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ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਡੋਨ-ਸ਼ਨ ਔਪਟ ਆਊਟ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਿਜਵ$ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ3 ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ6 ਕੁੱ ਝ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ , ਿਜਵ$ ਿਕ ਪੜ@ਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਾਰੇ

ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਕ ਫੈਸਲਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ6 ਸੋਚਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ6 ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਪੱ ਤਰ ਸਕਾਟਲM ਡ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤN ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤN

ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਚੋਣ3 ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਮੰ ਨਣਯੋਗ ਇਜਾਜ਼ਤ’(deemed authorisation) ਦੇ
ਇੱ ਕ ਨਵ$ ਿਸਸਟਮ ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਔਪਟ-ਆਊਟ’ (opt out)ਿਸਸਟਮ ਿਕਹਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਜਦN ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ3ਦੀ ਹੈ, ਤ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਮੰ ਿਨਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ ਜਦN ਤੱ ਕ ਿਕ ਤੁਸ6 ਦਾਨ ਕਰਨ ਤN ਬਾਹਰ
ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ6 ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ3 ਨਹ6। ਤੁਸ6 ਅਗਲੇ ਪੰ ਨT 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ3 ਬਾਰੇ
ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਆਰਗਨ ਡੋਨਰ ਰਿਜਸਟਰ

NHS Organ Donor Register (ODR) 'ਤੇ ਉਦN ਤੱ ਕ ਨਹ6 ਹੋਵੇਗਾ ਜਦN ਤੱ ਕ ਤੁਸ6 ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਨਹ6 ਕਰਦੇ, ਇਸ

ਲਈ ਭਾਵ$ ਤੁਸ6 ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜ3 ਦਾਨ ਤN ਬਾਹਰ ਆWਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ODR 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ6 ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪXਸਤ, ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ3, ਜ3 ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤN ਨTੜਲੇ ਲੋ ਕ3 ਨਾਲ
ਸ3ਝਾ ਕਰੋ ਤ3 ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਿਕWਿਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

NHS Organ Donor Register (ਅੰ ਗ ਦਾਨੀ ਰਿਜਸਟਰ) ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ’ ਤੇ ਇੱ ਥੇ ਦੇਖੋ www.organdonationscotland.org ਜ3 ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ. ਪਤਾ ਕਰੋ:
0300 123 23 23। ਕਾਲ3 ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਪXਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲ ਦਰ3 ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ3 ਿਫਰ, NHS Blood & Transplant, FREEPOST RRZKSHUX-SBCK, NHSBT, Fox Den Road, Stoke
Gifford, Bristol, BS34 8RR ਨੂੰ ਿਲਖ ਕੇ ਰਿਜਸਟ9ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਚਾਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ
ਡਾਕ ਪਤਾ ਿਦਓ।

ਇਸ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਰਿਜਸਟ@ੇਸ਼ਨ

ਇਹ ਪੱ ਤਰ ਈਜ਼ੀ ਰੀਡ, ਿਬXਿਟਸ਼ ਸਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਬXੇਲ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਿਪXੰ ਟ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾਵ3 ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। www.organdonationscotland.org/resources ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜ3 ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ
ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰੋ।
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ਤੁਸ6 ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਚੈਟ: 07860 034343 ਜ3 ਟੈਕਸਟ ਰੀਲੇ : 18001 0300 1232323 ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ6 ContactSCOTLAND-BSL www.contactscotland-bsl.org ਨੂੰ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਜੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਵੀਿਡਓ ਇੰਟ9ਪੇਟ
9 ਰ ਕਾਲ3 ਿਰਲੇ ਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱ ਿਸਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਟਲM ਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱ ਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵ3 ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ\ਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ

ਹਾਸਲ ਨਹ6 ਹੈ। ਅਸ6 NHS National Services Scotland (ਨ]^ਨਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸਕਾਟਲM ਡ), ਜੋ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਤੁਸ6

www.nhsnss.org/services/practitioner/data-protection ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਅਤੇ ਟ9DਸਪਲDਟ ਬਾਰੇ ਪਾਿਲਸੀ ਟੀਮ
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ਕਾਨੂੰਨ ਿਕਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਸਾਲ3 ਅਤੇ ਉਸ ਤN _ਪਰ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤN ਇਲਾਵਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ$
ਸਕਾਟਲM ਡ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ 12 ਮਹੀਨT ਤN ਘੱ ਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜ3 ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਣ ਤN ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਿਮਸਾਲ ਵਜN ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ। ਇਹਨ3 ਸਮੂਹ3 ਿਵਚਲੇ ਲੋ ਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹ6 ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ3 ਿਵੱ ਚ ਮਰ ਜ3ਦੇ ਹਨ ਤ3 ਿਫਰ ਉਹਨ3 ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਤੁਸ6 ਿਜਸ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਚਾਹੇ ਇਹ ਦਾਨੀ ਬਨਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜ3 ਦਾਨ ਤN ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪXਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ3 ਿਕ ਉਹਨ3 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸ6 ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸ6 ਇਸ
ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹ6 ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ6 ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ3 ਨਹ6, ਤ3 ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਸਰਪXਸਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਲਗ ਜ3
ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ3 ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ^ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਲਪ
ਿਸਰਫ ਲਗਭਗ 1% ਲੋ ਕ3 ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ

ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਇੱ ਕ ਿਨ\ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ6 ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ3 ਨਹ6।
ਤੁਸ6 ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣ3 ਹਨ:

ਤੁਸB NHS Organ Donor Register ’ਤੇ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤC ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਸਬੰ ਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਕਾਰਡ
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
• ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ6 ਸਾਰੇ ਅੰ ਗ3 ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ6 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸB ਅੰ ਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤG ਤੁਹਾਨੂੰ NHS Organ Donor Register ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇ ਗੀ ਿਕ
ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ6 ਕੁਝ ਿਕਸਮ3 ਦੇ ਅੰ ਗ3 ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਕਸਮ3 ਲਈ ਨਹ6, ਤ3 ਤੁਸ6
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦN ਤੁਸ6 ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ।

• ਆਪਣੇ ਅੰ ਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਿਕ ਤੁਸ6 ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਜ3ਚ3 ਅਤੇ
ਪXਿਕਿਰਆਵ3 ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤN ਪਿਹਲ3 ਦਾਨ ਪXਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜN ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ$ ਿਕ
ਖ਼ੂਨ ਜ3 ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨT ਜ3 ਐਕਸਰੇਜ਼/ਅਲਟXਾਸ3cਡ ਸਕੈਨ ਆਿਦ। ਮਾਹਰ ਨਰਸ3 ਇਹ ਜ3ਚ3 ਹੋਣ ਤN ਪਿਹਲ3 ਤੁਹਾਡੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਥN ਲਵੋ
www.organdonationscotland.org/testsandprocedures
• ਤੁਸ6 NHS Organ Donor Register ’ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਜ3 ਿਵ^ਵਾਸ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਜੇ ਤੁਸB ਕੁੱ ਝ ਨਹB ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ NHS Organ Donor Register ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ
ਨਹB ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸ6 ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ3 ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ NHS Organ Donor Register ‘ਤੇ ਨਹ6 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹ6 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ:
• ਇਹ ਮੰ ਨ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਸ6 ਟX3ਸਪਲ3ਟੇ^ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰ ਗ3 ਅਤੇ ਿਟ^ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ3 ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿਵਚਾਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤ3 ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਦਾਨ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਸ6 ਨਹ6 ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸ6 ਕੁਝ ਨਹ6 ਕਰਦੇ ਤ3 ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ6 ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਜ3ਚ3 ਅਤੇ ਪXਿਕਿਰਆਵ3 ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜੋ ਦਾਨ ਪXਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜN ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤN ਪਿਹਲ3 ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ$ ਿਕ ਖੂਨ ਜ3 ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨT ਜ3
ਐਕਸਰੇਜ਼/ਅਲਟXਾਸ3cਡ ਸਕੈਨ ਆਿਦ। ਮਾਹਰ ਨਰਸ3 ਇਹ ਜ3ਚ3 ਹੋਣ ਤN ਪਿਹਲ3 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ

ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਥN ਪXਾਪਤ ਕਰੋ www.organdonationscotland.org/testsandprocedures
ਤੁਸ6 ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ6 ਦਾਨੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤ3 ਕੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ@ ਸਕਦੇ ਹੋ www.organdonationscotland.org/information-leaflet
ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾਨ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ
ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪXਸਤ ਜ3 ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ3 0300 123 23 23 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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