Kidney Paired Donation
(Punjabi)
ਉਹ ਮਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰੌਸ਼ਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹੋਂਗੇ:
ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸਨੁੰ ਗਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ (transplant) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀ, ਜਾਂ ਦਾਨੀ, ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਗਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣੁੰ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀ (ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ) ਇੱ ਕ ਜੋੜਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਸੇਵਿਤ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਦਾਨੀ (Non-Directed Anonymous Donor), ਜਾਂ NDAD ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਦਾ ਲੋ ੜਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ
ਨੁੰ ਇੱ ਕ ਗਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ: ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਗਰਵਦਆਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਵਕਸੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੁੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਵਜਸਨੁੰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪ੍ਰ,
ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਇਹ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿੀਆ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਵਿਤੀ ਵਵੱ ਚ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀਂ ਦਸਰੇ ਜੋੜੇ ਵਵਚਲੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਿੀਆ ਮੇਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਜੋੜੇ ਵਵਚਲਾ
ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀ ਤਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਵਿੀਆ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੋਵੜਆਂ ਵਵਚਲੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ
ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣਾਂ ਨੁੰ ਸੁੰ ਭਵ ਬਣਾ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ।
‘ਵਕਡਨੀ ਪੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ਗੁਰਵਦਆਂ ਦਾ ਜੋਵੜ੍ਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਕਵੇਂ ਵਜੁੰ ਦਾ ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਵਜੁੰ ਦਾ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਸ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸਨੁੰ ਲੋ ੜਵੁੰ ਦ ਗਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦ ਦਾ ਗਰਦਾ ਵਸੱ ਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 'ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੁੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ
ਸਰਵਵਸਜ਼ ਦਆਰਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵੱ ਚ ਵਜੁੰ ਦਾ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਗਰਦੇ ਦੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਗਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਵਕਡਨੀ ਪੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਵ ਿੱ ਚ ਕੌ ਣ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਵਦਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਆਰਾ ਗਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਲਈ ਮਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀ ਆਪ੍ਣੇ ਵਨਵਾਸ ਸਿਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਵਜੁੰ ਦਾ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਅੁੰ ਗ ਦਾਨ ਸੁੰ ਬੁੰ ਿੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਇਹ
ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਗਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਵੱ ਚ ਰਚੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋਨਾਂ
ਨੁੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਂਕਣਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਏਨੇ ਕ ਵਸਹਤਮੁੰ ਦ ਹਨ ਵਕ
ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ, ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀ ਦੇ ਖਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਟਸ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਟਸ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਵੱ ਚ,
ਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ
ਸਰੀਰ ਗਰਦੇ ਨੁੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਵਿਤੀ ਵਵੱ ਚ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੁੰ ਇੱ ਕ “ਗੈਰਅਨਰਪ੍ ਜੋੜਾ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਗੈਰ-ਅਨਰਪ੍ ਜੋੜੇ ਇੱ ਕ ਦਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ,ਪ੍ਰ ਵਫਰ ਵੀ ਉਹ ‘ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ
ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ’ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਨੀਆਂ
ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਵੱ ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਜੋੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦਾਨੀ ਇੱ ਕ
ਗਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੁੰ ਇੱ ਕ ਗਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ‘ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱ ਚ ਦਾਨ
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ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਜੋੜ੍ੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋ ਕ ਵਕਸੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੁੰ ਵਦਮਾਗ ਵਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਕੋਈ
ਗਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ‘ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੁੰ “ਗੈਰ-ਸੇਵਿਤ
ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਦਾਨੀ” ਜਾਂ ਸੁੰ ਖੇਪ੍ ਵਵੱ ਚ NDADs ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਇੱ ਕ ਦਾਨ
ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣਾਂ ਨੁੰ ਤਲ ਦੇਕੇ, ਉਹ ਇੱ ਕ ਡੋਮੀਨੋ ਲੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੁੰ ਸ਼ਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀ ਵਮਰਤਕ ਗਰਦਾ ਦਾਨੀ ਉਡੀਕ-ਸਚੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜਦ
ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਆਖਰੀ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਗਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਜਸਟਰੀ ਵਵੱ ਚ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
‘ਵਕਡਨੀ ਪੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀ ਾਪਰਦਾ ਹੈ?
‘ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪ੍ਲਾਂਟ
ਰਵਜਸਟਰੀ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੁੰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਜਸਟਰੀ ‘ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ
ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਕੁੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਡੈਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਵਸਜ਼ ਇਸ ਰਵਜਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕੁੰ ਵਪ੍ਊਟਰੀਵਕਰਤ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੁੰਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੁੰ ਰਵਜਸਟਰੀ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨੁੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਵਜਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀਆਂ ਨੁੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜੁੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਦੇਸ਼ ਵਵੱ ਚ ਵਕਤੇ
ਵੀ ਮੌਜਦ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਮੇਲ ਖਾਣ ’ਤੇ, ਵਕਸੇ ਦਾਨੀ ਨੁੰ ਕਝ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਝ ਹੋਰ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਢਕਵਾਂ ਹੈ।
ਲੜੀ ਵਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲਾਂ ਨੁੰ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰ ਵਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗੈਰ-ਅਨਰਪ੍ ਜੋਵੜਆਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੁੰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਅਨਰਪ੍ ਜੋੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵਚਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਟੀਮਾਂ ਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਲਕੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਬਹਤਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੁੰ ਲੱਭਣਾ।
‘ਵਕਡਨੀ ਪੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?
‘ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ-ਅਨਰਪ੍ ਦਾਨੀਆਂ ਨੁੰ ਆਪ੍ਣੇ ਵਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੁੰ ਇੱ ਕ ਗਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਹੋਰ
ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ NDAD (Non Directed Anonymous Donors) ਲੋ ਕਾਂ ਨੁੰ , ਜੋ ਵਕਸੇ ਲੋ ੜਵੁੰ ਦ ਨੁੰ ਕੋਈ ਗਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ, ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਕੌ ਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ
ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵਵੱ ਚ ਸਮੱ ਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵਕ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਵਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦ ਾਰਾਂ ਾਸਤੇ:

•

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਜਾਵੇ।

•

ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਤਹਾਡੇ ਡਾਇਆਲਾਇਵਸਸ ਉੱਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੁੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਤਹਾਡੀ ਡਾਇਆਲਾਇਵਸਸ ਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੁੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਵਕਸੇ ਵਜੁੰ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਗਰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ ਅਕਸਰ ਵਕਸੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਵੱ ਚ ਮਰ ਗਏ ਦਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਵਮਲੇ ਗਰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਲੁੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ।

Kidney Paired Donation
(Punjabi)
ਸੰ ਭਾ ੀ ਦਾਨੀਆਂ ਾਸਤੇ:

•

ਤਸੀਂ ਗਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਲੋ ੜਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵਕਸੇ ਜਾਣੁੰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤਸੀਂ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵ।ੋਂ

•

ਤਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੁੰ ਗਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤਸੀਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਜੁੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸਿਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤਹਾਡਾ ਗਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਤਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜੁੰ ਦਗੀਆਂ ਵਵੱ ਚ ਵੀ ਸਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

‘ਵਕਡਨੀ ਪੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਕੌ ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੁੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦ ਾਰ ਵਜੋਂ
ਪ੍ੁੰ ਜੀਵਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•

ਤਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਗਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ।

•

ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਵਜੁੰ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਛਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ।

•

ਤਸੀਂ ਇੱ ਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਹੋ, ਇੱ ਕ ਸਿਾਈ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਤਹਾਨੁੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸੁੰ ਘੀ
ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਪ੍ੁੰ ਜੀਵਕਰਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਹਾਡਾ ਡਾਇਆਲਾਇਵਸਸ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੁੰ ‘ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਾ ੀ ਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ੁੰ ਜੀਵਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ:

•

ਤਸੀਂ ਆਮ ਵਿੀਆ ਵਸਹਤ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ਹੋ।

•

ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਸੇਵਿਤ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ੁੰ ਜੀਵਕਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ।

•

ਤਸੀਂ ਵਜੁੰ ਦਾ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਗਰਦੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਵਵਗਆਨਕ ਟੈਸਟਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਾਸ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਹੈ।

‘ਵਕਡਨੀ ਪੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
‘ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਵਵਸ਼ਵ ਭਰ ਵਵੱ ਚ ਗਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਵਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਿਾਪ੍ਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱ ਚ, 2009 ਤੋਂ 'ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ੁੰ ਜੀਵਕਰਤ ਜੋਵੜਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੇਵਿਤ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੱ ਕਾ ਹੈ।
ਗਰਦੇ ਨੁੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗਰਦੇ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਵੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਝ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਤਹਾਡੇ ਵਜੁੰ ਦਾ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਅੁੰ ਗ ਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ blood.ca/organs-tissues ’ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਵਕਡਨੀ ਪ੍ੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱ ਚ ਦਾਨ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਦਾਨੀਆਂ ਨੁੰ ਗਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ
ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਦਾਨੀ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨਾਲ ਦਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਝ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱ ਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਵਕ,
ਇਸ ਵਵੱ ਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਸਵਚਤ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਕੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਰਦੇ ਨੁੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Program contact information

