ਜੀਵਿਤ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿਿੱਚ ਵਿਉਮਨ ਵਿਸ਼ੂ ਅਥਾਵਰਿੀ
(Human Tissue Authority) ਦਾ ਵਕਰਦਾਰ
ਵਿਉਮਨ ਵਿਸ਼ੂ ਐਕਿ 2004 (Human Tissue Act
2004) (HT ਐਕਿ) ਇੰਗਲੈਂ ਡ, ਿੇਲਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ
ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਵਿਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਢਾਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸਕੌਿਲੈਂ ਡ ਵਿਿੱਚ, ਢਾਾਂਚਾ ਵਿਉਮਨ ਵਿਸ਼ੂ (ਸਕੌਿਲੈਂ ਡ)
ਐਕਿ (Human Tissue (Scotland) Act) 2006
ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ।
ਵਿਉਮਨ ਵਿਸ਼ੂ ਅਥਾਵਰਿੀ (Human Tissue
Authority) (HTA), HT ਐਕਿ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਅਤੇ
ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ
ਵਕ ਿਰ ਮਾਮਲਾ ਅਿੱਗੇ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਾਂ ਨਿੀਂ,
ਵਬਰਿੇਨ ਵਿਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਨਯੰਵਤਰ ਤ
ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ, ਅਤੇ ਇਿ ਸੰਸਦ ਦੁ ਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਸੌਿੀ ਉੱਤੇ
ਆਧਾਵਰਤ ਿੈ।
ਅਸੀਂ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ੁਸਵਤਕਾ ਨੂ ੰ
ਆਪ੍ਣੀ ਿਰ ਾਾਂਸਪ੍ਲਾਾਂਿ ਯੂਵਨਿ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹ ।ੋ ਇਿ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ
ਦੇਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾਤਾ
ਅਤੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਦੋਿਾਾਂ ਲਈ ਵਕਿੜ੍ੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ
ਸ਼ਾਵਮਲ ਿਨ।
ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਆਕਲਨਕਰਤਾ ਇੰਿਰਵਿਊ

ਹਿਉਮਨ ਹਿਸ਼ੂ ਅਥਾਹਿਿੀ
(Human Tissue Authority)
ਜੀਵਿਤ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ
ਵਿਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੋਲ

ਸਾਰੇ ਦਾਤਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ
ਆਕਲਨਕਰਤਾ (Independent Assessor) (IA)
ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਜੋ HTA ਰਾਿੀਂ
ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁਦ
ੰ ਾ ਿੈ। IA
ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਿੇਂ
ਿਿੱਖਰੇ-ਿਿੱਖਰੇ ਅਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਇੰਿਰਵਿਊ ਲੈਂ ਦਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਵਸਿਤ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮਾਾਂ ਉੱਤੇ
ਵਨਰਭਰ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਵਕਵਰਆ ਦੇ
ਵਚਵਕਤਸਾ ਵਿਿੱਵਸਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।
ਇੰਿਰਵਿਊ ਲੈ ਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ ਵਕ ਦਾਤਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ

ਇਿੱਛਾਿਾਾਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਕੁ ਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਵਕ ਕੋਈ ਇਨਾਮ
ਮੰਵਗਆ ਜਾਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਿੇ ਵਕ ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਸੂਵਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿੈ।
ਜਵਿਲਤਾਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇੰਿਰਵਿਊਜ਼ 30 ਵਮੰਿਾਾਂ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਘੰਿੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਦਾਤਾਿਾਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਕਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਜੇ HT ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਾਂ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀਆਾਂ ਿਨ ਤਾਾਂ ਦੋ ਵਜ਼ੰਦਾ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਿਰ ਾਾਂਸਪ੍ਲਾਾਂਿ ਔਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਕਰਨਾ
ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਿੈਧ ਸਵਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿੋਿੇ। ਮਨੁ ਿੱਖੀ ਅੰਗਾਾਂ ਨੂ ੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਾਂ ਿੇਚਣ ਵਿਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਿੀ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਿੈ। ਇਿਨਾਾਂ ਜੁਰਮਾਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਤੰਨ
ਸਾਲਾਾਂ ਤਿੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਾਂ ਦੋਿੇਂ ਿਨ। ਸਾਰੇ ਦਾਤਾਿਾਾਂ
ਨੂ ੰ ਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ
ਪ੍ੁਸ਼ਿੀ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਅੰਗ ਦਾਨ ਅਤੇ ਿਰ ਾਾਂਸਪ੍ਲਾਾਂਿ-ਵਕਵਰਆ ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਿੀਂ ਜੁਵੜ੍ਆ ਿੈ।

ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਆਕਲਨਕਰਤਾ ਵਕਵਰਆ
HTA ਦੇ ਇੰਿਰਵਿਊ ਉਦੋਂ ਿੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਨੂ ੰ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਰਾਿੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਵਚਵਕਤਸਾ
ਅਤੇ ਨੈ ਦਾਵਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਵਚਤ ਸਮਵਝਆ ਵਗਆ ਿੈ।
ਜੀਵਿਤ ਦਾਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਿਰ (Living Donor
Coordinator) (LDC) ਇੰਿਰਵਿਊ ਨੂ ੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਸੰਚਾਵਲਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਅਤੇ IA ਲਈ
ਉਵਚਤ ਿੈ। LDC ਵਕਸੇ ਅਨੁ ਿਾਦਕ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਖਾਸ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਇਿਨਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਿੈ।
ਇੰਿਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ, IA ਕੋਲ HTA ਨੂ ੰ ਇੰਿਰਵਿਊ ਦੀ
ਵਰਪ੍ੋਰਿ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।
HTA ਨੂ ੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਜੋ
ਿਰ ਾਾਂਸਪ੍ਲਾਾਂਿ ਯੂਵਨਿ ਰਾਿੀਂ ਇਿਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ।

ਕੁ ਝ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ HTA ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ
ਸਦਿੱਸ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਦਵਕ ਿੋਰ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦਾ
ਆਕਲਨ ਵਤੰਨ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੈਨਲ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ।
HTA ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪ੍ੈਨਲ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ
ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਪ੍ੈਨਲ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਦਿੱਸ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕਰਨਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾਾਂ ਉਸ ਵਬੰਦੂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ
HTA ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਿ।ੇ
ਇਕ ਿਾਰ ਿਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਦੇ
ਨਾਲ LDC ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਨੂ ੰ ਸੂਵਚਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ HTA ਦੀ ਖਾਤਰ, LDC
ਰਾਿੀਂ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਨੂ ੰ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ।

ਸੰਪ੍ਰਕ
ਇਿ ਪ੍ੁਸਵਤਕਾ ਵਸਰਫ਼ ਗਾਈਡ ਲਈ ਿੈ। ਿਧੇਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ:

020 7269 1900
enquiries@hta.gov.uk
www.hta.gov.uk
@HTA_UK
/HumanTissueAuthority
Human Tissue Authority
151 Buckingham Palace Road
London
SW1W 9SZ
ਇਿ ਪ੍ੁਸਵਤਕਾ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਿ ਉੱਤੇ ਅਰਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗਰੀਕ,
ਗੁਜਰਾਤੀ, ਵਿੰਦੀ, ਪ੍ੋਵਲਸ਼, ਪ੍ੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਿੈਲਸ਼ ਵਿਿੱਚ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ।
ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ
ਕਾਪ੍ੀਰਾਈਿ: Human Tissue Authority

