
Zmiany w dawstwie organów na Jersey

Od 1 lipca 2019 r. zmianie ulegnie sposób, w jaki ludzie 
decydować będą o przekazaniu swoich organów do 
przeszczepu.

Od tej pory istnieć będzie odgórne założenie, że osoba 
dorosła wyraża zgodę na to, aby po śmierci jej organy 
przekazane zostały do przeszczepu („domniemana zgoda”), 
chyba że za życia wyraziła ona w sposób otwarty swój 
sprzeciw.

Chodzi o to, aby ułatwić mieszkańcom wyspy oddawanie 
swoich organów. Pozwoli to być może na uratowanie życia 
większej liczbie osób.

Rozumiemy jednak, że istnieją ludzie, którzy nie życzą sobie, 
aby ich narządy były wykorzystywane do przeszczepów, 
dlatego każdy musi otrzymać szansę na to, by wyrazić swój 
ewentualny sprzeciw.

Naszym celem jest zwiększenie świadomości w zakresie 
dawstwa organów. Pragniemy również zachęcić ludzi do 
podjęcia tego tematu w rozmowie ze swoimi bliskimi w 
czasie, gdy jeszcze im nic nie dolega. Lepiej żeby wybór w 
tej sprawie dokonany został wtedy, niż w czasie gdy rodzina 
borykać się będzie z trudnymi emocjami towarzyszącymi 
ewentualnemu poważnemu wypadkowi lub chorobie.

Kilka słów wypowiedzianych teraz, może okazać się wielką 
pomocą w późniejszym czasie. Już dziś porozmawiaj ze 
swoją rodziną na temat zostania dawcą organów, aby 
wiedzieli, jakie masz w tym względzie życzenia.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można, wyszukując 
frazę „organ donation” (dawstwo organów) w serwisie gov.je 



Można również wyrazić swoją wyraźną zgodę na bycie 
dawcą, korzystając z rejestru dawców. Możliwe jest również 
określenie organów, które mogą lub nie mają zostać 
przeszczepione.

W każdej chwili można również zmienić zdanie i 
odpowiednio uaktualnić wpis do rejestru.

Osoby, które zostały już w nim zarejestrowane,  
nie muszą się ponownie kontaktować w z tym serwisem.

Nie trzeba czekać do 1 lipca 2019 r., aby wyrazić swoją 
ewentualną zgodę lub sprzeciw. Można to zrobić już teraz.

Czy mogę się na to nie zgodzić?
W przypadku wyrażania sprzeciwu wobec domniemanej 
zgody skontaktować należy się z Centrum ds. 
Krwiodawstwa i Transplantacji NHS w Wielkiej Brytanii, 
gdzie prowadzony jest ujednolicony rejestr dawców 
organów dla Wielkiej Brytanii i Terytoriów Zależnych 
(Jersey, Guernsey oraz Isle of Man).

To ten rejestr jest sprawdzany w pierwszej kolejności w 
celu stwierdzenia, czy dana osoba odnotowała w nim swoją 
decyzję o ewentualnym byciu dawcą organów w dowolnym 
momencie życia.

www.organdonation.nhs.uk  
Wpisu dokonać można drogą internetową na stronie:

lub telefonicznie:

0300 123 2323


