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ਇਗੰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਗ-ਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਵਗਆ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਿੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ
ਇਗੰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਗ-ਦਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ‘ਔਪਟ ਆਉਟ’ (‘opt out’) ਵਸਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ 
ਵਗਆ ਹੈ
ਇਗੰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਸਰਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਟਲਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਟਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਟਸਆ ਹੋਵੇ ਟਕ ਉਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਟਦੱਤੇ ਟਵੱਚੋਂ ਟਕਸੇ ਇੱਕ ਸਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸਮ਼ੂਹ ਟਵੱਚੋਂ ਹਨ:
• 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ
• ਉਹ ਲੋਕ ਟਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਟਸਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਾਂ ਇਗੰਲੈਂਡ ਟਵੱਚ 12 ਮਹੀਟਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ ਹਨ
• ਇਗੰਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
• ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਟਹ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਨਵਾਾਂ ਟਸਸਿਮ ਟਸਰਫ ਉਹਨਾਾਂ ਅੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੁਿੀਨ ਿ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵਕਲਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਟਵਕਲਪ 
ਇਸ ਫੈਕਿਸੀਿ ਟਵੱਚ ਟਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ-ਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਪਟਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਣ ਸਕੋ। 

ਆਪਣੇ ਅੰਗ-ਦਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ, ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਕਉਂ ਹੈ? 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ ਨਾਲ ਟਵਚਾਰ
• ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ NHS Organ Donor Register ਟਵੱਚ ਦਰਜ ਟਕਸੇ ਵੀ ਟਰਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  
• ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਟਕਸੇ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਾਾਂ ਜ਼ਰ਼ੂਰਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਟਕ ਅੰਗ 

ਦਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵਸਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ
• ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ, ਦ਼ੂਟਜਆਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਟਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਟਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ NHS Organ Donor Register ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਟਜਸਿਰ ਕਰੋ
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ਅੰਗ ਅਤੇ ਵਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? 
ਅੰਗ ਦਾਨ ਟਕਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਟਕਸੇ ਅਟਜਹੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਟਜਸਨੂੰ ਿ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 
ਅੰਗ ਿ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਿ ਦੁਆਰਾ UK ਟਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਟਜ਼ੰਦਗੀਆਾਂ ਬਚ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਟਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗ 
ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਟਲਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
• ਟਦਲ  •  ਫੇਫੜੇ
• ਟਕਡਨੀ  •  ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ
• ਲੀਵਰ  •  ਘੱਿ ਮਲ (small bowel)

ਚਮੜੀ, ਹੱਡੀ, ਟਦਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਕੋਰਨੀਆ ਵਰਗੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਟਜ਼ੰਦਗੀਆਾਂ ਟਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਉਂ ਬਦਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ?
ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਟਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਟਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਟਲਆ ਟਗਆ ਹੈ। ਅੰਗ-ਦਾਨ ਟਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 
ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ਘਾਿ ਹੈ। ਹਰ ਟਦਨ ਸਮੁੱਚੇ UK ਟਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਕਸੇ ਿ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਜਾ ਂਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ?
ਹਾ।ਂ ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ ਨਰਸਾਾਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਟਵੱਚ, ਟਵਸਵਾਸ ਜਾਾਂ ਸਰਧਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰਾਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਾਂ 
ਸੰਬੰਧੀ ਟਵਚਾਰ-ਵਿਾਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸਾਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸੇ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰਟਜਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟਜਹਾ NHS ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਸਾਡੀ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਕ NHS ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰਵਾਰ ਅਤੇ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਉਟਚਤ ਟਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਟਵਸਵਾਸ ਜਾਾਂ ਸਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। NHS ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਟਜਸਿਰ (NHS Organ Donor 
Register) ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਟਜਸਿਰੇਸਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ ਨਰਸਾਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਟਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਟਵਸਵਾਸ ਜਾਾਂ ਸਰਧਾ ਦੀ ਟਕਵੇਂ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
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ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀ ਿਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਅੰਗ-ਦਾਨ ਔਪਟ ਆਉਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਸਮੇਂ, ਚੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ:
• ਦਾਨੀ ਿੱਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਾਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
• ਦਾਨੀ ਿੱਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  

ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਪਿ ਆਉਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
• ਬਦਲਾਅ ਜਾ ਂਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਟਪਛਲੀ ਰਟਜਸਿਰੇਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਾਂ ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਪਡੇਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
• ਆਪਣੇ ਿੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਕ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ 
ਟਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਟਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਰਵਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਰਟਜਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਟਜਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵਫਰ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਵਗਆ ਹੈ, ਅੰਗ-ਦਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਜਾ ਂਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ। 

ਅੰਗ-ਦਾਨ ਦੇ ਫੈਸਵਲਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪਵਹਲਾ ਂਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

NHS Organ Donor Register ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ 
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਟਜਸਿਰ ਕਰੋ

 Organdonation.nhs.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਤੁਸੀਂ NHS ਐਪ (NHS app) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟਮਲਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਲਾਈਨ (Organ 
Donor Line) ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 0300 123 23 23 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਟਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਟਸਆ ਪੇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿੈਕਸਿ ਟਰਲੇ ਸੇਵਾ (text relay service) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ: 18001 0300 1232323  

ਸਾਨੂੰ 07860 034 343’ਤੇ ਿੈਕਸਿ ਕਰੋ

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ NHS Organ Donor Register ਟਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜਾਾਂ ਹਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 
0300 123 23 23'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, www.organdonation.nhs.uk 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
Freepost RRZK–SHUX–SBCK, NHS Blood and Transplant, Fox Den Road, Stoke Gifford, Bristol 
BS34 8RR. ਤੁਸੀਂ NHS ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਟਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

NHS Organ Donor Register ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਡਾਿਾਬੇਸ ਹੈ, ਟਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰਕਾਰਡ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਾਹਰ ਨਰਸਾਾਂ ਰਟਜਸਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਨਗੀਆਾਂ ਟਕ ਟਵਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਜਾਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਫੈਕਿਸੀਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਟਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰ਼ੂਰੀ ਹੈ ਟਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ।

21220075 (Punjabi)

NHSOrganDonor

ਟਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟਹਤ (Rohit) ਦਾ ਟਸਰਫ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਟਵੱਚ ਦੇਹਾਾਂਤ ਹੋ ਟਗਆ।
ਉਸਦੀ ਟਕਡਨੀ, ਟਦਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾਨ ਕਰ ਟਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 
ਦ਼ੂਟਜਆਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਟਮਲੀ।




