
ਜਿਊਂਦੇ-ਿੀਅ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਜਿਆਂ  
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ਜਿਊਂਦ ੇਜਵਅਕਤੀ ਵੱਿੋਂ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ 

ਿਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ

Punjabi



ਗੁਰਦਾ ਦਾਨੀਆਂ ਿਈ ਮਾਪਦੰਡ 

 • ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਨਾਿ ਆਮ ਜਸਹਤਮੰਦ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ।
 • ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਿਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਿਾਂ ਿੋਰ 

ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 • ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਿਬਾਤੀ ਜਸਹਤ ਵਧੀਆ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਿਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ 
ਸਜਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਬੀ.ਸੀ. ਜਵੱਚ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਸਾਿ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 • ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਿੀਆਂ ਿਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੱਦ 
ਜਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 • ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਿਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਜਿਊਂਦੇ-ਿੀਅ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾ ਜਮਿਣਾ ਮਰੀਿ ਿਈ 
ਜਬਹਤਰ ਜਕਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਮ੍ਰਤਕ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿੇ ਜਿਊਂਦੇ 
ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਿੋਂ ਜਮਜਿਆ ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਕਰਨ ਨਾਿ ਨਤੀਿੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਹਤਰ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਰੀਿਾਂ ਿਈ ਨਤੀਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਡਾਇਆਿਾਜਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਧਆਨਪੂਰਬਕ 
ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਨਾਿ ਮਰੀਿ ਡਾਇਆਿਾਜਸਸ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ-
ਿੀਅ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਰਾਿੀ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਮਜਿਆ ਗੁਰਦਾ ਜਸੱਧਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ 
ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਂਦੇ-ਿੀਅ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਮਿਣ ਵਾਿੇ 
ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਸਹੂਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਊਂਦੇ ਦਾਨੀ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਮਰੀਿ ਦੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਿਾਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਊਂਦੇ ਦਾਨੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਮਾਪੇ, ਬੱਚੇ ਿਾਂ 
ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਿਾ 
ਜਵਅਕਤੀ ਦੋਸਤ, ਜਵਆਹ ਰਾਹੀਂ ਬਜਣਆ 
ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਾ 
ਜਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਮਰੀਿ ਦੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ 
ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  

           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਿੀਅ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
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ਬ੍ਰਾਇਨ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਾ



   ਰੈਫ਼ਰਿ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ

ਕਦਮ 1: ਮੁਢਿੀ ਿਾਂਚ

ਕਦਮ 3: ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਟੀਮ ਵੱਿੋਂ ਮੁਿਾਂਕਣ  
           ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਿ ਇਮੇਜਿੰਗ 

ਕਦਮ 2: ਿੈਬੌਰੋਟਰੀ ਅਤੇ ਿਾਂਚ  
           ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਧਐਨ

ਕਦਮ 4: ਸਰਿਰੀ ਅਤੇ ਜਸਹਤਯਾਬੀ
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ਜਿਊਂਦੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਿੋਂ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਸੁਰੱਜਿਅਤ 
ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੂਿੇ ਿੋਕਾਂ ਦਾ 
ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਿਾ ਿਓ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 
ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ 1: ਮੁਢਿੀ ਿਾਂਚ

ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਵਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਨਰਿ ਹਸਪਤਾਿ 
ਿਾਂ ਸੇਂਟ ਪੌਿ੍ਹਿ ਹਸਪਤਾਿ ਜਵਿੇ ‘ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਸਰਜਵਜਸਿ’ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 
ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ 
ਦਾ ਜਪਛਿਾ ਵਰਕਾ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ  www.transplant.bc.ca ’ਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਡੀਕਿ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਜਪਛੋਕੜ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਿੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਰਸ ਸੰਯੋਿਕ ਵੱਿੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਕਸਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ 
ਦੇ ਮੇਿ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਮਰੀਿ ਦੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ।

          ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰਨੀ

ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਮਰੀਿ ਨਾਿ ਮੇਿ 
ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ ਆਪਸ 
ਜਵੱਚ ਜਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਿ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ ਤਾਂ ‘ਿੋੜੀਦਾਰ ਐਕਸਚੇਂਿ’ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਜਿਜਵੰਗ ਡੋਨਰ ਪੇਅਰਡ ਐਕਸਚੇਂਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਮੇਿ ਨਾ ਿਾਣ ਵਾਿੇ 

ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਵੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਨੰੂ ਜਕਸੇ ਦੂਿੇ ਮੇਿ ਨਾ ਿਾਣ ਵਾਿੇ ਿੋੜੇ 
ਨਾਿ ਵਟਾ ਿੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਨਾਨ-ਡਾਇਰੈਕਜਟਡ’ ਦਾਨੀ (ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਕਸੇ 
ਮੌਿੂਦਾ ਮਰੀਿ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਜਦੰਦਾ ਹੈ) ਿਾਂ ਗੁਮਨਾਮ 

ਦਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕੀ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 
ਹੋਣੀ ਜਬਹਤਰ ਰਜਹੰਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀ ਜਵਅਕਤੀ ਮਰੀਿ ਦੀ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਸ ਵੱਿੋਂ 
ਜਦੱਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਵੱਿੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਿਾਣ ਦੇ ਘੱਟ ਆਸਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਿਾ ਜਵਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਵੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਘੱਟ 

ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 2: ਿੈਬੌਰੋਟਰੀ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਧਐਨ

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਿਈ ਜਕ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਮਿੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਕਉਂ ਨਾ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਬਹੁਤੇ ਟੈਸਟ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਾਂ ਕੰਮ ਵਾਿੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਿਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਿੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ 
ਿੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 3: ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਟੀਮ ਵੱਿੋਂ ਮੁਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਿ ਇਮੇਜਿੰਗ 

ਿੇਕਰ ਿੈਬੌਰੋਟਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਿਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਵੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਟੀਮ ਨੰੂ ਜਮਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 
ਅਗਿਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੇਰੀ ਦੋ ਜਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਸੀਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਮਿਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਿ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੇ 
ਿਾਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਟੀਮ ਜਵੱਚ ਨਰਸ ਸੰਯੋਿਕ, ਸੋਸ਼ਿ ਵਰਕਰ, 
ਮਨੋਜਵਜਗਆਨੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਨੈਫ਼ਰਾਿੋਜਿਸਟ (ਨਵਾਂ ਗੁਰਦਾ ਿਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਸਰਿਨ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਿ ਇਮੇਜਿੰਗ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਵੱਚ ਜਨਊਕਿਰ ਰੈਨੋਗ੍ਰਾਮ, ਅਿਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਐਿਂੀਓਗ੍ਰਾਮ 
ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਸਾਰੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਮੁਕੰਮਿ ਹੋ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਟੀਮ ਇਹ 
ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਗੁਪਤ ਰੱਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਵਾਿੇ ਮਰੀਿ ਨਾਿ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਟੀਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਿਾ ਪਤਾ ਿੱਗ 
ਿਾਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਰਣਾ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿੋਂ ਇਹ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਿੋਂ ਜਿਊਂਦੇ-ਿੀਅ 
ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਜਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਟੀਮ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਮਰੀਿ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਜਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਇਿਾਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਨੀ 
ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਿ੍ਹਾ ਦਾ ਿੁਿਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਦੋ-ਜਦਨ ਚੱਿਣ ਵਾਿੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ?

ਇਹ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਕ 
ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਾਨੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿਈ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਿ ਸਾਨੰੂ 
ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ਾਇਜਦਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਜਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ-

ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਿ, ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਨੀ ਵਿੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੋਚ 
ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਿਾ ਿੈਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਜਮਿੇਗੀ।
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ਫ਼ਾਜਤਮਾ, ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿੀ (ਿੱਬੇ); 
ਸਿੀਮਾ, ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੀ (ਸੱਿੇ)



ਕਦਮ 4: ਸਰਿਰੀ ਅਤੇ ਜਸਹਤਯਾਬੀ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਿਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਚੁਣਨ ਿਈ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀ, 
ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਮਰੀਿ, ਸਰਿਨਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਿ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 
ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਸੰਯੋਿਕਾਂ ਜਵਚਕਾਰ ਗੱਿਬਾਤ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰਿਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿੇ 
ਮਰੀਿ ਨੰੂ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਰਿਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਧੁਜਨਕਤਾ ਆ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ 
ਜਵੱਚ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਸਰਿਨਾਂ ਨੰੂ (ਿੈਪਰੋਸਕੋਜਪਕ) ਸਰਿਰੀ ਿਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 
ਚੀਰ-ਫ਼ਾੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਨਾਿ ਜਸਹਤਮੰਦ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂ 
ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਿੋੜ 

ਪਵੇਗੀ।

ਕੌਣ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਜਦੰਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿੋਕ ਆਪਣੇ ਿਾਣਕਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਜਕਉਂਜਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਿਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ 
ਧਾਰਮਕ ਿਾਂ ਸਮਾਿਕ ਸਮੂਹ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਹਤਯਾਬੀ ਿਈ ਜਕੰਨਾ 
ਸਮਾਂ ਿੱਗਦਾ ਹੈ?

ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਿ ਜਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 2-4 ਰਾਤਾਂ 
ਿਈ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਿਈ 4-12 ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਦਾ ਹੋਰ 
ਸਮਾਂ ਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਬਾਹਰਿੇ ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਿੇ 

ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣਾ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਿੇ ਮੈਂ ਸਰਿਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਿਾ  
ਕਰਾਂ ਜਫ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਿੇ ਿੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 
ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਿਾ ਿਓ। ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 
ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਨੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਰਣਾ ਿੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਦਾ 
ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਟੀਮ ਬਾਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗੀ।

ਜਵੱਤੀ ਸੋਚ ਜਵਚਾਰ

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਰੈਿੀਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਮੁਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਸਰਿਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਿੇਕਰ ਮੁਿਾਂਕਣ 
ਅਤੇ ਸਰਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਿੇ ਮੁਿਕਾਂ ਜਵੱਚ ਰਜਹੰਦੇ 
ਦਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕਵਰੇਿ ਜਮਿੇਗੀ। ਬਾਹਰਿੇ ਮੁਿਕ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਵਾਿੇ ਦਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ 
ਆਪਣੇ ਮੁਿਕ ਜਵੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਨੰੂ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ 
ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਖ਼ਰਜਚਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ 
ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ?

ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ, ਿਨਰਿ 

ਐਨਸਥੀਸੀਆ (ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਦਵਾਈ) ਤੋਂ ਐਿਰਿੀ, ਜਨਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ  

ਦਾ ਗਤਿਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਜਰਆਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ 

ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 0.03% ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਗੁੰ ਝਿਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 1-2% ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਜਿਆਂ ਨੰੂ ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਜਤਆਂ 

ਬਾਅਦ ਤਕ ਸਰਿਰੀ ਿਈ ਿਗਾਏ ਗਏ ਚੀਰੇ ਵਾਿੀ ਥਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਬਿ ਿਾਂ ਜਢੱਡ ਜਵੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਸਰਿਰੀ ਿਈ ਰਾਿੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੈਿਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਿੈਨ ਦੀ 
ਪੜਚੋਿ ਕਰ ਿੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਜਮਿ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਜਚਰ ਿਈ ਜਡਸਅਜਬਿਟੀ ਬੈਜਨਜਫ਼ਟ ਜਮਿ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਜਨਜਫ਼ਟ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਵੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਜਨਜਫ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 
ਬੇਰੋਿਗਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 
ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਘੰਜਟਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਤਕ 
ਬੇਰੋਿਗਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਜਨਜਫ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ 
ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਿੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬੈਜਨਜਫ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਿ 
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਰੋਿਗਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ‘ਜਿਜਵੰਗ ਆਰਗਨ ਡੋਨਰ 
ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਜਿਊਂਦੇ-ਿੀਅ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਖ਼ਰਜਚਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਵੱਚ ਰਾਹਤ 
ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

‘ਜਿਜਵੰਗ ਆਰਗਨ ਡੋਨਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’(ਐੱਿ.ਓ.ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.)

‘ਜਿਜਵੰਗ ਆਰਗਨ ਡੋਨਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਜਿਊਂਦੇ ਿੀਅ ਗੁਰਦਾ 
ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਟੀਮ ਵੱਿੋਂ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 
ਆਵਾਿਾਈ, ਪਾਰਜਕੰਗ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਰਜਚਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਆਵਾਿਾਈ, ਪਾਰਜਕੰਗ, ਜਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਰਜਚਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਿ.ਓ.ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਜਕਡਨੀ 
ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼ਾਿਾ (www.kidney.ca/BC/LODERP) 
ਵੱਿੋਂ ਚਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਿ.ਓ.ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮੁਿਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਗੱਿਬਾਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਐੱਿ.ਓ.ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਵੱਿੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਫ਼ੈਰੀਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ; ਪਰ 
ਜਿਹੜੇ ਿੋਕਾਂ ਕੋਿ ਬੀ.ਸੀ. ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਿੋਂ ਮਨਿਰੂੀ 
ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ‘ਟ੍ਰੈਵਿ ਅਜਸਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਟੈਪਸ) ਬੀ.ਸੀ. 
ਫ਼ੈਰੀਿ ਉੱਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਟਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਰਆਇਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਸੰਯੋਿਕ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਿੀ ਡਾਕਟਰ 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

    ਆਸਾਰ ਚੰਗੇ ਹਨ

ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿੇ 88% ਮਰੀਿ, ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਦਾ ਜਕਸੇ ਅਣਿਾਣ ਜਵਅਕਤੀ  
ਵੱਿੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾਿ ਪੰਿ ਸਾਿ ਿਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ 

ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ।
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ਜਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

St. Paul’s Hospital Living Donor Program  
(ਸੇਂਟ ਪੌਿ੍ਹ’ਿ ਹਸਪਤਾਿ ਜਿਜਵੰਗ ਡੋਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)
Unit 6A, 6th Floor, Providence Building
1081 Burrard Street 
Vancouver, BC   V6Z 1Y6 
ਫ਼ੋਨ: 604-806-9027   
ਫ਼ੈਕਸ: 604-806-9658  
ਟੋਿ ਫ਼੍ਰੀ: 1-877-922-9822 
donornurse@providencehealth.bc.ca
recipientnurse@providencehealth.bc.ca
www.providencehealthcare.org             

Vancouver General Hospital Living Donor Program  
(ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਨਰਿ ਹਸਪਤਾਿ ਜਿਜਵੰਗ ਡੋਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)
5th Floor, Gordon and Leslie Diamond Health Care Centre 
2775 Laurel Street                                                   
Vancouver, BC   V5Z 1M9            
ਫ਼ੋਨ: 604-875-5182         
ਫ਼ੈਕਸ: 604-875-5236    
ਟੋਿ ਫ਼੍ਰੀ: 1-855-875-5182 
www.vch.ca     

BC Children’s Hospital Renal Transplant Program  
(ਬੀ.ਸੀ. ਜਚਿਡ੍ਰਨ’ਿ ਹਸਪਤਾਿ ਰੀਨਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)
K4-172
4480 Oak St.
Vancouver, BC  V6H 3V4
ਫ਼ੋਨ: 604-875-3613
ਫ਼ੈਕਸ: 604-875-2943

ਹੋਰ ਵਸੀਿੇ
                                                                                              
BC Transplant (ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ)
www.transplant.bc.ca

Living Organ Donor Expense Reimbursement Program 
(LODERP) (ਜਿਜਵੰਗ ਆਰਗਨ ਡੋਨਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – 
ਐੱਿ.ਓ.ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.)
www.kidney.ca/BC/LODERP
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ਹੋਰ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਨਵਾਂ ਗੁਰਦਾ ਿਗਾਉਣ (ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ) ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ:  
ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਿਾਂਟ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਿੇ ਮਰੀਿਾਂ ਿਈ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ 

ਗਾਈਡ

ਦਾਨੀ ਿੱਭਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿੋੜ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ: ਸੰਭਾਵੀ 
ਦਾਨੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਿਈ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ

Suite 350, West Tower
555 West 12th Ave.
Vancouver, BC
V5Z 3X7

ਫ਼ੋਨ: 604-877-2240
ਟੋਿ ਫ਼੍ਰੀ: 1-800-663-6189
ਫ਼ੈਕਸ: 604-877-2111
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: transplant.bc.ca

facebook.com/BCTransplant

@bc_transplant

http://www.transplant.bc.ca 
http://www.facebook.com/BCTransplant 
http://twitter.com/bc_transplant

