A doação de órgãos em Jersey está
a mudar
A partir de 1 de julho de 2019, a forma como as pessoas em
Jersey decidem se desejam doar os seus órgãos vai mudar.
Passará a presumir-se que os adultos concordam em
doar os seus órgãos quando falecerem (“consentimento
presumido”) a menos que declarem expressamente o
contrário antes da sua morte.
A intenção é facilitar a doação de órgãos dos ilhéus após
o seu falecimento e potencialmente salvar mais vidas.
No entanto, também se reconhece que nem todas as
pessoas desejam doar os seus órgãos e devem ter
oportunidade de optar por não o fazer.
Queremos aumentar a sensibilização para a doação de
órgãos e encorajar as pessoas a conversar com as suas
famílias acerca da doação enquanto ainda estão em forma
e de boa saúde, em vez de deixarem essa escolha para
as famílias no rescaldo emocional de um acidente ou uma
doença grave.
Algumas palavras agora podem fazer a diferença mais
tarde. Tenha uma conversa com os seus familiares hoje
mesmo sobre a doação de órgãos informe-os dos seus
desejos sobre o assunto.
Pode obter mais informações pesquisando “organ donation”
(doação de órgãos) em gov.je

Como posso optar por não doar os meus órgãos?
Se quiser optar por retirar o seu consentimento presumido,
precisa de contactar o NHS Blood and Transplant (Serviço
de sangue e transplantes do NHS) no Reino Unido, que
mantém o único registo de doação de órgãos para o
Reino Unido e os Estados Dependentes da Coroa (Jersey,
Guernsey e Ilha de Man).
Trata-se da primeira base de dados que o pessoal médico
consulta para ver se alguém registou, durante a sua vida,
a decisão de ser ou não dador.
Pode registar-se online em:

www.organdonation.nhs.uk
ou ligar para o:

0300 123 2323
Se desejar, pode autorizar expressamente a doação de
órgãos através do registo de doação de órgãos (organ
donation register). Pode especificar quais os órgãos que
pretende ou não doar.
Pode mudar de ideias sobre este assunto em qualquer
altura e alterar os detalhes do seu registo em conformidade.
Se já está inscrito no registo de dadores de órgãos do
NHS, não precisa de voltar a entrar em contacto.
Não tem de esperar até 1 de julho de 2019 para optar
por doar ou não os seus órgãos. Pode fazê-lo agora.

