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આ્પણા  
સમાજમાથંી 
માત્ર 

Gujarati (OLC259PL2) 10/14

અંગ દાન કરવા વવશ ેવધારે જાણવા મા્ે, જુઓ 
organdonation.nhs.uk

રજિસ્ટરમા ંિોડાવ, તમારો નિર્ણય બધાિેં િરાવો, 
જીવિ બચાવો

ટ્ાનસપલાન્ની રાહ જોઈ રહા ંછે.

કરતા ંવધ ુ 
લોકો

એક વર્ણ
સયુોગય અંગદાતાઓની તીવ્ર કમીન ેકારણે દક્ષિણ 
એશીયન લોકોએ ગોરા લોકોની સરખામણીમા ંકકડની 
ટ્ાનસપલાન્ મા્ે એકંદરે એક વર્ષ વધારે વાર જોવી ્પડશ.ે 

શુ ંતમિે  
ખબર હતી… તમારા અંગદાિ કરવાિા 

નિર્ણયિી તમે લોકોિે 
 જાર કરી દીધી છે?

દક્ષિર એશીયિ  
સમાિ મા્ેટ માહહતી

કુટંુબો જ જો તેમના ંસવજનના અંગદાતા બનવાના 
વનણ્ષય વવશ ેજાણતા ંનકહ હોય તો તેમના મતૃ્ ુબાદ 
અંગદાન કરવા દેવા મા્ે હા ્પાડશ.ે 

વયક્ત દરરોજ મતૃ્ ુ્પામે છે, કારણ કે પરૂતા ંઅંગો 
ઉ્પલબધ નથી. 

એકંદરે 3

1,150

18%

હાલમા ંદક્ષિણ એશીયન સમાજનાં

મેંમેંમ કરી છ
 કરી છે
 કરી છ

ધમ્ણ
્કેુમા ંતમામ મો્ા ધમમો અંગદાન તેમજ ટ્ાનસપલાન્ (એક 
વયક્તનુ ંઅંગ બીજાના શરીરમા ંબેસાડવુ ં- અંગ પ્રતયારો્પણ)
ના વસદાતંોને ્ેકો આ્પે છે. ્પરંત,ુ દરેક ધમ્ષની અંદર તે 
અંગેની જુદી જુદી વવચારધારાઓ છે, જેના લીધે તેમના ં
મતંવયો જુદા ંજુદા ંહોઈ શકે છે. તમામ મો્ા ધમમો સવીકારે છે 
કે અંગદાન તે વયક્તની ્પોતાની ્પસદં છે, ્પરંત ુજો તમને 
વધારે માકહતી જોઈતી હોય તો તમારા ધાવમમિક સલાહકાર 
સાથ ેવાત કરો અથવા અમારી ધમ્ષ અંગેની ્પવત્રકા મગંાવો.

તબીબી સભંાળ 
આરોગય વયવસાવયકો જીવનો બચાવવા મા્ે તાલીમબદ 
તેમજ ક્ીબદ છેઃ તે હમંેશા ંતેમની પ્રથમ અગ્રતા છે. 
અંગદાન વવશ ેતો જ વવચાર કરવામા ંઆવ ેછે, જો તેમના 
તમામ પ્રયાસો છતા ંદદદીનુ ંમતૃ્ ુથ્ુ ંહોય. વયક્તનુ ંમતૃ્ ુ
થ્ુ ંહોય અને તેમના ંનજીકના ંસગા ંએ વાતની પષુ્ી 
કરે કે તેઓ અંગદાતા બનવા માગતા ંહતા,ં તો જ તેમના 
શરીરમાથંી અંગો કાઢવામા ંઆવ ેછે. મતૃ્નુી પષુ્ી બે ડો્્રો 
દ્ારા કરવામા ંઆવ ેછે જેઓ ટ્ાનસપલાન્ કરનાર ્ીમથી 
તદ્દન અલગ હોય છે. અંગદાન કરનાર વયક્તના મતૃ્નુી 
પ્રમાક્ણતતા ્પણ એવી જ રીતે આ્પવામા ંઆવ ેછે જે દાન 
નકહ કરનાર મતૃ વયક્ત મા્ે આ્પવામા ંઆવ.ે અંગદાતાઓ 
સાથ ેઅતયતં સનમાનપવૂ્ષક વયવહાર કરવામા ંઆવ ેછે અને 
બીજુ ંકોઈ ઓ્પરેશન કરતા ંહોય તે્લી જ સભંાળપવૂ્ષક 
મતૃકના ંઅંગો કાઢવામા ંઆવે છે. 

ઉંમર…
… હમંેશા ંબાધક હોતી નથી. વધનુે વધ ુલોકો તેમના 80ના 
દસકાની વયે દાતા બની રહા ંછે! 

બીમારી
બીમારી અથવા લાબંા સમયની કોઈ માદંગી હોવાથી તમને 
અંગદાતા બનતા ંરોકી શકાતા ંનથી.

રકત દાિ
જો તમે ર્ત દાન ન કરતા ંહો કે ન કરી શકતા ંહો, તો ્પણ 
તમે સભંવવત અંગદાતા બની શકો છો. 

Organ donation information (Gujarati)



Please complete in CAPITAL LETTERS using a black ballpoint pen.

My name and address

My wishes

My ethnic origin

Surname*

Forename(s)*

Date of birth* / / Male  * Female  *

Address*

   Postcode*

Telephone
Mobile
Email

I want to donate: (Please tick the boxes that apply)

A. any of my organs and tissue  or
B. my  kidneys  heart  liver  small bowel  
 eyes  lungs  pancreas   tissue  

for transplantation after my death.

Signature
Date

Please tick here if you would like to receive future information about blood,
organ and tissue donation from NHS Blood and Transplant. 

There’s a better chance of getting a closer match and  
a successful transplant if the donor and recipient are from the 
same ethnic group. Please tick the ethnic group which best 
describes you.

White: British  Irish   Other 
Mixed: White/Black Caribbean  White/Asian  
White/Black African    Other 
Asian or Asian British:   Indian  Pakistani   
Bangladeshi      Other 
Black or Black British: Caribbean  African   Other 
Other ethnic categories: Chinese  Other 
Not stated:  
Data Protection Assurance. Completion of this form is for the purpose of recording 
your wishes to become an organ donor. All information provided to NHS Blood 
and Transplant is used in accordance with the Data Protection Act 1998. Your data 
may be handled on our behalf in a country not normally covered by EU Data 
Protection law. If so, we will ensure that the data will be protected by the EU 
requirements. More information on how we look after your personal details  
can be found at www.nhsbt.nhs.uk or by calling 0300 123 23 23.

If you wish to amend or withdraw your record from the NHS Organ Donor 
Register you can do so by calling the Organ Donor Line on 0300 123 23 23, 
visiting organdonation.nhs.uk or writing to us at the address overleaf. 

Please register my details on the  
NHS Organ Donor Register

2314

એિ.એચ.એસ.િા 
ઓરગિ ડોિર 
રજિસ્ટર પર િોડાવ
એન.એચ.એસ.નુ ંઓરગન ડોનર રજજસ્ર (અંગદાતાઓનુ ં
નોંધણી્પત્રક) એક ગપુત અને સરુક્ષિત ડે્ાબેઝ છે જેમા ં
્પોતાના મતૃ્ ુબાદ અંગદાતા બનવા ઈચછનાર દરેક વયક્તની 
ઈચછાઓ નોંધવામા ંઆવ ેછે. કોઈ વયક્તએ દાતા બનવાનો 
વનણ્ષય કરેલો છે કે નકહ તે જોવા મા્ે ્પણ તબીબી કમ્ષચારીઓ 
તે ડે્ાબેઝ ત્પાસશ.ે

મારે દાતા કેવી રીતે બિવુ?ં

ઓનલાઈન – organdonation.nhs.uk  
્પર નામ નોંધાવવામા ંમાત્ર થોડી જ વમવન્નો 
સમય લાગે છે.

ફોન દ્ારા – 0300 123 23 23 ્પર ફોન કરો 

્પોસ્ દ્ારા – સાથ ેઆ્પેલુ ંફોમ્ષ ભરીને ્પાછ ં 
મોકલી આ્પો. 

પસદંગી તમારી છે
તમે તમારા ંબધા ંજ અથવા અમકુ અંગોનુ ંદાન કરવાનુ ં્પસદં 
કરી શકો છો – ્પસદંગી તમારી છે – અને તમે કોઈ ્પણ 
સમયે તમારો વવચાર બદલી શકો છો. 

અને તમારા વનણ્ષયની તમારા ંકુટંુબીજનોને જાણ કરવાનુ ં
ભલૂશો નકહ. આ એક એવી વાતચીત છે જે જીવનો 
બચાવવામા ંમદદ કરી શકે છે. 
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દાનથી ફરક ્પડે છે
તમારા મતૃ્ ુ્પછી તમારા ંઅંગોનુ ંદાન 
કરવાથી, તમે ખબૂ જ બીમાર લોકોના ં
જીવન બચાવવા અને સધુારવામા ંમદદ 
કરશો.
દરેક દાતા મલૂયવાન છે. ્કેુમા ંદર વરષે 5,000 કરતા ં
ઓછા ંલોકો એવા સજંોગોમા ંમતૃ્ ુ્પામે છે જયા ંતેઓ દાતા 
બની શકે તેમ હોય છે. અને જો તેમના ંકુટંુબીજનો અંગદાન 
કરવાની ના ્પાડે, તો ટ્ાનસપલાન્ની રાહ જોઈ રહલેી કોઈ 
વયક્ત તે મેળવી શકતી નથી.

અને યાદ રાખો, એક કદવસ તમારા ંકોઈ જાણીતાનંે અથવા 
સવજનને – અથવા તમને ્પોતાને જ – ટ્ાનસપલાન્ની જરૂર 
્પડી શકે છે. 

દાિ કરવાિો  
તમારો નિર્ણય  
બધાિેં િરાવો અિે 
જીવિ બચાવો

એકંદરે રોજ ત્રણ વયક્તઓના ંટ્ાનસપલાન્ની જરૂરત હોવાને 
કારણે મતૃ્ ુથાય છે કારણ કે પરૂતા ંપ્રમાણમા ંઅંગો ઉ્પલબધ 
નથી. 

આ્પણા ંસમાજના ંલોકો મા્ે આ ્પકરકસથવત વધારે ક્ોક્ી 
ભરેલી છે કારણ કે હાય્પર્ેનશન, ડાયાબી્ીસ, હદય રોગ તેમજ 
કકડનીના રોગ જેવી તમામ બીમારીઓને કારણે શરીરના ંઅંગો 
કામ કરતા ંબધં શકે છે, જે આ્પણા સમાજમા ંવધ ુપ્રમાણમા ં
થાય છે. જો અંગ દાન કરનાર અને તે મેળવનાર બનંે એક જ 
વશંમળૂના ંહોય તો ટ્ાનસપલાન્ની સફળતા વધ ુરહ ેછે. 

જો તમારંુ મતૃ્ ુએવા સજંોગોમા ંથ્ુ ંહોય કે જે બાદ અંગદાન કરી 
શકાય તેમ હોય તો, અંગદાતા બનવાના તમારા વનણ્ષયને ્ેકો 
આ્પવા મા્ે તમારા ંનજીકના ંસગા ંપછૂવામા ંઆવી શકે. તમે શુ ં
નક્ી કરેલુ ંછે તેની તેમને જાણ કરી રાખવાથી, તમારા ંઅંગોનુ ં
દાન કરવુ ંકે નકહ કરવુ ંતે વનણ્ષયનો બોજો તેમના ્પરથી હળવો 
થઈ જાય છે. 

આથી, જો તમે તમારા મતૃ્ ુબાદ અંગદાતા બનીને ખરેખરો 
તફાવત લાવવા ઈચછતા ંહો, તો તે મા્ે બે અગતયના ં્પગલા ં
લેવાના ંછેઃ

•  એન.એચ.એસ.ના ઓરગન ડોનર રજજસ્ર ્પર જોડાવ

•   અને દાન કરવાના તમારા વનણ્ષય વવશે તમારા ંકુ્ંબીજનો 
તેમજ વમત્રો સાથ ેવાત કરો

અંગ દાનની આ્પણામાથંી કોઈને 
્પણ, આ્પણા ંકુટંુબીજનો, વમત્રોને  
અને સમાજને કોઈ ્પણ સમયે અસર 
થઈ શકે છે, આથી તેનો વવચાર 
કરવાનુ ંઅને તે વવશ ેવાત કરવાનુ ં
અગતયનુ ંછે. 

મમમેંેંેંમેંમમેંમમેંમ કરી છ
 કરી છ
 કરી છે
 કરી છ




