
ਵੇਲਜ ਵਵੱਚ, 1 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤਂੋ ਲੈਕੇ 
ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 
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ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
organdonationwales.org 
ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 0300 123 23 23 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।



ਕੀ ਸਾਫਟ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਵਸਸਟਮ ਵਵੱਚ ਪਵਰਵਾਰ ਵੀ ਸੰਵਮਲਤ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਫਰਵਾਰ ਜਾਂ 
ਦੋਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਫਮਲਤ ਰਫਹਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸਾਫਟ 
ਔਪਟ-ਆਊਟ ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਫਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਫਤਹਾਸ 
ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਕ 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਲਜ ਫਵੱਚ ਰਫਹੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਫਕ 
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਜਹਾ ਕਫਹਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪਫਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰਾਂ ਜਾਂ ਫਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰ ਤੀਫਨਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਫਕਫਰਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।

ਜੇ ਮਂੈ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ NHS ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਵਜਸਟਰ ’ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ 
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਫਜਸਟਰ ’ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਫਕਸੇ ਕੋਲ 
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਫਜਸਟਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਫਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ 1 ਦਸੰਬਰ 
2015 ਤਂੋ ਲੈਕੇ ਦਾਨੀ ਬਣਨ (ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ) ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਵਜਂੋ ਫਲਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਫਜਸਟਰ ਤਂੋ ਆਪਣੇ ਫਵਸਥਾਰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਫਕ 1 ਦਸੰਬਰ ਤਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਤਂੋ ਕੋਈ 
ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਜਂੋ ਫਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸਫਹਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 
’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਨਾ ਬਣਨ (ਬਾਹਰ 
ਫਨਕਲਣ) ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਰਫਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਫਵੱਚਂੋ ਕੁਝ ਕੁ ਨੰੂ 
ਫਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਏ। ਵੇਲਜ ਫਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵਂੇ 
ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਕਉਕਂਫਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਉਫਚਤ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਫਦੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰ ਫਦੱਕਤੇ ਗਏ ਅੰਗਾਂ 
ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਅੰਗ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਪਣ ਯਾਨੀ 
ਅੰਗ ਬਦਲੀ (organ transplant) ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਦਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਂੋ?

1 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤਂੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸਾਫਟ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਵਸਸਟਮ 
(soft opt-out system) ਫਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਟ ਔਪਟ-ਆਊਟ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਫਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਾ ਬਣਨ 
ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਫਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਫਜਵਂੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੰੂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸਵਹਮਤੀ 
(deemed consent) ਵਜਂੋ ਜਾਫਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ 
ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਨਾਲਂੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ NHS ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਰਫਜਸਟਰ 
(NHS Organ Donor Register) ਫਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਪਫਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲਂੋ ਿੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਫਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਫਟ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਵਕਉ ਂਹੈ?

ਵੇਲਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਫਵੱਚ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਪਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ 
ਹੈ। ਵੇਲਜ ਫਵੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚਂੋ 9 ਲੋਕ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਫਹਮਤ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ 10 ਫਵੱਚਂੋ ਕੇਵਲ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ NHS ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਰਫਜਸਟਰ 
’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਹਰ ਫਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪਫਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਜਾਣ ਜਾਣਗੇ ਫਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਪਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਰਫਹਣ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਫਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਫਕ ਇਹ ਵੇਲਜ ਫਵੱਚ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਫਖਆ ਫਵੱਚ 25 ਪ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ 
ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀ ਂਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦਾ ਵਕਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਸਾਿਟ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਫਸਸਟਮ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤਂੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੇਲਜ ਫਵੱਚ 12 ਮਹੀਫਨਆਂ ਤਂੋ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ 
ਰਫਹ ਚੱੁਕੇ ਹਨ, ਵੇਲਜ ਫਵੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਜੰਨ੍ਾਂ ਨੇ NHS ਅੰਗ 
ਦਾਨੀ ਰਫਜਸਟਰ ਫਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿੈਸਲਾ ਰਫਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਫਵਫਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਫਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੇਲਜ ਫਵੱਚ 12 ਤਂੋ 
ਵਧੇਰੇ ਮਹੀਫਨਆਂ ਤਂੋ ਰਫਹੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਫਜੰਨ੍ਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ 
ਫਵਸਥਾਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹਨ –
www.organdonationwales.org

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਨਾ ਬਣਨ 
ਵਾਸਤੇ ਿੈਸਲੇ ਨੰੂ ਰਫਜਸਟਰ  

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਂੈ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਨਹੀ ਂਬਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨ 
ਲਈ ਿੈਸਲਾ ਰਫਜਸਟਰ  

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ’ਤੇ 
ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਮਂੈ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ

ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚੁਣੋ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣਾ ਚੁਣੋ


