
ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨ਼ੂੰ ਨ ਪਤਝੜ 2020 ਟਿੱਚ ਬਦਲ ਟਿਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਿਿਣਨ ਕਿਦ਼ੀ ਹੈ।

ਸਕਾਿਲੈਂਡ ਟਿੱਚ ਦਾਨ ਬਾਿੇ ਕਾਨ਼ੂੰ ਨ ਟਕਉਂ ਬਦਲ ਟਿਹਾ ਹੈ? 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, 550 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ 
ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 58,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਵਜਹੀਆਂ 
ਸਵਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਟਕਸ ਟਿੱਚ ਹੋ ਿਹ਼ੀ ਹੈ? 

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ‘ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕਤਾ’ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
‘ਿੱਖ ਹੋਣਾ’ (opt out) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ NHS ਅੰਗ ਦਾਨ 
ਰਵਜਸਟਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਨ ਲਿੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸੂਆਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਅਤੇ 
ਦਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟਕਸ ਨ਼ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਟਿਤ ਕਿੇਗਾ?

ਇਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚਲੇ ਵ਼ਆਦਾਤਰ ਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ:

●	 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ
●	 ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਨਿੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹ ੈ
●	 ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਸਵਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜੱਿੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਵਿਆ ਜਾਿੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਦਾਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਮੈਨ਼ੂੰ  ਕ਼ੀ ਕਿਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ NHS ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਵਜਸਟਰ ਤੇ 
ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨ਼ੂੰ  ਦਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ NHS ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਵਜਸਟਰ ਤੇ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਨਲਾਈਨ www.organdonationscotland.org/yes ਤੇ 

ਜਾਂ 0300 303 2094 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨ਼ੂੰ  ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ NHS ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਵਜਸਟਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਿੇ ਆਨਲਾਈਨ: www.organdonationscotland.org/no

ਜਾਂ 0300 303 2094 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹ਼ੀ ਿਟਜਸਿਿਡ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ 

●	 ਆਪਣੇ ਿੇਿਟਿਆਂ ਨ਼ੂੰ  ਅੱਪਡੇਿ ਕਿਨਾ
●	 ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦ਼ੀ ਮੁੜ-ਪੁਸ਼ਿ਼ੀ ਕਿਨਾ
●	 ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਿ ਟਨਕਲਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਿੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.organdonationscotland.org/update
ਜਾਂ 0300 303 2094 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਾਂ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਵਿਤੀਆਂ 
ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀ ਬਣਨ 
ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ। ਜੋ ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਨਰਦੇਸ ਹਨ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਵਟਸੂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ NHS ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਵਜਸਟਰ ਤੇ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਿ ਟਨਕਲਣ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਮੇਿੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸਿਕਾਿ ਦ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? 

ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਅਤੇ ਵਟਸੂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਨ ਖੁੱ ਲ੍ਹ-ਵਦਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਸਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਜੇ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਿਾਿਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਿਧੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਿਾਿ ਦ਼ੀ ਕ਼ੀ ਭ਼ੂਟਮਕਾ ਹੋਿੇਗ਼ੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟਲਆ ਹੈ?

ਅੰਗ ਅਤੇ ਵਟਸੂ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ NHS ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਵਜਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੋਈ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਬਲਕੁਲ ਨਿਾਂ ਜਾਣੂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਵਿਆ ਜਾਿੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ ਵਕ ਦਾਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਿਧਾਇਆ ਜਾਿੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਿਾਿਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕ਼ੀ ਮੇਿਾ ਪਟਿਿਾਿ ਮੇਿੇ ਫੈਸਲੇ ਨ਼ੂੰ  ਉਲਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੋ ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੰੂ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਵਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਨ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਵਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਟਕਹੜ਼ੀਆਂ ਡਾਕਿਿ਼ੀ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ? 

ਵਕਉਂਵਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਿਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਵਪਸਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼਼ੂ ਦਾਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਿੇ organdonationscotland.org ਤੇ ਹੋਿ ਲੱਭੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨ਼ੂੰ  ਿੈਬਸਾਈਿ ਤੇ ਉਹ ਚ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਟਮਲਦ਼ੀ ਟਜਸ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਨ਼ੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਿ਼ੀ ਬੇ-ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਤਟਹਤ ਹੋ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿ਼ੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨ਼ੂੰ  ਕਾਲ ਕਿੋ: 0300 303 2094


