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یلز میں،  ہم یکم دسمبر 2015 سے  و
اعضاء کے عطیہ کنندگان کو منتخب 

یقہ تبدیل کردیں گے۔ کرنے کا اپنا طر

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

یب سائٹ ید جاننے کے لئے و  مز
 organdonationwales.org  مالحظہ 

یں فرمائیں یا  23 23 123 0300 پر کال کر



کیا کسی سافٹ آپٹ آؤٹ نظام میں فیملیاں شامل ہوں گی؟ 

ہاں۔ اگر عطیہ کرنا آپ کے لئے ممکن ہوا تو آپ کی فیملی یا احباب 

ہمیشہ شامل ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظام کو  سافٹ آپٹ آؤٹ 

کہا جاتا ہے۔ فیملیوں کو آپ کے طبی کوائف سے متعلق سواالت کے 

یلز میں مقیم رہے  جوابات دینے ہوتے ہیں اور  یہ کہ آیا آپ عام طور پر و

ہیں۔ اگر انہیں پتہ ہے کہ آپ عطیہ کنندہ نہیں بننا چاہتے تھے تو وہ یہ 

بات کہہ سکیں گے۔ اگر فیملی کے ممبران یا مقررہ  نمائندگان سے 

رابطہ ممکن نہ ہو تو عطیہ کی کارروائی انجام نہیں دی جا سکتی ۔

اگر میں پہلے ہی سے NHS کے اعضاء کے عطیہ کنندگان کے 

رجسٹر میں درج ہوں تو کیا ہوگا؟

اگر رجسٹر میں آپ کا اندراج ہے تو آپ کو بھی وہ اختیارات حاصل ہیں 

جو دیگر لوگوں کو حاصل ہیں۔ آپ رجسٹر میں باقی رہ سکتے ہیں اور 

اسے یکم دسمبر 2015 سے  عطیہ کنندہ بننے کا ایک فیصلہ )آپٹ 

ان( مانا جائے گا۔ آپ رجسٹر سے اپنی تفصیالت  ہٹا سکتے ہیں۔  اس 

کے معنی یہ ہوں گے کہ یکم دسمبر سے آپ کے بارے میں یہ مانا 

جائے گا کہ آپ کو اعضاء کی عطیہ کاری پر کوئی اعتراض نہیں ہے 

اور اس پر بظاہر آپ کی رضامندی کا اطالق ہوگا۔ یا آپ کوئی اعضاء کا 

عطیہ کنندہ نہ بننے کا فیصلہ )آپٹ آؤٹ( درج کرا سکتے ہیں۔ 

عضو کا عطیہ کیا ہے؟ 

اپنی وفات کے بعد ہم اپنے کچھ اعضاء کسی اور کو عطیہ کر سکتے 

یلز کے بہت سارے لوگ نئے اعضاء کے انتظار میں ہیں کیوں کہ  ہیں۔ و

ان کے خود کے اعضاء نے ٹھیک طرح سے کام کرنا بند کردیا ہے۔ جن 

اعضاء کو عطیہ کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کے کام آسکتے ہیں۔ اس کو 

اعضاء کی پیوند کاری کہا جاتا ہے۔

کیا تبدیل ہو رہا ہے اور کب؟ 

یلز میں عطیہ کنندگان کو منتخب کرنے کا  یکم دسمبر 2015 سے،  و

یقہ تبدیل ہو جائے گا۔  نئے نظام کو سافٹ آپٹ-آؤٹ سسٹم  ہمارا طر

کہا جاتا ہے۔ سافٹ آپٹ آؤٹ کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ عضو کا کوئی 

عطیہ کنندہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں 

یں، آپ  ہے۔ سوائے اس کے کہ آپ عطیہ کنندہ نہ بننے کا فیصلہ کر

یا آپ عطیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو  بظاہر  کو ایسا سمجھا جائے گا گو

رضامندی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ یہ موجودہ نظام سے مختلف 

ہے جو کہ ایسے لوگوں پر انحصار کرتا ہے جو  کہ NHS کے اعضاء کے 

 )NHS Organ Donor Register( عطیہ کنندگان کے رجسٹر

میں درج ہوتے ہیں یا ان کے کنبے کے افراد اس بابت فیصلہ کرتے ہیں۔ 

ہمیں اعضاء کے عطیہ کے لئے کسی سافٹ آپٹ آؤٹ نظام کی 

ضرورت کیوں ہے؟

یوں کے لئے اعضاء کی بڑی  یلز میں اور پورے برطانیہ میں پیوندکار و

یلز میں ہر 10 میں سے 9 افراد اعضاء کی عطیہ کاری پر  قلت ہے۔  و

رضامند ہیں، لیکن  ان 10 میں سے  صرف 3 لوگوں نے ہی NHS کے 

اعضاء کے عطیہ کنندگان کے رجسٹر میں دستخط کئے ہیں۔ نیا نظام 

یادہ واضح ہوگا۔ اگر کنبوں سے اعضاء کی   ز
ً
ہر ایک کے لئے نسبتا

عطیہ کاری کے سلسلہ میں رابطہ کیا جاتا ہے تو انہیں پتہ ہوگا کہ ہو 

یز نے آپٹ آؤٹ کا فیصلہ کیا ہو لیکن نہ کرنے کا  سکتا ہے ان کے عز

یلز میں عطیہ کنندگان  انتخاب کیا ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ اس سے و

کی تعداد 25 فیصد تک بڑھانے میں مدد حاصل ہو  سکتی ہے۔

نئے نظام سے کون لوگ متاثر ہوں گے؟ 

سافٹ آپٹ آؤٹ نظام کا اطالق ان لوگوں پر ہوگا جن کی عمر 18 سال یا 

یلز میں  یلز میں رہ  رہے ہوں، و اس سے زائد ہو، جو 12 ماہ پہلے سے و

ان کی وفات ہوئی ہو اور جنہوں نے NHS کے اعضاء کے عطیہ 

کنندگان کے رجسٹر میں کسی فیصلہ کا اندراج نہ کرایا ہو۔ اس سے وہ 

یلز میں 12 ماہ پہلے سے رہ رہے ہیں۔  طلبہ متاثر ہو سکتے ہیں جو و

ید  کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر اس نئے نظام کا اطالق نہیں ہوگا۔ مز

یب سائٹ پر دستیاب ہیں -   تفصیالت ہماری و

www.organdonationwales.org۔

کے  نہ  بننے  کنندہ  عطیہ  آپ 
کرا  اندراج  کا   فیصلہ 
ہیں۔ سکتے / سکتی 

نہیں  بننا  کنندہ  عطیہ  میں 
ہوں چاہتا/ چاہتی 

کے  بننے  کنندہ  عطیہ  آپ 
کرا  اندراج  کا   فیصلہ 
ہیں۔ سکتے / سکتی 

بننے  کنندہ  عطیہ  کو   آپ 
ہے۔  نہیں  اعتراض  کوئی  میں 

بننا  کنندہ  عطیہ   میں 
ہوں چاہتا/ چاہتی 

یں یںکچھ بھی نہ کر شامل ہونے کا فیصلہ کر یں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کر


