ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ

(Living Kidney Donation – Punjabi)

ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਜਿੱ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਦੋ ਗੁਰਜਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਇੱ ਕ ਜਸਹਤਮਿੰ ਦ ਜਿਅਕਤੀ ਜਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ,
ਜਸਹਤਮਿੰ ਦ ੀਿਨ ਜ ਉਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਇੱ ਕ ਜਸਹਤਮਿੰ ਦ ਜਿਅਕਤੀ ਇੱ ਕ ਗੁਰਦਾ ਜਕਸੇ ਅਜ ਹੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨਿੰ ਦੇ
ਸਕਦਾ (ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ) ਹੈ ਜ ਸਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿੰ ਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਲੋ ੜਿਿੰ ਦ
ਨਿੰ ਇੱ ਕ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨਿੰ "ਜ ਿੰ ਦਾ ਦਾਨੀ” ਜਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨਿੰ ਇੱ ਕ “ਪਰਤੀਰੋਪਣ
ਉਮੀਦਿਾਰ" ਜਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿਧੀਆ ਜਸਹਤ ਿਾਲੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਬਾਲਗ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜ ਿੰ ਦਾ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਦਾਨੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਿੰ ਪਰਨ
ਡਾਕਟਰੀ ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਾਣੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਾ ਸਕੇ ਜਕ ਉਹ ਏਨੇ ਕੁ ਜਸਹਤਮਿੰ ਦ ਹਨ ਜਕ ਜਕਸੇ ਲੋ ੜਿਿੰ ਦ ਜਿਅਕਤੀ
ਨਿੰ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਿੱ ਚ ਦਾਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਗੁਰਦਾ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੇ ਨਿੰ ਪਰਤੀਰੋਪਣ
ਉਮੀਦਿਾਰ ਜਿੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸਰ ਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦਾਨੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਜਚਆ ਗੁਰਦਾ ਿਧੇਰੇ
਼ਿੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਜਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ੋ ਕੱ ਢੇ ਗਏ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪਰੀ ਕੀਤੀ ਾ ਸਕੇ। ਦਾਨੀ ਨਿੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ
ਪੜਤਾਲ ਕਰਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਾ ਸਕੇ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਜਚਆ ਗੁਰਦਾ ਅ ੇ ਿੀ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰ
ਜਰਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਿੰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਜਕਉਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ?
ਗੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਨ ਜਿੱ ਚੋਂ ਜਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਿੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਿੱ ਚ ਨਮਕ ਅਤੇ ਦਰਿ (fluid) ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਨਿੰ ਿੀ ਕਿੰ ਟਰੋਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਿਾਰ ਕੋਈ ਜਬਮਾਰੀ ਾਂ ਗਿੰ ਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ, ਜ ਿੇਂ ਜਕ ਉੱਚ ਖਨ ਦਬਾਅ ਾਂ ਡਾਇਜਬਟੀ਼ਿ, ਗੁਰਜਦਆਂ ਦੇ ਫੇਲਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦ ਅਜ ਹਾ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨਿੰ “ਅਿੰ ਜਤਮ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ” ਜਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ
ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁਿੰ ਚ ਰਹੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਦ ਗੁਰਦੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਜਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਨ ਜਿੱ ਚੋਂ ਜਿਅਰਥ

ਉਤਪਾਦ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਮਰੀ਼ਿ ਨਿੰ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ ਇਲਾ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਜਿਕਲਪ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਦਾ
ਪਰਤੀਰੋਪਣ। ਗੁਰਦੇ ਜਕਸੇ ਜਸਹਤਮਿੰ ਦ ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀ (ਜ ਿੰ ਦਾ ਦਾਨੀ) ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਾਂ ਹੁਣ-ੇ ਹੁਣੇ ਮਰੇ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ (ਜਮਰਤਕ ਦਾਨੀ) ਦਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਆਲਾਇਜਸਸ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਜਿਕਲਪ ਹੈ। ਡਾਇਆਲਾਇਜਸਸ ਜਿੱ ਚ ਖਨ ਜਿੱ ਚੋਂ ਜਿਅਰਥ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਿੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਜਕਸੇ ਜ ਿੰ ਦਾ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਜਿਕਲਪ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?
•

ਉਹਨਾਂ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਜ ਿੰ ਨਹਾਂ ਜਿੱ ਚ ਅਿੰ ਜਤਮ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ੋ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਕਸੇ
ਜ ਿੰ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਇਲਾ ਹੈ।

•

ਜਕਸੇ ਜ ਿੰ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ ਅਕਸਰ ਜਕਸੇ ਜਮਰਤਕ ਦਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜਮਲੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਲਿੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ।

•

ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਡਾਇਆਲਾਇਜਸਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਾਂ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਕ ਿੀ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ
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•

ਜਕਸੇ ਜ ਿੰ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀ਼ਿ ਦਾ ਨਾਮ ਜਕਸੇ ਜਮਰਤਕ ਮਰੀ਼ਿ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਿਾਸਤੇ ਉਡੀਕ-ਸਚੀ ਤੋਂ ਹਟ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਿਾਸਤੇ ਉਡੀਕ-ਸਚੀ ਉੱਤੇ ਮੌ ਦ ਹੋਰ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨਿੰ ਘੱ ਟ
ਕਰ ਜਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿੰ ਅਜ ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਾਣ ਲਈ ਯੋ ਨਾਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦ ਸਿੰ ਭਾਿੀ
ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੀ ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹੋਿੇ। ਜਸਹਤ ਦਾ ਿਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸਰ ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੁੜ-ਜਸਹਤਯਾਬੀ ਜਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਲੋ ੜਿਿੰ ਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਉਸਾਰ ਜਨਿੱ ੀ ਅਨੁਭਿ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਿੀ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਕਸੇ ਿੀ ਜਸਹਤਮਿੰ ਦ ਬਾਲਗ ਨਿੰ ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਦਾਨ ਿਾਸਤੇ ਜਿਚਾਜਰਆ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਦਾਨੀ, ਪਰਤੀਰੋਪਣ
ਉਮੀਦਿਾਰ ਦਾ ਪਜਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ, ਗੁਆਂਢੀ, ਾਂ ਾਣਿੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਼ਿਰਰੀ ਨਹੀਂ ਜਕ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੀ
ਉਮਰ, ਜਲਿੰਗ, ਾਂ ਨਸਲੀ ਮਲ ਇੱ ਕੋ ਹੋਿੇ। ਅਸਲ ਜਿੱ ਚ, ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਅੱ ਗੇ ਿਧਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੋਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਦਾਨੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਨਾ ਕੁ ਜਸਹਤਮਿੰ ਦ ਹੋਿੇ ਜਕ ਸਰ ਰੀ
ਕਰਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕੋ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਜਸਹਤਮਿੰ ਦ ਰਜਹ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਜਕ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨਿੰ ਅਿੰ ਜਤਮ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ
ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨਿੰ ਇੱ ਕ ਨਿੇਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਅਕਤੀ ਿੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਨਾ ਕੁ ਜਸਹਤਮਿੰ ਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਰ ਰੀ
ਂ ੀਜਰ ੈਕਸ਼ਨ (antirejection) ਇਲਾ ਸਜਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖਨ ਦੇ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ
ਕਰਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱ ਚ ਐਟ
ਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਕੀ ਦਾਨੀ ਦੇ ਖਨ ਅਤੇ ਜਟਸ਼ ਦੀ ਜਕਸਮ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ੇ ਇਹ ਕਾਰਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ
ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨਿੰ “ਅਨੁਰਪ ੋੜਾ” ਜਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਉਸ ਦਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱ ਕ ਗੁਰਦਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਿਾਸਤੇ ਜਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ’ਤੇ ਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇਗੀ।
ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਦਾਨੀ ਦੀ ਜਸਹਤ ਿਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਹਤਮਿੰ ਦ ਬਣੇ ਰਜਹਣ ਜਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਜਰਿਾਰਕ
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਸਹਤ- ਾਂਚਾਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ੇ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ੍ਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਾਂਦੇ ਤ਼ਾਂ ਕੀ?
ੇ ਖਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇਹ ਜਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰ “ਗੈਰ-ਅਨੁਰਪ ੋੜਾ”
ਜਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਿਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਖਨ ਦੀ ਜਕਸਮ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੇ ਖਨ ਦੀ ਜਕਸਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਾਂ,
ਂ ੀਬਾਡੀ ਿ ੋਂ ਾਜਣਆ ਾਂਦਾ ਹੈ)
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੇ ਖਨ ਜਿੱ ਚ ਅਜ ਹੇ ਪਰੋਟੀਨ ਹਨ (ਜ ਿੰ ਨਹਾਂ ਨਿੰ ਐਟ
ੋ ਉਸ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਜਮਲੇ ਗੁਰਦੇ ਨਿੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ੇ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਦਾਨੀ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੇ ਅਨੁਰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅ ੇ ਿੀ ‘ਜਕਡਨੀ ਪੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤੀਰੋਪਣ
ਉਮੀਦਿਾਰ ਿਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਢੁਕਿਾਂ ਗੁਰਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਾਲੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨਾਲ

ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ

(Living Kidney Donation – Punjabi)
ਗੁਰਦਾ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਾਂ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਕੇਂਦਰ ਨਿੰ ਪੁੱ ਛੋ ਾਂ ਜਫਰ blood.ca/organs-tissues’ਤੇ ਾਓ।

ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਜਕਸਮ਼ਾਂ
ਸੇਜਿਤ ਦਾਨ (Directed Donation) ਇਸ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਦ ਕੋਈ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਦਾਨੀ ਜਕਸੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ
ਨਿੰ ਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਜਧਤ ਦਾਨੀ ੀਿ-ਜਿਜਗਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਜਧਤ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਪੇ, ਬੱ ਚੇ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਾਂ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ) ਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੰ ਬਿੰ ਜਧਤ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਤੀ ਾਂ ਪਤਨੀ, ਦੋਸਤ,
ਸਜਹ-ਕਰਮਚਾਰੀ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਸੇਜਿਤ ਗੁਿੰ ਮਨਾਮ ਦਾਨ (Non-directed Anonymous Donation - NDAD) ਇਸ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦਾਨ ਓਦੋਂ ਿਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ ਦ
ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ੋ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਲੋ ੜਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਜਕਸੇ ਿੀ
ਜਿਅਕਤੀ ਨਿੰ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦਾਨ ਜਕਸੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ੇ ਗੁਰਦਾ ਉਡੀਕ-ਸਚੀ ’ਤੇ ਮੌ ਦ
ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨਿੰ ਜਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੱ ਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦਾਨ ‘ਜਕਡਨੀ ਪੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਈ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱ ਚ, ਜਕਸੇ ਇੱ ਕ NDAD ਤੋਂ ਜਮਜਲਆ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਦੇ ਿਟਾਂਦਜਰਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਲੜੀ ਨਿੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਂਤ ਜਿੱ ਚ ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ‘ਜਕਡਨੀ ਪੇਅਰਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ
ਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ blood.ca/organs-tissues ’ਤੇ ਾਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਸ਼ੁਰਆਤ ਜਕਿੇਂ ਕਰ਼ਾਂ?
ੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਅਜ ਹੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨਿੰ ਾਣਦੇ ਹੋ ੋ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂਤ ਜਿੱ ਚ ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਸੇਜਧਤ
ਗੁਿੰ ਮਨਾਮ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਂਤ ਜਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨਿੰ ਿਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱ ਚ ਜ ਿੰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਅਿੰ ਗ ਦਾਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨblood.ca/organstissues ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Program contact informationਪਰੋਗਰਾਮ ਸਿੰ ਪਰਕ
ਾਣਕਾਰੀ

