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ਇਹ ਪੰਨਾ ਇੰਗਲ%ਡ ਿਵੱਚ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸਵਾਲ; ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 

ਕੀ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 
ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਇੰਗਲ.ਡ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਬਸੰਤ 2020 ਤ", ਇੰਗਲ%ਡ 
ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ( ਨੰੂ ਇਕ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ  ਜਾ ਜਦ# ਤੱਕ ਉਨ) * ਨ+  ਨਾ ਛੱਡਣ ਜ* ਬਾਹਰ 
ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮੂਹ+ ਿਵਚ/ ਇਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. 

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 'ਔਪਟ ਆਉਟ' ਿਸਸਟਮ ਵਜ' ਜਾਿਣਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ. 

ਤੁਸ$ ਅੰਗ ਦਾਤਾ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਚ 0ਾਮਲ ਹੋਣ ਜ6   ਨਹ#  !ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ: 
• 18 ਸਾਲ ਤ% ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ 
• ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ) ਘੱਟ ਸਮ. ਲਈ ਇੰਗਲ4ਡ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜ; ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹA ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ 
• ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ. 

ਬਦਲਾਵ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਾਲਗ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ 
ਿਕਹੜੇ ਅੰਗ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤ2 ਪਿਹਲ6 ਵੀ ਉਨ9 6 ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ :ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. 

ਿਕਹੜ ੇਸਮੂਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤ, ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? 
• ਿਜਨ$ % ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ% ਘੱਟ ਹੈ 
• ਨਵ# ਪ%ਬੰਧ) ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋੜ5ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 
• ਇੰਗਲ%ਡ ਦੇ ਦਰ*ਕ,, ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਹ' ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 
• ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇੰਗਲ*ਡ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤ6 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ) ਘੱਟ ਸਮ. ਿਵਚ ਰਿਹ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ 

ਸਾਨੰੂ ਔਪਟ ਆਉਟ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ3 ਹ?ੈ 
ਅੰਗ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਲ, ਟ"#ਸਪਲ#ਟ ਵੇਿਟੰਗ ਿਲਸਟ ,ਤੇ ਸ.ਕੜੇ 
ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਿਵਚ ਮਰ ਜ-ਦੇ ਹਨ. 

ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਜਨਤਕ ਰਵੱਈਏ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਅੰਗ-ਦਾਨ 10 ਿਵੱਚ% 6  ਪਿਰਵਾਰ 
ਸਿਹਣ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਰੀਜ਼/ ਦੀਆਂ ਲੋੜ/ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ 10  ਿਵੱਚ% 8 ਪਿਰਵਾਰ& ਨੰੂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ 
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

ਵੇਲਜ਼ ਤ& ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀਆਂ ਦਰ8 ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ?ਿਕ 
ਉਨ# $ ਨ%  2015 ਿਵੱਚ ਔਪਟ ਆਉਟ ਚੋਣ ਪ%ਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਅਸ/ ਇੰਗਲ2ਡ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ3.  
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ਔਪਟ ਆਉਟ ਿਸਸਟਮ ਕਦ+ ,ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ? 
'ਔਪਟ ਆਉਟ ਿਸਸਟਮ' 2020 ਦੇ ਬਸੰਤ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਨਵ0 ਪ2ਣਾਲੀ 6ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਪੁ'ਟੀ ਨਹ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 

ਇੰਗਲ%ਡ ਿਵਚ ਅੰਗ-ਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਸੰਸਦੀ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਤ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਇਲ 
ਅਸੰਕ ਪ&ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹ0 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਲੋਕ< ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ1 
ਚਾਹੀੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼- ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਲੋਕ- ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਮ- ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ4 ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਸ4ਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. 

ਜੇ ਮ$  ਔਪਟ ਆਉਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ1 ਕਰਦਾ ਤ6 ਕੀ ਤੁਸ1  ਮੇਰੇ ਅੰਗ6 ਨੰੂ ਖੁਦ ਲੈ 
ਜਾਓਗ?ੇ 
ਨਹ#. ਅੰਗ ਦਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 500,000 ਲੋਕ ਮਰ ਜ'ਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨ& ਿਵੱਚ+ 100 ਿਵੱਚ% ਿਸਰਫ 1  ਹੀ ਉਹਨ% ਹਾਲਤ% ਿਵੱਚ ਮਰਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤ4 ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਗ7 ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਟ;7ਸਪਲ7ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹਨ$ ਨੰੂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਨ ਿਸਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 
ਇਨਟ$ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ ਜ/ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜ'ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਦੇ ਹਨ. ਇਨ$ % ਰੁਕਾਵਟ% ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰ 
ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਗ-ਦਾਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. 

ਦਾਨ ਹੋਣ ਤ( ਪਿਹਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਅੰਗ-ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ, ਿਵ#ਵਾਸ& ਜ& ਸੱਿਭਆਚਾਰ 
ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ: ਇਹ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ: ਇੱਕ ਦਾਨਕਰਤਾ ਬਣਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦਓ. ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤ0 ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. 

ਕੀ ਮ$ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ<? 
ਨਹ#. ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ* 

ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ/ ਦਾਨ ਨਹ/ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤ1 ਐਨਐਚਐਸ ਅੰਗ ਦਾਤਾ ਰਿਜਸਟਰ 6ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੈ. ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ6 ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ. ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨ/ ੱਟ ਐਕਸੈਸ ਨਹ4 ਹੈ ਤ5 ਤੁਸੀ 0300 123 23 23 ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਕ&ਦਰ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

ਤੁਸ$ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ+ ਐਨਐਚਐਸ ਅੰਗ ਦਾਨ  ਰਿਜਸਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
ਅਸ# ਲੋਕ' ਦੇ ਅੰਗ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ& ਿਬਨ* ਨਹ, ਲਵ*ਗੇ. 

ਦਾਨ ਹੋਣ ਤ( ਪਿਹਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹਮੇ5, ਸਲਾਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਅੰਗ-ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ$ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ, ਿਵ#ਵਾਸ& 
ਜ" ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ. ਇਸ 
ਨਾਲ ਉਨ% & ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜ)ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੋਵੇ  
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ਕੀ ਤੁਸ& ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਗੋਗੇ? 
ਹ" ਅੰਗ-ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ* ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ"ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ 
• ਉਨ# $ ਪਿਰਵਾਰ$ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਜੋ ਉਨ# $ ਦੇ ਨ6 ੜੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; 
• ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤ9 ਵਧੇਰੇ ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ;ੈ 
• ਫੈਿ◌ਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨ0 ਦੇ ਿ◌ਰ3ਤੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿ◌ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਿ◌ਜਿਵਕ ਉਹਨ( ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇਸੋ)ਲ ਅਤੀਤ ਅੰਗਦਾਨ ਿ◌ਵੱਚ ਸਾਡੀ ਿ◌ਵ)ੇ)ੱਗ ਨਰਸ6 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ. ਅੰਗਦਾਨ ਤ* ਪਿਹਲ. ਪਿਰਵਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨ. ਟਸ 
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ* ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਟ'(ਸਪਲ(ਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ. 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਜ+ ਿਟ.ੂ ਦਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤ+ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹਮੇ.ਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸ; ਪਿਹਲ+ ਤ= ਹੀ ਦਾਨ 
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਸ5ਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ" ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵ ੇ

ਜੇ ਤੁਸ& ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਨਹ& ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ& ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਨਹ& ਹੋ, ਤ" ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨ6 7 ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ" ਹ,ੈ ਤ" ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ2 ਆਪਣੇ ਅੰਗ" ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

18 ਸਾਲ ਤ% ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ7 ਨੰੂ ਨਵ: ਕਾਨੰੂਨ ਤ% ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਜ7ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 
ਅਜੇ ਵੀ ਐਨਐਚਐਸ ਅੰਗ ਦਾਤਾ ਰਿਜਸਟਰ *ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਮ9 
ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ. ਬਾਹਰ2 ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਮੂਹ9 ਿਵੱਚ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜ"ਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨ) ਨੰੂ ਮਾਿਹਰ ਨਰਸ) ਦੁਆਰਾ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤ!ਾਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ. 

ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ(ਦੀਆਂ ਹਨ? 
ਔਪਟ ਆਉਟ ਿਸਸਟਮ 18 ਸਾਲ ਤ% ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ7 ਹੁੰ ਦਾ. ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਤ% ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਐਨਐਚਐਸ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਖੁੱ ਲ7ਾ ਹ,ੈ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ0 ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ 
ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜ" ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜ" ਿਪਤਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ" ਇਹ ਿਵਕਲਪ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਦਾਨ ਿਵਚ ਮਾਿਹਰ ਨਰਸ1 ਨੰੂ 
ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਕੀ ਮੇਰੀ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ-ਭਾਿਵਤ ਹੋਵੇਗੀ? 
ਸਾਡੀਆ ਮਾਹਰ ਨਰਸ' ਹਮੇ)ਾ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵ+ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦੇ 
ਿਵ#ਵਾਸ  ਜ" ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਨਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਜ$ ਓਪਨ ਕਾਸਟ 

ਿਕਸੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇ:ਾਵਰ< ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ&' ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ, ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਦ# ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਓਪਰੇ!ਨ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ. ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ  ਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਡ2ੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ. 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਖੁੱ ਲਾ ਕਾਸਟ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.  
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ਜੇ ਮ$ ਕੁਝ ਨਹ* ਕਰ, ਤ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ( ਇੰਗਲ,ਡ ਿਵਚ ਨਵ1 ਪ3ਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜ9ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸ& ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਤ-  ਔਪਟ ਆਉਟ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਨਹ# ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਨਹ# ਹ,ੈ ਤ" ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ2 ਆਪਣੇ ਅੰਗ" ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ ਭਾਵ1 ਤੁਸ3 ਿਰਕਾਰਡ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ* ਅੰਗ ਦਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਇਹ 
ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ0 ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਿਨਰਦੇ1 ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ2 ਿਕਹੜੇ ਅੰਗ7 ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ  ਿਕਹੜ ੇਅੰਗ ਨਹ&  , ਤ" ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ1 ਤੁਸ4 ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਐਨਐਚਐਸ ਅੰਗ  ਦਾਤਾ ਰਿਜਸਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵਚ 
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ. 

ਜੇ ਤੁਸ& ਉਹਨ* ਹਾਲਤ* ਿਵਚ ਮਰ ਜ*ਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਦਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜ*ਦਾ ਹੈ, ਤ" ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹਮੇ0ਾ ਇਹ ਪੁੱ ਿਛਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਜ- ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ  ਉਨ# $ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦਾਨ ਨਹ% ਿਦੱਤੇ 
ਜਾਣਗੇ. 

ਜੇ ਤੁਸ& ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ+ ਨੰੂ ਐਨਐਚਐਸ ਅੰਗ ਦਾਤਾ ਰਿਜਸਟਰ :ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ 
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਨਹ- ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਤ" ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ+ " ਨੰੂ ਦੱਸੋ. 

ਜੇ ਤੁਸ& ਅੰਗ ਦਾਤਾ ਰਿਜਸਟਰ &ਤੇ ਕੋਈ ਔਪਟ-ਆਉਟ ਫੈਸਲੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤ" ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ1 ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

ਜੇ ਤੁਸ& ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਜ3 ਮੁੜ ਪੁ6ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤ" ਤੁਸ% ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ" 
0300 123 23 23 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਕੀ ਮ$ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ"? 
ਹ" ਜੇ ਤੁਸ( ਐਨਐਚਐਸ ਅੰਗ ਦਾਤਾ ਰਿਜਸਟਰ ਤੇ ਇਕ ਅੰਗਦਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਜ" ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਜ" ਦੁਬਾਰਾ ਪੁ3ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ" ਤੁਸ% ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ( 0300 123 23 23 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ. 

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਸ4ਝਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ< 4 ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ 
ਭਰੋਸਾ ਿਮਲੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ4 ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਉਨ< = ਲਈ ਸੌਖਾ 
ਬਣਾ$ਦੇ ਹੋ. 

ਐਨਐਚਐਸ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀ ਹ?ੈ 
ਐਨਐਚਐਸ ਅੰਗ ਦਾਤਾ ਰਿਜਸਟਰ ਇੱਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ9 ਸਾਰੇ ਲੋਕ9 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਨ= 9 ਨ>  ਅੰਗ ਦਾਨ ਬਾਰੇ 
ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ' ( ਨ)  ਦਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ( ਨਹ3. ਐਨਐਚਐਸ ਅੰਗ ਦਾਤਾ ਰਿਜਸਟਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ9 ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ, ਤੁਸ/ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤ3 
ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ. 

ਜੇ ਤੁਸ& ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਆਂ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ" ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮਰਿਪਤ ਲਾਈਨ 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ: 0300 303 2094. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ( ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਸਰਫ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. 


