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ਪਤਝੜ (ਸਪਪਰਿੰ ਗ) 2020 ਤੋਂ ਇਿੰ ਗਲੈਂਡ ਪਿੱਚ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਲਈ ਕਨੂਿੰ ਨ ਬਦਲ ਪਿਹਾ ਹੈ

ਇਹ ਪਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਣੋਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਬਆਨ ਕਿਦਾ ਹੈ

ਅਿੰਗ ਅਤੇ ਪਿਸ ੂਦਾਨ ਕੀ ਹੈ?

ਅਿੰ ਗ ਅਤੇ ਪਿਸੂ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਦੂਪਜਆਂ 
ਦੀਆਂ ਪ ਿ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ।

ਇੱਕ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਪਿਅਕਤੀ ਨੌ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ ਿ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਬਚਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਪਿਸੂ ਪਰਪਤਿੋਪਪਤ ਕਿਨ ਨਾਲ ਪਕਸੇ ਪਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਿਨਸੈਲੀ ਪਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਿ ਿੀ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਕਸੇ ਪਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਦੁਬਾਿਾ ਦੇਖਣ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿ 
ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪਦਲ ਦੇ ਪਕਸੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਨ ਲਈ ਪਦਲ ਦੇ ਿਾਲਿ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ 
ਬਹੁਤ ਗਿੰ ਭੀਿ ਜਲਨ ਦੀਆਂ ਸੱਿਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਨ ਲਈ ਚਮੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਅਿੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਕਨੂਿੰ ਨ ਪਕਉਂ ਬਦਲ ਪਿਹਾ ਹੈ?

UK ਪਿੱਚ ਪਕਸੇ ਅਿੰ ਗ ਦੀ ਼ਿੂਿਤ ਨਾਲ ਹਿ ਿੋ਼ ਲਗਭਗ ਪਤਿੰ ਨ ਪਿਅਕਤੀ ਮਿਦੇ ਹਨ, ਪਕਉਂਪਕ ਪਰਪਤਿੋਪਣ 
(ਿਰਾਂਸਪਲਾਂਿ ਕਿਨ) ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਿੰ ਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿ ਕੇਿਲ 1% ਪਿਅਕਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਪਪਿਸਪਿਤੀਆਂ ਪਿੱਚ ਮਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹ  ਨੂਿੰ  ਦਾਨ ਕਿਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਤ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਪ਼ਆਦਾਤਿ ਲੋਕ ਪਸਧਾਂਤਕ ਤੌਿ ਤੇ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਦਾ ਸਮਿਿਨ ਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਆਪਣੇ ਅਿੰ ਗਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹੋਣਗ।ੇ ਪਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ NHS ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਿਪਜਸਿਿ 
ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਪਿਿਾਿ ਨੂਿੰ  ਦੱਸਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂਿੰ  ਸਪਸਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦ।ੇ ਕਨੂਿੰ ਨ ਪਿੱਚ 
ਬਦਲਾਅ ਪਬਹਤਿ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਪਰਪਤਪਬਿੰ ਬਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ਼ਆਦਾਤਿ ਲੋਕ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਿ 
ਪ਼ਆਦਾ ਪ ਿ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਿਨ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ।

ਕੀ ਬਦਲ ਪਿਹਾ ਹੈ?

ਪਤਝੜ (ਸਪਪਰਿੰ ਗ) 2020 ਤੋਂ, ਇਿੰ ਗਲੈਂਡ ਪਿਚਲੇ ਸਾਿੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਿੰ ਗ ਅਤੇ ਪਿਸੂ ਦਾਨੀ ਹੋਣ 
ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੋਏ ਸਮਪਝਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਦਾਨ ਨਾ ਕਿਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 
ਨੂਿੰ  ਪਿਕਾਿਡ ਕਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਿਿਪਜਤ ਗਿੁੱ ਪਾਂ ਪਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ (ਦੇਖੋ ‘ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂਿੰ  ਕੌਣ 
ਪਰਭਾਪਿਤ ਕਿੇਗਾ?’) ਇਸ ਨੂਿੰ  ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ‘ਬਾਹਿ ਪਨਕਲਨਾ’ ਪਸਸਿਮ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸਿੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ 
ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ – ਫੈਸਲੇ ਨੂਿੰ  NHS ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਦਾਨੀ ਿਪਜਸਿਿ ਤੇ ਪਿਕਾਿਡ ਕਿਿਾਕੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ 
ਪਪਿਿਾਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਕੇ – ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੰ ਪਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਿੰ ਗਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਾਨ ਕਿਨ ਤੇ 
ਸਪਹਮਤ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ

ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਕਿਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਦਾਨ-ਪੁਿੰ ਨ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਿੀ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ 
ਅਪਧਕਾਿ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਪਿਿਾਿ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ
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ਅਿੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਕਨੂਿੰ ਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਪਿਹਾ ਹੈ?

‘ਬਾਹਿ ਪਨਕਲਨ’ ਦਾ ਪਸਸਿਮ ਇਿੰ ਗਲੈਂਡ ਪਿੱਚ ਪਤਝੜ (ਸਪਪਰਿੰ ਗ) 2020 ਤੋਂ ਪਰਭਾਿੀ ਹੋਿੇਗਾ।

ਉਦੋਂ ਤਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਪਿਸਪਿਤੀਆਂ ਪਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਸੇਸੱਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਾਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ NHS ਦਾਨੀ ਿਪਜਸਿਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨਾ 
ਜਾਿੀ ਿੱਖੇਗਾ ਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂਿੰ  ਪਿਕਾਿਡ ਕਿਿਾਇਆ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿਾਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਪਿਿਾਿ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਿੱਖਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਿਜੋਂ ਿਪਜਸਿਿ ਨਹੀਂ 
ਕਿਿਾਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਪਿਿਾਿ ਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਇੱਕ ਿਾਿ ਕਨੂਿੰ ਨ ਬਦਲਣ ਤੇ ਇਹ ਮਿੰ ਪਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਕਿਨ ਤੇ ਸਪਹਮਤ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਉਮਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤ:ੇ

  ਤੁਸੀਂ ‘ਬਾਹਿ ਪਨਕਲੇ’ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਜਾਂ

  ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਿਿਪਜਤ ਗਿੁੱ ਪ ਪਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਪਿਿਾਿ ਨੂਿੰ  ਤਾਂ ਿੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪਰਭਾਪਿਤ ਹੋਿਗੇਾ?

ਨਿਾਂ ਕਨੂਿੰ ਨ ਇਿੰ ਗਲੈਂਡ ਪਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ, ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੰ ਗਲੈਂਡ ਪਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹ।ੈ

ਇਹ ਪਨਮਨਪਲਖਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ:

  18 ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਿ ਿਾਲੇ ਪਿਅਕਤੀ

  ਉਹ ਲੋਕ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਨਿੀਂਆਂ ਪਿਿਸਿਾਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਼ਿੂਿੀ ਕਾਿਿਾਈਆਂ ਕਿਨ 
ਦੀ ਮਾਨਪਸਕ ਸਮਿੱਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

  ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਿਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਇਿੰ ਗਲੈਂਡ ਪਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਘੱਿ ਮਹੀਪਨਆਂ ਲਈ ਿਹੇ ਸਨ

  ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿੈਇੱਛਤ ਤੌਿ ਤੇ ਇੱਿੇ ਨਹੀਂ ਿਪਹ ਿਹੇ ਹਨ

ਮਨੂੈਿੰ  ਕੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਇਿੰ ਗਲੈਂਡ ਪਿੱਚ ਪਤਝੜ (ਸਪਪਰਿੰ ਗ) 2020 ਤੋਂ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਲਈ ਕਨੂਿੰ ਨ ਬਦਲ ਪਿਹਾ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ 
ਹਾਂ ਪਕ ਹਿੇਕ ਪਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿੇ ਪਕ ਕੀ ਉਹ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਪਿਿਾਿ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂਿੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NHS Organ Donor Register ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਿਜੋਂ 
ਿਪਜਸਿਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NHS Organ Donor Register ਤੇ ‘ਦਾਨ ਕਿਨ ਤੋਂ 
ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕਿਨ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂਿੰ  ਿਪਜਸਿਿ ਕਿਕੇ ਬਾਹਿ ਪਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਪਹਲਾਂ ਹੀ NHS ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਿਪਜਸਿਿ ਤੇ ਿਪਜਸਿਿ ਕਿ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ 
ਿਪਹਿੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਪਪਿਿਾਿ ਨੂਿੰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹ।ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਪਜਸਿਿਡ ਹੋ, ਪਿ ਆਪਣ ੇਪਿਕਾਿਡ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂਿੰ  ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਨੂਿੰ  ਪਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਆਪਣ ੇਿੇਿਪਿਆਂ ਨੂਿੰ  ਬਦਲੋ’ ਫਾਿਮ ਨੂਿੰ  ਪੂਿਾ ਕਿਕ ੇਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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NHS ਅਿੰਗ ਦਾਨ ਿਪਜਸਿਿ ਕੀ ਹੈ?

NHS ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਿਪਜਸਿਿ ਇੱਕ ਸੁਿੱਪਖਅਤ ਡੇਿਾਬੇਸ ਹੈ ਪਜਸ ਪਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਪਿਆਂ ਦੇ ਿੇਿਿੇ ਹਨ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੇ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲਾ ਿਪਜਸਿਿ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਿਕਾਿਡ ਕਿਦਾ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਕੋਈ ਪਿਅਕਤੀ ਕੋਈ 
ਅਿੰ ਗ ਜਾਂ ਪਿਸੂ ਦਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਕਾਿਡ 
ਕਿਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਪਕਹੜੇ ਅਿੰ ਗ ਜਾਂ ਪਿਸ ਦਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਪਜਸਿਿ ਤੇ ਕੇਿਲ ਪਿਸੇਸੱਗ NHS 
ਸਿਾਫ ਦੁਆਿਾ ਹੀ ਪਹੁਿੰ ਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

NHS ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਿਪਜਸਿਿ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂਿੰ  ਪਿਕਾਿਡ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਪਿਿਾਿ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਦੱਸਣਾ 
ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰੇਸਠ ਤਿੀਕੇ ਹਨ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਿੱਪਖਆ 
ਜਾਿੇ।

ਯਾਦ ਿੱਖ,ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ 
ਪਕਸੇ ਿਿਪਜਤ ਗਿੁੱ ਪ ਪਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਿ ਪਨਕਲਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਪਣਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੰ ਪਨਆ 
ਜਾਿੇਗਾ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿੰ ਗ ਅਤੇ ਪਿਸੂ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ ਹ,ੋ ਆਪਣੇ ਪਪਿਿਾਿ ਨੂਿੰ  ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ 
ਦਾ ਸਮਿਿਨ ਕਿ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਤਾਂ ਿੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਪਿੱਖ ਪਿੱਚ ਆਪਣਾ 
ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹ।ੋ

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂਿੰ  ਿਪਜਸਿਿ ਕਿਨ ਲਈ organdonation.nhs.uk ਤੇ ਜਾਓ

ਕੀ ਪਤਝੜ (ਸਪਪਰਿੰਗ) 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਮਿੇ ੇਪਪਿਿਾਿ ਨੂਿੰ  ਮਿੇੇ ਅਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਕਿਨ ਬਾਿੇ 
ਪੱੁਪਛਆ ਜਾਿਗੇਾ?

ਹਾਂ। ਸਿੰ ਭਾਪਿਤ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪਪਿਿਾਿ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਗ ਅਤੇ ਪਿਸੂ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਕਲਪ ਤੇ ਚਿਚਾ ਕਿਨ ਲਈ ਹਮੇਸਾਂ 
ਪਮਪਲਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ ਪਕ NHS ਅਿੰ ਗ ਦਾਨੀ ਿਪਜਸਿਿ 
ਤੇ ਿਪਜਸਿਿ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੀਨਤਮ ਜਾਣੂ ਫੈਸਲਾ ਹ।ੈ ਇੱਕ ਪਿਸੇਸੱਗ ਨਿਸ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਪਪਿਿਾਿ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਿੇਗੀ ਪਕ ਇਸ ਦਾ ਸਮਿਿਨ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਪਿਿਾਿ ਸਾਨੂਿੰ  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਕਸੇ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਿੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਕ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਮ ਜਾਂ ਪਿਸਿਾਸ 
ਅਨੁਸਾਿ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।ੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਪਿਿਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਫਿ ਅਤੇ ਸਮਾਪਜਕ ਇਪਤਹਾਸ ਬਾਿੇ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਪਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਿੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੰ ਗ ਸੁਿੱਪਖਅਤ 
ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਪਕਸੇ ਹੋਿ ਪਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਪਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਆਪਣੀਆਂ ਚਣੋਾਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣੋ

ਅਿੰ ਗ ਅਤੇ ਪਿਸੂ ਦਾਨ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਿ:
organdonation.nhs.uk ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ @NHSOrganDonor ਤੇ ਹ।ੈ

       

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ  NHS ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਿਪਜਸਿਿ ਤੇ ਿਪਜਸਿਿ ਕਿਨਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਪਪਿਿਾਿ ਨੂਿੰ  ਸੂਪਚਤ ਕਿਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹ।ੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਿੈੱਬਸਾਈਿ ਤੇ ਉਹ ਚੀ਼ ਨਹੀਂ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਪਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਿੀ ਅਪਨਸਪਚਤ 
ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਿਪਪਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ
0300 303 2094

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸੁਣਨ ਪਿੱਚ ਮੁਸਪਕਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਾਡੀ ਿੈਕਸਿ ਪਿਲੇ ਸਿਪਿਸ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿ:ੋ
18001 0845 730 0106

ਿੈਕਸਿ ਚੈਿ ਿਿਤਣ ਲਈ ਪਕਿਪਾ ਕਿਕੇ SMS ਕਿ:ੋ
07860 034 343

  1 ਮਈ 2019 ਤੋਂ, NHS ਐਪ ਨੂਿੰ  ਐਕਸੈਸ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਿੀ ਪਿਅਕਤੀ NHS ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ 
ਿਪਜਸਿਿ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂਿੰ  ਿਪਜਸਿਿ ਕਿਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਿਿਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਸਿੋਿ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਤੋਂ NHS ਐਪ ਨੂਿੰ  ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਿਪੋਹਤ ਪਸਿਫ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਦਲ ਦਾ ਦੌਿਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਉਸਦੀ ਮਤੋ ਹੋ ਗਈ. ਉਸ ਦੋ ਗੁਿਪਦਆਂ, 
ਪਦਲ ਦੇ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਦੂਪਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਦਾਨ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ।

https://itunes.apple.com/gb/app/nhs-app/id1388411277?mt=8
https://play.google.com/store/apps/developer?id=NHS+Digital

