienie do ich pobrania 
zostanie uznane za udzielone.

Kogo dotyczy ta zmiana?    
Ma ona zastosowanie do większości dorosłych mieszkańców Szkocji, a nie dotyczy:
• osób w wieku poniżej 16 lat, 
• osób niezdolnych do zrozumienia nowych ustaleń i podjęcia niezbędnych kroków,
• osób, które przed śmiercią mieszkały w Szkocji krócej niż 12 miesięcy. 

Co trzeba zrobić?
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś/zrobiłeś, zadeklaruj swoją decyzję w rejestrze dawców narządów 
NHS i powiedz o niej członkom swojej rodziny i znajomym, ponieważ oni mogą zadbać o to, aby 
Twoja wola została spełniona. 

Jeżeli wyrażasz wolę oddania swoich narządów i tkanek
zadeklaruj to w rejestrze dawców narządów NHS 
w Internecie na www.organdonationscotland.org/yes 
lub zadzwoń pod 0300 303 2094

Jeżeli nie wyrażasz woli oddania swoich narządów i tkanek
zadeklaruj to w rejestrze dawców narządów NHS 
w Internecie na www.organdonationscotland.org/no
olub zadzwoń pod 0300 303 2094

Jeżeli już jesteś zarejestrowana/zarejestrowany i chcesz
• zaktualizować swoje dane
• potwierdzić swoją decyzję albo 
• wycofać swoją zgodę
możesz to zrobić na 
www.organdonationscotland.org/update
lub dzwoniąc pod 0300 303 2094



Co stanie się, jeżeli nic nie zrobię?
Po wejściu w życie nowego programu, jeżeli nie zaliczasz się do grup wyłączonych spod tych 
przepisów i umrzesz w okolicznościach, w których pobranie narządów jest możliwe, jednak nie 
złożyłaś/złożyłeś deklaracji, zostanie przyjęte, że wyrażasz wolę zostania dawcą narządów. Bez 
względu na to, co zdecydujesz i czy ta decyzja została odnotowana, czy też nie, ważne jest, żeby 
powiedzieć swojej rodzinie, jaka jest Twoja wola.
Jeżeli chcesz określić konkretne narządy, które chcesz lub których nie chcesz oddać, podaj tę 
informację przy okazji odnotowania swojej woli w rejestrze dawców narządów NHS. 

Czy moje narządy i tkanki staną się własnością państwa, jeżeli nie zgłoszę 
sprzeciwu? 
Nie. Zgoda na pobranie narządów pozostaje aktem wyjątkowej wielkoduszności. W program ten 
wbudowano mechanizmy kontrolne mające zapewnić, że do pobrania narządów nie dojdzie wbrew 
Twojej woli. 

Jaką rolę pełni Twoja rodzina, jeżeli nie podjęłaś/podjąłeś decyzji w sprawie 
oddania narządów?
Rodzina potencjalnego dawcy będzie zawsze pytana o zdanie w sprawie pobrania organów i tkanek. 
Pomoże to zapewnić, że decyzja odnotowana w rejestrze dawców narządów NHS jest Twoją ostatnią 
znaną decyzją.
Jeżeli w rejestrze nie odnotowano Twojej decyzji, członkowie Twojej rodziny zostaną zapytani o 
Twoje zdanie na ten temat, aby zapewnić, że pobranie narządów nie jest sprzeczne z Twoją wolą.

Czy moja decyzja może zostać unieważniona przez moją rodzinę?
Twoja decyzja zostanie zawsze uszanowana i rodzina nie może jej unieważnić. W każdym przypadku 
z rodziną przeprowadza się rozmowę, aby się upewnić, że zmarły nie zmienił zdania na ten temat. 

Jakie badania medyczne mogą być przeprowadzone przed pobraniem 
narządów?
Z uwagi na to, że przeszczep musi nastąpić wkrótce po zgonie, pewne badania są przeprowadzane 
rutynowo, żeby sprawdzić stopień ryzyka dla otrzymującego narząd i zwiększyć szanse powodzenia 
przeszczepu. Są to zwykle badania krwi i moczu oraz prześwietlanie rentgenowskie.    

Więcej na temat dawstwa narządów i tkanek oraz decyzji, jakie możesz podjąć, znajdziesz na  
organdonationscotland.org

Jeżeli nie znajdziesz na witrynie tego, czego szukasz lub wciąż masz wątpliwości i nie możesz 
podjąć decyzji, zadzwoń na infolinię pod  0300 303 2094


