ਮਨੁੱਖੀ ਿਟਸ਼ੂ ਅਦਾਰੇ (Human Tissue

Authority) ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ F 'ਤੇ ਜਨਤਾ
ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ: ਠ�ਸ ਅੰ ਗ� ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੀ
ਟ��ਸਪਲ�ਟ ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਇਹਨ� ਦਾ ਦਾਨ

(ਦੂਜਾ ਭਾਗ: ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾ ਦਾਨ)

ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਦਾਨ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਇਹ ਗਾਈਡ ‘ਤੁਹਾਡਾ’ (‘you’) ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀ ਵਜ� ਸੰ ਬੋਧਣ ਕਰਨ

ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰ ਗ� ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਮਨੁੱਖੀ ਿਟਸ਼ੂ ਅਦਾਰੇ (HTA) ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਕੋਡ F (ਦੂਜਾ ਭਾਗ) ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਦਾਨ �ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਜੋ

ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਅਤੇ ਟ��ਸਪਲ�ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਲਈ ਿਨਯਤ ਹੈ:

ਇੰ ਗਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਲਈ ਨਵ� ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ (ਿਜਸਦਾ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ “ਚੋਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ” (“opt-out”) ਜ� "ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਹਮਤੀ” (“deemed consent”) ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਵਜ�
ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) 2020 ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਵੇਲਸ (Wales) ਨ� 2015 ਤ� ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

�ਤਰੀ ਆਇਰਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ, ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ; ਸੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤ� ਪਿਹਲ�,
ਜ� ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਜ� ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਹੇਠ� ਅਪ�ਿਡਕਸ A (Appendix A)

ਦੇਖ)ੋ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ HTA ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹ� ਕਰਦੀ। ਤੁਸ�
ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇੱ ਥੇਪੜ� ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱ ਚ ਕਵਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ
•

ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਨ (Body donation)

•

ਖੋਜ ਲਈ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾ ਦਾਨ
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ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ
ਅੰ ਗ (Organs)
ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ� ਇਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗ, ਜ� ਅੰ ਗ� ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਠ�ਸ ਅੰ ਗ,
ਜ� ਅੰ ਗ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ:
•
•
•
•
•

ਗੁਰਦਾ

ਲੀਵਰ (ਿਜਗਰ)
ਿਦਲ

ਪਾਚਕ ਗ�ੰ ਥੀ (Pancreas)
ਫੇਫੜਾ

ਅੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਕੀ-ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਇਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਿਹੱ ਸਾ ਆ�ਦਾ ਹੈ
ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਹਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਟਸ਼ੂ (Tissue)
ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ� ਿਟਸ਼ੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹ�, ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਿਜਹੇ ਸੈ�ਲ� ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿਭੰ ਨਿਭੰ ਨ ਿਹੱ ਸੇ/ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱ ਚੇ ਠ�ਸ ਅੰ ਗ ਨਹ� ਹਨ।

ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ (Organs and Tissue)
ਜਦ� ਅਸ� “ਅੰ ਗ� ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�, ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੋਹ� ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।

ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਹਮਤੀ (Deemed Consent)
ਇੰ ਗਲ� ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਿਵੱ ਚ, 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ

ਦਾਨੀਆਂ ਵਜ� ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤਕ ਉਹ ਦਾਨੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਲ� ਦ।ੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਿਤਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ “ਅਪੇਿਖਅਤ ਬਾਲਗ਼” (“excepted adult”) (ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸੰ ਸਾਧਨ (Further Information and Resources) ਦੇਖ)ੋ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

HTA ਦਾ ਰੋਲ (The role of the HTA)
HTA ਅੰ ਗ�, ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈ�ਲ� (ਪ�ਜਣਨ ਸੈ�ਲ� ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ) ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ
ਅਤੇ ਅਗੁਆਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰ ਗਲ� ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਿਵੱ ਚ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਤ� ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ HTA ਦੇ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਯਮ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰਦੀ।
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ਭਾਗ 2 - ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਅੰ ਗ� ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਜਨਤਕ ਗਾਈਡ ਇੰ ਗਲ� ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗ� ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਮਈ 2020 ਨੂੰ, ਇੰ ਗਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਬਦਲ ਿਦੱ ਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਦੱ ਤੀ “ਚੋਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ” (“opt-out”) ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ। ਵੇਲਸ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਪ�ਣਾਲੀ 2015 ਤ� ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱ ਥੇ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ (opt-in) ਜ� ਚੋਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ (opt-out)
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਸਿਹਮਤੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ
ਮੰ ਨੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ (ਯ�ਨੀ, ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ)। ਕੁਝ
ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗ� ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਟ��ਸਪਲ�ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਮ�ਤਕ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਅਪ�ਿਡਕਸ A – ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ (Appendix A –
Qualifying Relationships) ਦੇਖ)ੋ ।

ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
HTA ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਜ� ਮੰ ਨ� ਜ�ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ।
ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਿਜੱ ਥੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, �ਥੇ ਦਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਨ�ਦਾਿਨਕ
ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸ� ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰ ਗ ਦਾਨੀ ਰਿਜਸਟਰ (Organ Donor
ਂ ਟ��ਸਪਲ�ਟ (NHS Blood and
Register) (ODR) ਦੁਆਰਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ NHS ਬਲੱਡ ਐਡ
Transplant) (NHSBT) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜ�ਚ ਅਿਜਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ
ਹੈ, ਿਜੱ ਥੇ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।

•

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ।

•

ਤੁਸ� NHS ਐਪ (NHS App) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ODR ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਿਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ
(ਇੱ ਥੇਹੋਰ ਪੜ�)ੋ ।
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ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ�ਟ ਕਰੋ - ਖੋਜ ਿਜਹੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ
ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨਹ� ਮੰ ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਇਹ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਹਮਤੀ ਮੰ ਗੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
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ਮੇਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰ ਗ� ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ� ਤੁਸ�
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਅੰ ਗ� ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ, ਭਾਵ�
ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤ� ਵੀ ਦਾਨ ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸ� ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰ ਗ ਦਾਨੀ ਰਿਜਸਟਰ (Organ Donor
ਂ ਟ��ਸਪਲ�ਟ (NHS Blood and
Register) (ODR) ਦੁਆਰਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ NHS ਬਲੱਡ ਐਡ
Transplant) (NHSBT) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜ�ਚ ਅਿਜਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ
ਹੈ, ਿਜੱ ਥੇ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।

•

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ।

•

ਤੁਸ� NHS ਐਪ (NHS App) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ODR ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਿਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ
(ਇੱ ਥੇਹੋਰ ਪੜ�)ੋ ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਦਾਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਧਨ
ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰ ਗ
ਕੁਝ ਅੰ ਗ� ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਹਮਤੀ ਮੰ ਗਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਸ� ਇੱ ਥੇ HTA ਵੈਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਅੰ ਗ� ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਛੱ ਡੇ ਗਏ ਸਮੂਹ (Excepted Groups) (ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਇੰਗਲ� ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ
ਿਵੱ ਚ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨਹ� ਮੰ ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ)
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਮਤੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨਹ� ਮੰ ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ:
•

ਿਮ�ਤਕ 18 ਸਾਲ ਤ� ਛੋਟਾ ਬੱ ਚਾ ਹੈ;

•

ਿਮ�ਤਕ ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਪਿਹਲ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹ� ਸੀ, ਜ�;

•

ਿਮ�ਤਕ ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਿਹਮ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ
ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਹ� ਸੀ।

ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਨ-ਸਬੰ ਧੀ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਭਾਵ� ਜੇ ਤੁਸ� ਅੰ ਗ ਅਤੇ
ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਚਰਚਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵ� ਇਹ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ, ਆਤਿਮਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਹਨ

ਜ� ਗੈਰ-ਧਾਰਿਮਕ। ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਧਰਮ ਪ�ਤੀ ਿਸਖਲਾਈ-ਪ�ਾਪਤ ਸੰ ਯੋਜਕ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਧਰਮ� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ
ਰਹੀ ਪ�ੋਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਜ� ਮਾਨਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਗੈਰ-ਧਾਰਿਮਕ ਪਾਦਰੀ ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ� ਦਾ ਸਾਥ
ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ� ODR �ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ� ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਜ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਕਵ�
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ �ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਥੇ NHS BT ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: https://www.organdonation.nhs.uk/helping-you-todecide/your-faith-and-beliefs/.
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ਅਪ�ਿਡਕਸ A - ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਿਟਸ਼ੂ ਐਕਟ 2004 ‘ਯੋਗ ਬਣਦੇ’ (‘qualifying’) ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਨੂੰ
ਦਰਜਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸੂਚੀ ਹੇਠ� ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ:
1. ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜ� ਸਾਥੀ (ਿਸਵਲ ਜ� ਸਮਾਨ ਿਲੰਗ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ)
2. ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਬੱ ਚਾ
3. ਭਰਾ ਜ� ਭੈਣ
4. ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਜ� ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ/ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ
5. ਭਤੀਜੀ ਜ� ਭਤੀਜਾ
6. ਮਤਰੇਏ ਿਪਤਾ ਜ� ਮਤਰੇਈ ਮ�
7. ਭਰਾ ਜ� ਭੈਣ (ਿਜਸ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸ�ਝਾ ਹੈ)
8. ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦਾ ਦੋਸਤ
ਇਹਨ� ਉਦੇਸ਼� ਲਈ, ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਚਰ-ਸਥਾਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ
ਸਾਥੀਆਂ ਵਜ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
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