ਪਤਝੜ (ਸਪ੍ਰਿੰ ਗ) 2020 ਤੋਂ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਲਈ ਕਨੂੰ ਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਅੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ ਜਿ ਆਂ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇ ਣ ਾ।
ਇੱ ਕ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰਤਿਰੋ ਪ ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈ ਲ ੀ ਵਿੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੁ ਧ ਾਰ ਵੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪੁ ਤ ਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁ ਬ ਾਰਾ ਦੇ ਖ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁ ਕ ਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ
ਬਹੁ ਤ ਗੰ ਭੀਰ ਜਲਨ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
UK ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਅੰ ਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋ ਜ਼ ਲਗਭਗ ਤਿੰ ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਿਰੋ ਪ ਣ
(ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ) ਲਈ ਕਾਫੀ ਅੰ ਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇ ਵ ਲ 1% ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਣ ਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌ ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਅੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱ ਛਕ ਹੋ ਣ ਗੇ। ਪਰ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜਾਂ ਤਾਂ NHS ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਰਜਿਸਟਰ
ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਕੇ ਇਸ ਫੈ ਸ ਲੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਨੂੰ ਨ ਵਿੱ ਚ
ਬਦਲਾਅ ਬਿਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰ ਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁ ਧ ਾਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗ ਾ।

ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਤਝੜ (ਸਪ੍ਰਿੰ ਗ) 2020 ਤੋਂ, ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨੀ ਹੋ ਣ
ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਗ ਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈ ਸ ਲੇ
ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵਰਜਿਤ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹਨ (ਦੇ ਖੋ ‘ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕੌ ਣ
ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਿਤ ਕਰੇ ਗ ਾ?’) ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ‘ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨਾ’ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁ ਸ਼ਟ ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅੰ ਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ – ਫੈ ਸ ਲੇ ਨੂੰ NHS ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਦਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸ ਤਾਂ ਜਾਂ
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ – ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਗ ਾ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ
ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਬਹੁ ਤ ਵੱ ਡਾ ਦਾਨ-ਪੁੰ ਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਕੋ ਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੁ ਣ ਨ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰ ਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗ ੀ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
‘ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨ’ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਪਤਝੜ (ਸਪ੍ਰਿੰ ਗ) 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵੀ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ।
ਉਦੋਂ ਤਕ, ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਮੌ ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੱ ਗ ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਸਟਾਫ ਇਹ ਦੇ ਖ ਣ ਲਈ NHS ਦਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇ ਗ ਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁ ਸ ੀਂ ਦਾਨੀ ਹੋ ਣ ਦੇ ਫੈ ਸ ਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਗ ਾ। ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇੱ ਕ ਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਵਲੋਂ ਫੈ ਸ ਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਗ ਾ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਕਨੂੰ ਨ ਬਦਲਣ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਗ ਾ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਡੀ
ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ:
 ਤੁ ਸ ੀਂ ‘ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ’ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ
ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਜਿਤ ਗਰੁੱ ਪ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗ ਾ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਕੌ ਣ ਪਭ
੍ਰ ਾਵਿਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
ਨਵਾਂ ਕਨੂੰ ਨ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ, ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਮੌ ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ:
 18 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ

 ਉ ਹ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂ ਰ ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ
ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
 ਉ ਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਮਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ 12 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਹੇ ਸਨ
ਉ ਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਸਵੈ ਇੱ ਛਤ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇੱ ਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ

ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਪਤਝੜ (ਸਪ੍ਰਿੰ ਗ) 2020 ਤੋਂ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਲਈ ਕਨੂੰ ਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈ ਸ ਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅੰ ਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈ ਸ ਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ।
ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅੰ ਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ NHS Organ Donor Register ਤੇ ਇੱ ਕ ਦਾਨੀ ਵਜੋਂ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅੰ ਗ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ NHS Organ Donor Register ਤੇ ‘ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਨ’ ਦੇ ਫੈ ਸ ਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NHS ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਫੈ ਸ ਲਾ ਉਹੀ
ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਫੈ ਸ ਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਆਪਣੇ ਵੇ ਰਵ ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ’ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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NHS ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ?
NHS ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਇੱ ਕ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ ਡੇ ਟ ਾਬੇ ਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇ ਰਵੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ
ਨੇ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈ ਸ ਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋ ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਈ
ਅੰ ਗ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰ ਗ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੇ ਵ ਲ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੱ ਗ NHS
ਸਟਾਫ ਦੁ ਆ ਰਾ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NHS ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈ ਸ ਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ
ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਫੈ ਸ ਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱ ਖਿਆ
ਜਾਵੇ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਮੌ ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁ ਸ ੀਂ
ਕਿਸੇ ਵਰਜਿਤ ਗਰੁੱ ਪ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁ ਣਿ ਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ
ਜਾਵੇ ਗ ਾ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨੀ ਹੋ ਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ।
ਤੁ ਸ ੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੋ ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਫੈ ਸ ਲੇ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ
ਫੈ ਸ ਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ organdonation.nhs.uk ਤੇ ਜਾਓ

ਕੀ ਪਤਝੜ (ਸਪ੍ਰਿੰ ਗ) 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰ ਗਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਪੁੱ ਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇ ਸ਼ ਾਂ
ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗ ਾ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ NHS ਅੰ ਗ ਦਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰ
ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਫੈ ਸ ਲਾ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣੂ ਫੈ ਸ ਲਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੱ ਗ ਨਰਸ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਗ ੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਇ ਆ ਹੈ।
ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੇ ਨ ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹ ਾਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਅਨੁ ਸ ਾਰ ਅੱ ਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਮੈ ਡ ੀਕਲ, ਸਫਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਅੰ ਗ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈੱ ਬਸਾਈਟ:
organdonation.nhs.uk ਅਤੇ ਸੋ ਸ਼ ਲ ਮੀਡੀਆ @NHSOrganDonor ਤੇ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈ ਸ ਲਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ NHS ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਚੋ ਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂ ਚਿ ਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਵੈੱ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਲ ਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
0300 303 2094
ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਸੁ ਣ ਨ ਵਿੱ ਚ ਮੁ ਸ਼ਕਿ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੈ ਕ ਸਟ ਰਿਲੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:
18001 0845 730 0106
ਟੈ ਕ ਸਟ ਚੈ ਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ SMS ਕਰੋ:
07860 034 343
 ਮਈ 2019 ਤੋਂ, NHS ਐਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈ ਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ NHS ਅੰ ਗ ਦਾਨ
1
ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈ ਸ ਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ।
ਤੁ ਸ ੀਂ ਐਪ ਸਟੋ ਰ ਜਾਂ ਗੂ ਗ ਲ ਪਲੇ ਤੋਂ NHS ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੋਹਿਤ ਸਿਰਫ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ. ਉਸ ਦੋ ਗੁਰਦਿਆਂ,
ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ।
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