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Już czas podjąć decyzję
na temat oddawania narządów www.facebook.com/organdonationwales

www.twitter.com/OrgDonationCYM

W Walii od 1 grudnia 2015 roku  
zmieniają się zasady 
decydowania o zostaniu 
dawcą narządów. 

Aby dowiedzieć się więcej, 
wejdź na stronę  
organdonationwales.org  
lub zadzwoń 0300 123 23 23



Chcę zostać  
dawcą narządów

Nie masz nic przeciwko 
przekazaniu swoich 

narządów.

Nie rób nic

Możesz zarejestrować 
swoją zgodę 

na przekazanie narządów.

Pozostań dawcą 
(opcja opt in)

Nie chcę zostać 
dawcą narządów

Możesz zarejestrować 
swoją rezygnację 

z przekazania narządów.

Zrezygnuj z bycia 
dawcą (opcja opt out)

Czym jest dawstwo narządów? 
Możemy mieć możliwość przekazania narządów 
innej osobie po tym, jak umrzemy. Wiele osób 
w Walii czeka na nowe narządy, ponieważ ich własne 
przestały prawidłowo funkcjonować. Narządy od 
dawców mogą zostać przekazane takim właśnie 
osobom. Nazywa się to przeszczepem narządów.

Jakie zmiany nadchodzą i kiedy zostaną 
wprowadzone? 
W Walii od 1 grudnia 2015 roku zmieniają się zasady 
decydowania o zostaniu dawcą narządów. Nowa 
metoda nazywana jest systemem łatwej rezygnacji. 
Łatwa rezygnacja oznacza, że jeżeli chcesz być dawcą 
narządów, nie musisz podejmować żadnych działań. 
Przyjmuje się, że chcesz zostać dawcą, o ile nie 
podejmiesz decyzji, że nie chcesz zostawać dawcą. 
Nazywa się to domniemaną zgodą. Jest to odmienny 
system do obecnego, w którym, aby zostać dawcą, 
należy wpisać się do rejestru dawców narządów 
państwowej służby zdrowia (NHS) lub polegać na 
decyzji członków rodziny. 

Dlaczego potrzebujemy systemu łatwej rezygnacji 
w kwestii dawstwa narządów?  
Istnieje duży niedobór narządów dostępnych do 
przeszczepów w Walii i w całej Wielkiej Brytanii.   
9 na 10 osób w Walii zgadza się na zostanie dawcą, 
jednak średnio tylko 3 osoby na 10 zarejestrowały się 
w rejestrze dawców narządów państwowej służby 
zdrowia. Nowy system będzie bardziej zrozumiały 
dla wszystkich osób. Członkowie rodziny umierającej 
osoby, poproszeni o zgodę na przekazanie organów, 
będą wiedzieli, że ich krewny mógł zrezygnować 
z oddawania organów, ale zdecydował się tego 
nie robić. Wierzymy, że dzięki temu liczba dawców 
narządów wzrośnie w Walii o 25%.

Kogo dotyczy nowy system? 
System łatwej rezygnacji będzie dotyczył osób 
po 18 roku życia, które przebywały w Walii ponad 
12 miesięcy, zmarły w Walii i nie wpisały się do 
rejestru dawców narządów państwowej służby 
zdrowia (NHS). Może to również objąć studentów, 
którzy przebywali w Walii ponad 12 miesięcy.

Jest pewna grupa osób, której nowy system nie 
będzie dotyczyć. Więcej informacji można znaleźć 
na naszej stronie – www.organdonationwales.org

Czy rodziny są zaangażowane w system łatwej 
rezygnacji?   
Tak. Twoja rodzina i przyjaciele zostaną zaangażowani, 
jeżeli dojdzie do sytuacji, w której będziesz mieć 
możliwość przekazania organów. Dlatego też nazywa 
się to systemem łatwej rezygnacji. Członkowie 
rodziny muszą odpowiedzieć na kilka ważnych pytań 
na temat Twojej historii medycznej oraz kwestii 
zamieszkania w Walii. Jeżeli byliby przekonani, że Twoją 
decyzją nie było zostanie dawcą, będą mieli okazję to 
oznajmić. Jeżeli skontaktowanie się z rodziną lub 
wskazanymi przedstawicielami nie będzie możliwe, 
przekazanie narządów nie zostanie przeprowadzone.

Co się stanie, jeżeli już znajduje się  
w rejestrze dawców narządów państwowej 
służby zdrowia (NHS)? 
Jeżeli znajdujesz się w rejestrze masz taki sam 
wybór, jak wszyscy. Możesz pozostać w rejestrze 
i 1 grudnia 2015 roku zostanie to potraktowane jako 
decyzja o pozostaniu dawcą (opcja opt in). Możesz 
też usunąć swoje dane z rejestru. Będzie to 
oznaczało, że od 1 grudnia nie zgłaszasz sprzeciwu, 
aby zostać dawcą narządów i zostanie zastosowana 
zasada domniemanej zgody. Możesz też 
zrezygnować z zostania dawcą narządów  
(opcja opt out).


