
 موسم خزاں 2020 م�ی اعضاء رئیسہ اور ٹشو عطیہ دی�ن ےک بارے م�ی قانون - یہ حقائق
یک شیٹ آپ ےک اختیارات یک وضاحت کر�ت �ہ

؟  اسکاٹ لینڈ م�ی اعضاء ےک عطیہ کا قانون کیوں تبدیل کیا جا رہا �ہ
وری �ہ کہ پیوند کاریےک انتظار یک  ، لہذا یہ �ض ، کیس بیھ وقت 550 ےس زیادہ افراد اعضاء یک پیوندکاری ےک منتظر ہ�ی اسکاٹ لینڈ م�ی

ی کیل�ئ ہم اپ�ض تمام تر کوشش کریں۔ فہرست م�ی شامل افراد یک زندگیاں بچا�ض اور ان یک بہ�ت
، اسکاٹ لینڈ م�ی 58,000 ےس زیادہ افراد یک اموات ہو�ئ لیکن %1 ےس بیھ کم افراد یک ان حاالت م�ی یا اییس حالتوں م�ی اموات  2018 م�ی

ہو�ئ جس کا مطلب �ہ کہ ان ےک اعضاء یک پیوند کاری ےک بارے م�ی غور کیا جا سکتا تھا۔

؟  کیا تبدیل ہو رہا �ہ
۔ اےس عام طور پر  اعضاء یک پیوند کاری ےک مقاصد ےک ل�ئ "سمجھے جانیواےل اختیار" کا نیا نظام متعارف کرا�ض ےک ل�ئ قانون تبدیل ہو رہا �ہ

۔ ایک 'آپٹ آؤٹ )opt out(' سسٹم کہا جاتا �ہ
اس کا مطلب �ہ کہ اگر آپ �ض تصدیق نہ�ی یک کہ آیا آپ ایک ڈونر بننا چاہ�ت ہ�ی – مثال ےک طور پر NHS آرگن ڈونر رجس�ٹ پر ایک فیصلہ 
، اور  ، تو آپ اپ�ض اعضاء اور ٹشو/بافتوں کا عطیہ دی�ض کیل�ئ رضامند ہ�ی

گ
ریکارڈ کر ے، تو قانون یہ فرض کرے گا کہ جب آپ یک وفات ہو یک

آپ یک جانب ےس عطیہ دی�ض یک اجازت �ہ سمجھا جا�ئ گا۔ 

کون اس تبدییل ےس متاثر ہو گا؟
اس کا اطالق اسکاٹ لینڈ ےک عمر دراز لوگوں پر ہو گا، تاہم درج ذیل گروپوں پر اس کا اطالق نہ�ی ہو گا:

جن یک عمر 16 سال ےس کم �ہ   •
وری کارروا�ئ کر�ض یک صالحیت نہ�ی �ہ  وہ افراد جن ےک پاس ن�ئ انتظامات کو سمجھ�ض اور �ض  •

۔ اگر ان گروپوں م�ی ےس کو�ئ ایک فرد ایےس  وہ لوگ جو اسکاٹ لینڈ م�ی اپ�ض موت ےس پہےل 12 ماہ ےس بیھ کم عرصہ ےس مقیم ہ�ی  •
د کردیا تھا، تو گھر ےک کیس  حاالت م�ی فوت ہو جاتا �ہ جہاں وہ عطیہ دے سکتا تھا اور اس �ض انتخاب نہ�ی کیا تھا یا انتخاب مس�ت

۔  فرد ےس پوچھا جا�ئ گا کہ کیا اعضاء عطیہ دی�ض یک اجازت دینا چاہتا/چاہ�ت �ہ

؟ ورت �ہ مجھے کیا کر�ن یک �ن
، اس فیصےل کو NHS آرگن ڈونر رجس�ٹ پر ریکارڈ  ، تو آپ کو عطیہ دی�ض ےس متعلق فیصلہ کرنا چاہ�ئ اگر آپ �ض پہےل کو�ئ فیصلہ نہ�ی کیا �ہ

۔ کریں اور اپ�ض اہل خانہ اور دوستوں کو بتائ�ی تاکہ وہ اس بات کو یقی�ض بنا�ض م�ی مدد کرسک�ی کہ یہ بڑے اعزاز یک بات �ہ

اگر آپ اپ�ن اعضاء اور بافتوں کا عطیہ دی�ن پر را�ن ہ�ی تو

آپ NHS آرگن ڈونر رجس�ٹ پر اپنا فیصلہ درج کرا سک�ت ہ�ی
آن الئن www.organdonationscotland.org/yes پر 

یا 2094 303 0300 پر کال کریں

اگر آپ اپ�ن اعضاء اور بافتوں کا عطیہ دی�ن ےک ل�ی را�ن نہ�ی ہ�ی

د کر�ض کا انتخاب کر سک�ت ہ�ی تو آپ NHS آرگن ڈونر رجس�ٹ پر اپ�ض ڈونر نہ بن�ض ےک فیصےل کو رجس�ٹ کرا ےک مس�ت
آن الئن www.organdonationscotland.org/no پر

یا 2094 303 0300 پر کال کریں

اگر آپ پہےل یہ رجس�ٹ کرچےک ہ�ی اور چاہ�ت ہ�ی کہ 
آپ یک تفصیالت کو اپ ڈیٹ کیا جا�ئ  •

آپ ےک فیصےل یک توثیق یک جا�ئ   •
د کرنا چاہ�ت ہ�ی یا فیصلہ کیا �ہ کہ اب آپ انتخاب مس�ت  •

www.organdonationscotland.org/update : آپ یہ کام یہاں کر سک�ت ہ�ی
یا 2094 303 0300 پر کال کریں



اگر م�ی کچھ نہ�ی کرتا ہوں تو کیا ہو گا؟
، تو اگر آپ خارج کردہ گروپوں م�ی ےس کیس ایک م�ی شامل نہ�ی ہ�ی اور آپ یک موت ایےس حاالت م�ی  ایک بار جب نیا نظام نافذ ہو تا �ہ

۔  ، تو یہ سمجھا جا�ئ گا کہ آپ ڈونر بن�ض ےک ل�ئ را�ض ہ�ی ہو�ت �ہ جہاں آپ عطیہ دے سک�ت تھے لیکن کو�ئ فیصلہ ریکارڈ/درج نہ�ی کرایا �ہ
۔ وری �ہ کہ آپ اپ�ض گھر والوں کو بتا دیں کہ آپ کیا چاہ�ت ہ�ی آپ جو بیھ فیصلہ کریں اور چا�ہ آپ اےس ریکارڈ کریں یا نہ کریں، یہ �ض
، تو آپ کو NHS آرگن  اگر آپ ےک پاس مخصوص ہدایات ہ�ی کہ آپ کون ےس اعضاء کو عطیہ کرنا اور کن کا عطیہ نہ�ی کرنا چاہ�ت ہ�ی

۔  ڈونیشن رجس�ٹ پر اپ�ض عطیہ کا فیصلہ ریکارڈ کرا�ت وقت یہ معلومات فراہم کر�ض چاہ�ئ

؟ 
گ

ے اعضاء اور بافت�ی حکومت یک ملکیت بن جائ�ی یک د نہ�ی کرتا ہوں تو کیا م�ی اگر م�ی انتخاب مس�ت
 کہ جو جگہ 

گ
۔ سسٹم م�ی پڑتال نافذ یک جا�ت �ہ جو یہ یقی�ض بنا�ض م�ی مدد دے یک ، اعضاء اور بافتوں کا عطیہ دینا ایک سخاوت کا کام �ہ نہ�ی

آپ یک چاہت ےک منا�ض �ہ اس م�ی آپ کا عطیہ نہ�ی دیا جا�ئ گا۔ 

اگر آپ �ن عطیہ ےک بارے م�ی فیصلہ نہ�ی کیا �ہ تو آپ ےک اہل خانہ کا کیا کردار ہو گا؟
اعضاء اور بافتوں ےک عطیہ ےک اختیار پر تبادلہ خیال کر�ض ےک ل�ئ ایک ممکنہ ڈونر ےک اہل خانہ ےس ہمیشہ رابطہ کیا جا�ئ گا۔ اس ےس یہ یقی�ض 

۔  بنا�ض م�ی مدد مل�ت �ہ کہ NHS آرگنائزر ڈونر رجس�ٹ م�ی درج کو�ئ بیھ فیصلہ آپ کا حالیہ فیصلہ �ہ
، تو آپ ےک اہل خانہ ےس آپ ےک خیاالت ےک بارے م�ی پوچھا جا�ئ گا تاکہ یقی�ض بنایا جا سےک کہ  اگر آپ �ض کو�ئ فیصلہ ریکارڈ نہ�ی کرایا �ہ

۔  نہ�ی بھیجا جاتا �ہ اگر یہ آپ یک خواہشات ےک منا�ض �ہ
گ

عطیہ آ�

؟ ے فیصےل کو ختم کیا جا سکتا �ہ ے اہل خانہ یک جانب ےس م�ی کیا م�ی
۔ اگر آپ �ض اپنا خیال  ام کیا جا�ئ گا اور اےس آپ ےک اہل خانہ یک جانب ےس ختم نہ�ی کیا جا سکتا �ہ جو بیھ آپ کا فیصلہ ہو گا، اس کا اح�ت

، تو ہمیشہ آپ ےک اہل خانہ یا قری�ب دوستوں ےس آپ ےک تازہ ترین خیاالت ےک بارے م�ی پوچھا جا�ئ گا۔  تبدیل کر لیا �ہ

؟  اعضاء ےک عطیہ ےس قبل کون ےس میڈیکل ٹیسٹ ک�ی جا سک�ت ہ�ی
 ےس کچھ ٹیسٹ ک�ئ جا�ت ہ�ی کہ 

گ
، اس ل�ئ یہ جانچ�ض ےک ل�ئ باقاعدیک موت ےک بعد چونکہ اعضاء کا عطیہ فوری طور پر کرنا ہوتا �ہ

۔ ان م�ی عام طور پر خون ےک ٹیسٹ، پیشاب  ٹرانسپالنٹیشن وصول کنندہ ےک ل�ئ محفوظ رہ�ت �ہ اور کامیا�ب ےک زیادہ امکانات موجود ہ�ی
۔ ےک ٹیسٹ اور ایکرسے شامل ہ�ی

اعضاء اور بافتوں ےک عطیہ اور اپ�ن انتخابات ےک بارے م�ی مزید معلومات organdonationscotland.org پر حاصل کریں

ورت �ہ اگر وہ آپ کو ویب سائٹ پر نہ�ی مل�ت �ہ یا اگر آپ ابیھ تک یقی�ن نہ�ی ہ�ی اور فیصلہ نہ�ی کر پار�ہ  وں یک �ن ن آپ کو جن چ�ی
، تو مزید معلومت کیل�ئ برا�ئ مہربا�ن ہیلپ الئن پر کال کریں: 2094 303 0300 ہ�ی


