
વેલ્સમાં, અમે જે રીતે અંગ દાતા 
બનવાનું પ્સંદ કરીએ છીએ તેમાં 1લી 
ડિ્સેમબર 2015 થી બદલાવ થશે.

www.facebook.com/organdonationwales
www.twitter.com/OrgDonationCYM

વધ ુજાણવા માટ ે 
organdonationwales.org ની મલુાકાત લો  
અથવા 0300 123 23 23 પર કૉલ કરો. 



શું ્સોફટ ઑપટ-આઉટ સ્સસટમમાં પડરવારો ્સામેલ થાય છે?
હા. તમારા માટે દાન કરવું શકય બનયું હોય, તો તમારા પડરવાર કે 
સમત્ો હંમેશા તેમાં ્સામેલ રહેશે. આથી આ સ્સસટમને ્સોફટ 
ઑપટ-આઉટ કહેવાય છે. તમારા તબીબી ઇસતહા્સ સવશે અને તમે 
્સામાનય રીતે વેલ્સમાં રહો છો કે કેમ તેના સવશે અગતયના પ્રશનોના 
જવાબ આપવા પડરવારો માટે જરૂરી બને છે. તેઓ જાણતા હોય કે 
તમે દાતા બનવા માંગતા નથી, તો તેઓ તેમ કહી શકશે. જો 
પડરવારજનો કે સનયુકત પ્રસતસનસધઓનો ્સંપક્ક ન થઇ શકે, તો દાનની 
કાય્કવાહી આગળ વધશે નહીં.

હુ ંNHS અંગ દાતા નોંધણી (NHS Organ Donor 
Register) પર પહેલેથી હોઉં તો શું થાય છે?
તમે નોંધણી પર હોવ તો બીજા દરેકને હોય તેવી જ પ્સંદગીઓ તમને 
મળશે. તમે નોંધણી પર રહી શકો છો અને આને 1લી ડિ્સેમબર 
2015 થી દાતા બનવાના સનણ્કય (પ્સંદગી કરેલ) તરીકે ગણવામાં 
આવશે. તમે નોંધણી પરથી તમારી સવગતોને દૂર કરાવી શકો છો. 
આનો અથ્ક એ થશે કે, 1લી ડિ્સેમબરથી અંગ દાન કરવા ્સામે તમને 
કોઇ વાંધો નથી એમ ગણવામાં આવશે અને માની લીધેલ ્સંમસત 
તમને લાગુ પિી શકશે. અથવા તમે અંગ દાતા ન બનવાના સનણ્કય 
(પ્સંદગી ન કરવી)ની નોંધણી કરાવી શકો છો.

અંગ દાન શું છે?
આપણે મૃતયુ પામીએ છીએ તયારે આપણે આપણા કેટલાક અંગો 
બીજા કોઇને આપી શકીએ છીએ. વેલ્સમાં ્સંખયાબંધ લોકો નવાં 
અંગો માટે રાહ જોઇ રહ્ા છે, કારણ કે તેમનાં પોતાનાં અંગોએ યોગય 
રીતે કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું છે. દાન કરવામાં આવેલા અંગો આ 
લોકોને આપી શકાશે. આને અંગ પ્રતયારોપણ કહેવાય છે.

શું બદલાય છે અને કયારે?
1લી ડિ્સેમબર 2015 થી, વેલ્સમાં અમે જે રીતે દાતા બનવાનું પ્સંદ 
કરીએ છીએ તેમાં બદલાવ થશે. નવી સ્સસટમને ્સોફટ ઑપટ-આઉટ 
સ્સસટમ કહેવાય છે. ્સોફટ ઑપટ-આઉટ એટલે તમે અંગ દાતા 
બનવા માંગતા હોવ, તો તમારે કશું કરવાનું રહેતું નથી. જયાં ્સુધી તમે 
દાતા ન બનવાનો સનણ્કય કરો નહીં તયાં ્સુધી, તમે દાતા બનાવા માંગો 
છો તેમ માનવામાં આવશે. આને માની લીધેલી ્સંમસત (deemed 
consent). કહેવાય છે. આ અતયારની ચાલુ સ્સસટમ કરતાં 
અલગ છે, જે લોકોના NHS અંગ દાતા નોંધણી (NHS Organ 
Donor Register)માં જોિાવા પર, કે તેમના પડરવારોએ તે 
સનણ્કય લેવા પર આધાર રાખે છે.

અંગ દાન માટે શા માટે આપણને ્સોફટ ઑપટ-આઉટ સ્સસટમની  
જરૂર છે?
વેલ્સમાં અને ્સમગ્ર યુ.કે.માં પ્રતયારોપણ માટે અંગોની અતયંત અછત 
છે. વેલસમાં 10 પૈકી 9 લોકો અંગ દાન માટે ્સંમત છે, પરંત ુ10 
પૈકી માત્ 3 લોકોએ NHS અંગ દાતા નોંધણી (NHS Organ 
Donor Register)માં ્સહી કરી છે. આ નવી સ્સસટમ દરેક વયસકત 
માટે વધુ સપષ્ટ બનશે. જો અંગ દાન માટે પડરવારોનો ્સંપક્ક કરવામાં 
આવે, તો તેઓ જાણશે કે તેમની સપ્રય વયસકત અંગ દાતા ન બનવાનો 
સનણ્કય લઈ શકી હોત, પરંતુ તેણે તેમ ન કરવાની પ્સંદગી કરી. અમે 
માનીએ છીએ કે આનાથી વેલ્સમાં દાતાઓની ્સંખયા 25 ટકા 
વધારવામાં મદદ થઇ શકશે.

નવી સ્સસટમની કોને અ્સર થાય છે?
્સોફટ ઑપટ-આઉટ સ્સસટમ 18 વર્ક અને તેથી ઉપરના લોકોને, 
જેઓ વેલ્સમાં 12 મસહના કરતાં વધુ ્સમયથી રહેતાં હોય, અને 
વેલ્સમાં મૃતયુ પામે તથા NHS અંગ દાતા નોંધણી (NHS Organ 
Donor Register) પર સનણ્કયની નોંધણી ન કરાવી હોય તેઓને 
લાગુ પિશે. આ સ્સસટમ 12 મસહના કરતાં વધુ ્સમયથી વેલ્સમાં 
રહેતાં હોય તેવા સવદ્ાથથીઓને અ્સર કરી શકશે.
કેટલાક એવા લોકો છે કે જેમને આ નવી સ્સસટમ લાગુ પિશે નહીં. 
વધુ સવગતો અમારી વેબ્સાઇટ  
www.organdonationwales.org પર છે. 

તમે અંગ દાતા ન બનવાના 
સનણ્કયની  

નોંધણી કરાવી શકો છો.

હું અંગ દાતા બનવા  
માંગતો/માંગતી નથી

તમે અંગ દાતા બનવાના 
સનણ્કયની  

નોંધણી કરાવી શકો છો.

તમને અંગ દાતા  
બનવામાં  

કોઇ વાંધો નથી.

હું અંગ દાતા બનવા  
માંગુ છંુ

કશુ ંન કરવુંપ્સદંગી કરવી (Opt in) પ્સંદગી ન કરવી (Opt out)


