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1.1 ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ 

 

Notes: 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਹ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ ਿੱਚੋਂ ਬਹਤੁੇ ਿਹਣੀਆਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੇ ਦਹ 

ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਇਿੱਕ ਤਰਿੀਹੀ ਚੋਣ ਹੈ।  
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1.2 ਵਿਸ਼ੇ 

 

Notes: 

ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੌਰਹਨ ਅਸੀ ਾਂ ਟ੍ੀਟਮੇਂਟ ਦੀ ਚੋਣ  ਿੋਂ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਬਹਰੇ ਜ ਚਹਰ ਕਰਹਾਂਗ।ੇ ਅਸੀ ਾਂ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ 

ਦੀਆਾਂ ਜਕਸਮਹਾਂ ਬਹਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਹਾਂ ਦੀ ਫਹਇਜਦਆਾਂ ਬਹਰ ੇਗਿੱਲ ਕਰਹਾਂਗ ੇਅਤੇ ਦਿੱਸਹਾਂਗੇ ਜਕ ਅਸੀ ਾਂ ਜਕ ੇਂ ਪਿੱਕਹ ਕਰਦੇ 

ਹਹਾਂ ਜਕ ਇਹ ਤੁਹਹਡੇ  ਹਸਤੇ ਇਿੱਕ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਜਿਊ ਾਂਦਹ ਦਹਨੀ ਲਿੱਭਣ ਸਬੰਧੀ ਕਹਰਿ ਨੀਤੀਆਾਂ ਬਹਰ ੇ

ਗਿੱਲ ਕਰਹਾਂਗ ੇਅਤੇ ਨਹਲ ਹੀ ਇਹ ਜ ਚਹਰ- ਟਹਾਂਦਰਹ  ੀ ਕਰਹਾਂਗੇ ਜਕ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ 

ਸੰਭਹਜ ਤ ਦਹਨੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰਿੱਖ ਸਕਦਹ ਹੈ।  
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1.3 ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕੀ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ? 

 

Notes: 

ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਦੀ ਸਰਿਰੀ ਦੌਰਹਨ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜ ਅਕਤੀ ਦਹ ਜਸਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦਹ ਕਿੱਢ ਕ ੇਤੁਹਹਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਲਿੱਗਹ ਜਦਿੱਤਹ ਿਹਾਂਦਹ ਹੈ। ਗੁਰਜਦਆਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਲਈ ਇਹ ਪਿੱਕਹ ਇਲਹਿ ਤਹਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਿੱਕ ਅਸਰਦਹਰ 

ਟ੍ੀਟਮੇਂਟ ਹੈ।   

ਇਹ ਤਸ ੀਰ ਜਦਖਹਉ ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਨ ਹਾਂ ਗੁਰਦਹ ਤੁਹਹਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕਿੱਥੇ ਲਗਹਇਆ ਿਹਾਂਦਹ ਹੈ।  
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1.4 ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕੀ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ? 

 

Notes: 

ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਨ ੰ  ਜਸਹਤਮੰਦ ਰਿੱਖਣ  ਹਸਤੇ, ਤੁਹਹਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਬਹਕੀ ਦੀ ਸਹਰੀ ਉਮਰ ਦ ਹਈਆਾਂ ਲੈਣੀਆਾਂ 

ਪੈਣਗੀਆਾਂ। ਤੁਹਹਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਜਸਹਤ ਸੰਭਹਲ ਟੀਮ ਨਹਲ  ੀ ਬਕਹਇਦਹ ਜਮਲਦੇ ਰਜਹਣਹ ਪ ੇਗਹ।    
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1.5 ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਕਉ ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

Notes: 

ਗੁਰਦਹ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕਰ ਹਉਣ ਬਹਰ ੇਜ ਚਹਰ ਕਰਨ ਦਹ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਕਹਰਨ ਹੈ ਡਹਇਐਲਹਜਸਸ 

ਕਰ ਹਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚਣਹ।  
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1.6 ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਕਉ ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

Notes: 

ਡਹਇਐਲਹਜਸਸ ਕਰ ਹਉਣ  ਹਲੇ ਲੋਕਹਾਂ ਨਹਲੋਂ  ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕਰ ਹਉਣ  ਹਲੇ ਲੋਕ ਜਿਆਦਹ ਆਮ ਜਿੰਦਗੀ 

ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਜਿਆਦਹ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਜਿਉ ਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਹਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਜਬਹਤਰ ਰਜਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ  ਧੇਰੇ ਆਿਹਦੀ ਮਹਣਦੇ ਹਨ।  
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1.7 ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਕਉ ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

Notes: 

ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕੀਤ ੇਬਹਤੁੇ ਗੁਰਦੇ ਦਸ ਸਹਲ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ।  
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1.8 ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ 

 

Notes: 

ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ  ਹਲੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਜਕਸਮਹਾਂ ਹਨ… ਜਿਊ ਾਂਦੇ ਦਹਨੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਤਕ ਦਹਨੀ।    
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1.9 ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ 

 

Notes: 

ਜਿਊ ਾਂਦੇ ਦਹਨੀ ਦਹ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਹ ਲਿੱਗ ਿਹਾਂਦਹ ਹੈ।  ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ  ਹਲਹ ਜ ਅਕਤੀ ਜਿੰਦਹ 

ਹੁੰਦਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਹ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਹ ਹੈ।  ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਗੁਰਦੇ ਨਹਲ  ੀ ਲੰਬੀ 

ਅਤੇ ਜਸਹਤਮੰਦ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਿਹਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਆਪਣਹ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ  ਹਲੇ 

ਜ ਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਿਹਣਗੇ, ਤਹਾਂ ਜਕ ਇਹ ਪਿੱਕਹ ਕੀਤਹ ਿਹ ਸਕੇ ਜਕ ਉਹਨਹਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਹੈ।   
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1.10 ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ 

 

Notes: 

ਜਮ੍ਤਕ ਦਹਨੀ ਬਹਰੇ ਮਹਮਲੇ ਜ ਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਜ ਅਕਤੀ ਦਹ ਗੁਰਦਹ ਜਲਆ ਿਹਾਂਦਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚਕੁੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ - ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹਾਂ ਆਪਣਹ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤਤੀ ਜਦਿੱਤੀ ਸੀ।   
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1.11 ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ 

 

Notes: 

ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਉਹ ਏਿੰਸੀ ਹੈ ਿੋ ਬੀ.ਸੀ. ਜ ਿੱਚ ਗੁਰਜਦਆਾਂ ਦੀ ਸਹਰੇ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ੍ਸ ਦਹ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕੀਤ ੇਿਹਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹਾਂ ਇਹ ਪਿੱਕਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਦਹਨ ਕੀਤਹ ਹਰ ਗੁਰਦਹ ਜਸਹਤਮੰਦ ਹੈ। 
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1.12 ਵਮ੍ਤਕ ਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਊ ਾਂਦੇ ਦਾਨੀ ਦ ੇਫਾਇਦੇ 

 

Notes: 

ਜਮ੍ਤਕ ਦਹਨੀ ਦੇ ਮੁਕਹਬਲੇ ਜਿਊ ਾਂਦੇ ਦਹਨੀ ਤੋਂ ਜਮਜਲਆ ਗੁਰਦਹ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕਰ ਹਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਹਾਂ ਫਹਇਦੇ 

ਹਨ।   

ਜਿਊ ਾਂਦੇ ਦਹਨੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕੀਤਹ ਗੁਰਦਹ: 

 ਗੁਰਦਹ ਜਿਆਦਹ ਹੰਢਣਸਹਰ ਹੁੰਦਹਦੇਰ ਤਿੱਕ ਚਿੱਲਦਹ ਹੈ  

 ਸਰੀਰ  ਿੱਲੋਂ  ਉਹ ਗੁਰਦਹ ਨਕਹਰ ੇਿਹਣ ਦੇ ਅਸਹਰ ਘਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

 ਸਮੁਿੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸਹਤ ਜਬਹਤਰ ਰਜਹੰਦੀ ਹੈ 

 ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕੀਤਹ ਿਹ ਸਕਦਹ ਹੈ।   
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1.13 ਵਮ੍ਤਕ ਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਊ ਾਂਦੇ ਦਾਨੀ ਦ ੇਫਾਇਦੇ 

 

Notes: 

ਜਮ੍ਤਕ ਦਹਨੀ ਤੋਂ ਜਮਜਲਆ ਗੁਰਦਹ ਹਹਜਸਲ ਕਰਨ  ਹਸਤੇ ਇੰਤਿਹਰ ਸ ਚੀ ਉਪਰ ਿਹਣ ਲਈ ਤੁਹਹਡਹ 

ਡਹਇਐਲਹਜਸਸ 'ਤੇ ਹੋਣਹ ਲਹਿਮੀ ਹੁੰਦਹ ਹੈ।   

ਜਿਊ ਾਂਦਹ ਦਹਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਹਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ  ਸੀਲੇ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦਹ ਦੇਖਭਹਲ ਟੀਮ 

ਨਹਲ ਗਿੱਲ ਕਰ।ੋ 
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1.14 ਤਰੀਕਾ – ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨੀ ਬਨਾਮ ਵਮ੍ਤਕ ਦਾਨੀ 

 

Notes: 

ਇਸ ਸਲਹਈਡ ਜ ਿੱਚ ਜਿਊ ਾਂਦੇ ਦਹਨੀਆਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਤਕ ਦਹਨੀ ਤੋਂ ਜਮਲੀਆ ਗੁਰਦਹ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕਰਨ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ 

ਕਦਮਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿ ੇਂ ਜਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਊ ਾਂਦੇ ਦਹਨੀ ਨਹਲ ਸਹਰੀ ਕਹਰ ਹਈ ਬਹਤੁ 

ਸੌਖਹਖੀ ਅਤੇ ਤੇਿ ਹ।ੈ  
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1.15 ਤਰੀਕਾ – ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨੀ ਬਨਾਮ ਵਮ੍ਤਕ ਦਾਨੀ 

 

Notes: 

ਜਕਸੇ ਜਿਊ ਾਂਦੇ ਦਹਨੀ ਨਹਲਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਜਕਜਰਆ ਜ ਿੱਚ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਕਦਮ ਸ਼ਹਮਲ ਹਨ: 

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਹਣ ਕਰਨੀ 

ਗੁਰਦੇ ਦਹ ਜਨਰੰਤਰ  ਧ ਰਹੀਆਾਂ ਰੋਗ 

ਦਹਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਹ ਹਹਜਸਲ ਕਰਨ  ਹਲੇ ਜ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜਸਹਤ ਦਹ ਿਹਇਿਹ ਲੈਣਹ 

ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਸਰਿਰੀ 

ਅਤੇ ਫਹਲੋ-ਅਿੱਪ ਦੇਖਭਹਲ 
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1.16 ਤਰੀਕਾ – ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨੀ ਬਨਾਮ ਵਮ੍ਤਕ ਦਾਨੀ 

 

Notes: 

ਜਮ੍ਤਕ ਦਹਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਜਕਜਰਆ ਜ ਿੱਚ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਕਦਮ ਸ਼ਹਮਲ ਹਨ 

 

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਹਣ ਕਰਨੀ 

ਗੁਰਦੇ ਦਹ ਜਨਰੰਤਰ  ਧ ਰਹੀਆਾਂ ਰੋਗ 

ਨਹੜ ਰਹਹੀ ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਹਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਡਹਇਐਲਹਜਸਸ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਹ ਿਹਾਂਦਹ ਹੈ 

ਇਿੱਕ ਅਣ-ਜਨਰਧਹਰਤ ਉਡੀਕਇੰਤਿਹਰ ਸਮਹਾਂ ਦਹ ਅੰਦਹਿਹ 

ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਸਰਿਰੀ 

ਅਤੇ ਫਹਲੋ-ਅਿੱਪ ਦੇਖਭਹਲ 

 

 

 



 

Presentation © BC Renal, December 2020 

1.17 ਕੀ ਮੈਂ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਾਂ? 

 

Notes: 

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਹਰ ਸਰਿਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਹਅਦ  ੀ ਤੁਹਹਨ  

ਆਪਣੀ ਸਹਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਐਾਂਟੀ-ਰੀਿੈਕਸ਼ਨ ਦ ਹਈਆਾਂ ਯਹਨੀ ਜਕ ਤੁਹਹਡੇ ਸਰੀਰ  ਿੱਲੋਂ  ਨ ਹਾਂ ਗੁਰਦਹ ਨਕਹਰ ੇ

ਿਹਣ ਤੋਂ ਬਚਹਅ ਕਰਨ  ਹਲੀਆਾਂ ਦ ਹਈਆਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਹਡਹ ਗੁਰਦਹ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕੀਤ ੇਿਹਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹਾਂ, ਤੁਹਹਡੀ ਟੀਮ  ਿੱਲੋਂ  ਇਹ ਪਿੱਕਹ ਕੀਤਹ ਿਹ ੇਗਹ ਜਕ ਕੀ 

ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਮੁਨਹਜਸਬ ਚੋਣ ਹੈ।  
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1.18 ਕੀ ਮੈਂ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਾਂ? 

 

Notes: 

ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਲਈ ਤੁਹਹਡਹ ਮੁਲਹਾਂਕਣ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਹਡੀ ਗੁਰਦਹ ਦੇਖਭਹਲ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਿਹਾਂ ਬਹਰੇ ਜ ਚਹਰ 

ਕਰੇਗੀ: 

 ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਸਰਿਰੀ ਅਤੇ ਫਹਲੋ-ਅਿੱਪ ਦੇਖਭਹਲ ਦਹ ਤੁਹਹਡੇ ਉਪਰ ਅਸਰ  

 ਤੁਹਹਡੀ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਦੀ ਕਹਮਯਹਬੀ ਜ ਿੱਚ ਰਕੁਹ ਟ ਡਹਲ ਸਕਣ  ਹਲੀਆਾਂ ਕੋਈ  ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਿੱਜਸਆ ਹਾਂ 

 ਅਤੇ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਜਸਹਤਮੰਦ ਰਜਹਣ  ਹਸਤੇ ਤੁਹਹਡੇ ਕੋਲ ਮੌਿ ਦ ਸਹਹਰੇ 

 



 

Presentation © BC Renal, December 2020 

1.19 ਕੀ ਮੈਂ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਾਂ? 

 

Notes: 

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਪੈਦਹ ਹੋਣ  ਹਲੀਆਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਜਕਲਹਾਂ ਬਹਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕਰ ਨਹਲ 

ਗਿੱਲ ਕਰਨਹ  ੀ ਕਈ ਮਰੀਿਹਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਹਰ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ।  
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1.20 ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਅੱਗੇ ਕੀ? 

 

Notes: 

ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਨ ੰ   ੈਨਕ  ਰ ਜ ਿੱਚ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਟੀਮ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਿਹ ੇਗਹ। 

ਤੁਹਹਡੀ ਸਥਹਨਕ ਗੁਰਦਹ ਦੇਖਭਹਲ ਟੀਮ ਨਹਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਤੁਹਹਡੀ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਟੀਮ, ਇਹ ਪਿੱਕਹ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਕੀ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੈ।  
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1.21 ਮੇਰਾ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਰਹੇਗਾ... ਹੁਣ ਕੀ? 

 

Notes: 

ਿੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੱਕਹ ਹੁੰਦਹ ਹੈ ਜਕ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕੀਤਹ ਿਹਣਹ ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਮੁਨਹਜਸਬ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਅਗਲਹ 

ਸ ਹਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਲਈ ਗੁਰਦਹ ਜਕਿੱਥੋਂ ਆ ੇਗਹ: ਜਿਊ ਾਂਦੇ ਦਹਨੀ ਤੋਂ ਿਹਾਂ ਜਮ੍ਤਕ ਦਹਨੀ ਤੋਂ।  

ਿੇ ਤੁਹਹਡੇ ਕੋਲ ਜਿਊ ਾਂਦਹ ਦਹਨੀ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਡੀ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਸਰਿਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਹ ੇਗੀ ਿਦੋਂ ਤੁਹਹਡੇ 

ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਿਹਣਗੇ।  

ਿੇ ਤੁਹਹਡੇ ਕੋਲ ਜਿਊ ਾਂਦਹ ਦਹਨੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਡਹ ਨਹਮ ਜਮ੍ਤਕ ਦਹਨੀਆਾਂ  ਹਲੇ ਇੰਤਿਹਰ ਸ ਚੀ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ 

ਕਰ ਜਲਆ ਿਹ ੇਗਹ।  
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1.22 ਸਰਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ? 

 

Notes: 

ਕਈ ਲੋਕਹਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਿਹਣ ਕੇ ਹੈਰਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਿਦੋਂ ਉਹਨਹਾਂ ਨ ੰ  ਨ ਹਾਂ ਗੁਰਦਹ ਜਦਿੱਤਹ ਿਹਾਂਦਹ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਜਹਣ ਜਦਿੱਤੇ ਿਹਾਂਦੇ ਹਨ।    

ਗੁਰਦਹ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਿਰੀ ਜ ਿੱਚ ਪੰਿ ਘੰਟੇ ਤਿੱਕ ਦਹ ਸਮਹਾਂ ਲਿੱਗ ਸਕਦਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ 

ਬਹਅਦ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਤੁਹਹਨ ੰ  ਹਸਪਤਹਲ ਜ ਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤਹ ਰਜਹਣਹ ਪ ੇਗਹ।  
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1.23 ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ? 

 

Notes: 

ਆਪਣੇ ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਪਜਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਹਨ ਤੁਹਹਨ ੰ  ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜ ਖੇ ਬਕਹਇਦਹ ਆਉਣਹ 

ਪ ੇਗਹ, ਅਤੇ ਸਮਹਾਂ ਜਬਤਨ ਦੇ ਨਹਲ, ਤੁਹਹਨ ੰ  ਇਿੱਥੇ ਘਿੱਟ ਿਹਣਹ ਪ ੇਗਹ।  
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1.24 ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ? 

 

Notes: 

ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਿ  ੈਨਕ  ਰ ਤੋਂ ਬਹਹਰ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਹਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਜਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਿੱਕ 

 ੈਨਕ  ਰ ਜ ਿੱਚ ਠਜਹਰਨ ਦੀ ਜਰਹਹਇਸ਼ ਲਿੱਭਣੀ ਪ ੇਗੀ।  

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਘਰ ਿਹਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋ ੋਂਗ,ੇ ਤਹਾਂ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਟੀਮ ਤੁਹਹਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਤੁਹਹਡੀ ਫਹਲੋ-

ਅਿੱਪ ਦੇਖਭਹਲ ਦਹ ਇੰਤਿਹਮ ਕਰੇਗੀ।   

 



 

Presentation © BC Renal, December 2020 

1.25 ਮੈਂ ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨੀ ਵਕਿੇਂ ਲੱਭਾਾਂ? 

 

Notes: 

ਆਪਣੇ ਗੁਰਦ ੇਦ ੇਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਲਈ ਤੁਹਹਡੇ ਕੋਲ ਜਿਊਾਂਦਹ ਦਹਨੀ ਹੋਣਹ ਫਹਇਦੇਮਦੰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਊਾਂਦਹ ਦਹਨੀ ਲਿੱਭਣਹ 

ਔਖਹ ਲਿੱਗ ਸਕਦਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਹਡੇ ਮਨ ਜ ਿੱਚ ਕਈ ਉਲਟ ਅਜਹਸਹਸ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਕੁਝ ਲੋਕਹਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਭਹ ੀ ਦਹਨੀ ਦੀ ਪਛਹਣ ਕਰਨ ਜ ਿੱਚ ਉਲਝਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਹਾਂ ਦ ਿੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਿੱਛਣ ਤੋਂ ਜਝਿਕ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ।  

ਕਈਆਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਾਂਦੀ ਜਕ ਇਸ ਲਈ ਅਿੱਗ ੇਜਕ ੇਂ  ਜਧਆ ਿਹ ੇ।   

ਕਈਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਹਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸ ੇਨੇ  ੀ ਉਹਨਹਾਂ  ਹਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕਈ ਿਨੇ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ  ਹਲੇ ਜ ਅਕਤੀ ਉਪਰ ਪੈਣ  ਹਲਹ ਪ੍ਭਹ  ਅਤੇ ਉਸ ਜ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜਸਹਤ ਦ ੇਭਜ ਿੱਖ ਨ ੰ  

ਲੈਕੇ ਜਚੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਈ ਿਨੇ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ  ਹਲੇ ਜ ਅਕਤੀ ਦ ੇਅਜਹਸਹਨ ਹੇਠ ਦਿੱਬੇ ਿਹਣ ਿਹਨ ਦਹਨੀ ਨਹਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਨ ੰ  ਲੈਕੇ 

ਜਫਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
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1.26 ਮੈਂ ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨੀ ਵਕਿੇਂ ਲੱਭਾਾਂ? 

 

Notes: 

ਇਹ ਯਹਦ ਰਿੱਖਣਹ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਕਿੱਲੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ। ਤੁਹਹਡੀ ਗੁਰਦਹ ਦੇਖਭਹਲ ਟੀਮ ਜਿਊ ਾਂਦਹ ਦਹਨੀ ਲਿੱਭਣ 

ਅਤੇ ਗੁਰਦਹ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕੀਤ ੇਿਹਣ ’ਤੇ ਤੁਹਹਡੇ ਤਿਰਬ ੇਨ ੰ  ਕਹਮਯਹਬ ਬਣਹਉਣ  ਹਸਤੇ ਿਹਣਕਹਰੀ ਅਤੇ 

 ਸੀਲੇ ਪ੍ਦਹਨ ਕਰਕ ੇਤੁਹਹਨ ੰ  ਸਹਹਰਹ ਦੇਣ  ਹਸਤੇ ਮੌਿ ਦ ਹੈ। 
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1.27 ਮੈਂ ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨੀ ਵਕਿੇਂ ਲੱਭਾਾਂ? 

 

Notes: 

ਜਿਊ ਾਂਦਹ ਦਹਨੀ ਲਿੱਭਣ ਦਹ ਕਹਰਿ ਪਜਹਲਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਜ ਅਕਤੀਆਾਂ ਬਹਰ ੇਸੋਚਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੰਦਹ ਹੈ, ਤੁਹਹਡਹ 

ਪਜਰ ਹਰ, ਤੁਹਹਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਗੁਆਾਂਢੀ।  
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1.28 ਮੈਂ ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨੀ ਵਕਿੇਂ ਲੱਭਾਾਂ? 

 

Notes: 

ਦਹਨੀਆਾਂ ਨਹਲ ਤੁਹਹਡਹ ਖ ਨ ਦਹ ਜਰਸ਼ਤਹ ਹੋਣਹ ਲਹਜਿਮੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਜਕ ਉਹਨਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਹਡੇ ਖ ਨ 

ਦੀ ਇਿੱਕੋ ਜਕਸਮ ਹੋਣੀ  ੀ ਿਰ ਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ  

ਅਤੇ ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ.ਜ ਿੱਚ ਹੀ ਜਕਸੇ ਨ ੰ  ਲਿੱਭਣਹ ਿਰ ਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਹਡਹ ਦਹਨੀ ਕੈਨੇਡਹ ਜ ਿੱਚ ਜਕਤ ੇ ੀ 

ਰਜਹੰਦਹ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ।   
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1.29 ਮੈਂ ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨੀ ਵਕਿੇਂ ਲੱਭਾਾਂ? 

 

Notes: 

ਜਿਊ ਾਂਦਹ ਦਹਨੀ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਗਿੱਲਬਹਤ ਦਹ ਹਰ ਿਜਰਆ ਇਸਤੇਮਹਲ ਕਰਨਹ ਸਹਹਇਕ ਹੁੰਦਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ ਿੱਚ 

ਸ਼ਹਮਲ ਹੈ: 

 ਲੋਕਹਾਂ ਨਹਲ ਗਿੱਲਬਹਤ ਕਰਨੀ 

 ਜਚਿੱਠੀਆਾਂ ਿਹਾਂ ਈਮੇਲਹਾਂ ਜਲਖਣੀਆਾਂ 

 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

 ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਲੋਕਹਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚਹਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ  ਹਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇ ਹਰੀ 

ਲਗਹਉਣੀ 
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1.30 ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨ: ਪ੍ਵਕਵਰਆ 

 

Notes: 

ਜਿਊ ਾਂਦਹ ਦਹਨੀ ਬਣਨ ਦਹ ਜ ਚਹਰ ਕਰਨ ਬਹਰੇ ਜ ਅਕਤੀ ਲਈ, ਇਹ ਿਹਣਨਹ ਿਰ ਰੀ ਹੈ: 

 ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ ਦਹ ਫੈਸਲਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹਾਂ ਉਹਨਹਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਸਹਰੀ ਿਹਨਕਹਰੀ ਜਦਿੱਤੀ ਿਹ ੇਗੀ ਿੋਜਿਹੜੀ 

ਉਹ ਚਹਹੁੰਦੇ ਹਨ  

 ਉਹਨਹਾਂ ਦੀ ਜਧਆਨਪ ਰ ਕ ਿਹਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਹ ੇਗੀ ਤਹਾਂ ਜਕ ਇਹ ਪਿੱਕਹ ਕੀਤਹ ਿਹ ਸਕੇ ਜਕ ਉਹ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪਖੋਂ ਠੀਕ ਠਹਕ ਹਨ 

 ਉਹ ਜਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਗੁਰਦੇ ਨਹਲ  ੀਹੀ ਆਮ ਅਤੇ ਜਸਹਤਮੰਦ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
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1.31 ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨ: ਪ੍ਵਕਵਰਆ 

 

Notes: 

ਇਹ ਸਮਝਣਹ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ ਬਹਰ ੇਕਹਰ ਹਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਜਿਉ ਾਂਦੇ ਦਹਨੀ  ਿੱਲੋਂ  

ਹੋਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ।  

 ੈਨਕ  ਰ ਿਨਰਲ ਹੌਸਜਪਟਲ ਿਹਾਂ ਸੇਂਟ ਪੌਲ’ਿ ਹੌਸਜਪਟਲ ਜ ਖੇ ਜਲਜ ੰਗ ਡੋਨਰ ਟੀਮ ਨਹਲ ਦਹਨੀ ਦਹ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਹਕ ੇਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਹਾਂ ਜਕ ਿਹਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਜਕ੍ਆ  ਹਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਨਹਮ ਰਜਿਸਟਰ 

ਕੀਤਹ ਿਹ ਸਕੇ। 

ਿੇ ਤੁਹਹਡੇ ਦਹਨੀ ਦਹ ਗੁਰਦਹ ਤੁਹਹਡੇ ਨਹਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਾਂ ਖਹਾਂਦਹ, ਉਹ ਜਫਰ  ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ੋਗਰਹਮ ਰਹਹੀ ਾਂ ਆਪਣਹ 

ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਗੁਰਦਹ ਮੇਲ ਖਹਾਂਦੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਦਹਨ ਕੀਤਹ ਿਹ ੇਗਹ।  
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1.32 ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨ  ਸਰਿਰੀ 

 

Notes: 

ਦਹਨੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਜ ਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦਹ ਕਿੱਢਣ  ਹਲੀ ਸਰਿਰੀ ਅਤੇ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜ ਿੱਚ ਗੁਰਦਹ ਪਹਉਣ  ਹਲੀ 

ਸਰਿਰੀ ਇਿੱਕੋ ਜਦਨ ਕੀਤੀ ਿਹਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਇਹਨਹਾਂ ਸਰਿਰੀਆਾਂ ਦਹ  ੈਨਕ  ਰ ਜ ਿੱਚ ਅਗਹਊ ਾਂ ਇੰਤਿਹਮ ਕੀਤਹ ਿਹਾਂਦਹ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹਅਦ, ਗੁਰਦਹ 

ਦਹਨ ਕਰਨ  ਹਲਹ ਜ ਅਕਤੀ ਚਹਰ ਰਹਤਹਾਂ ਤਿੱਕ ਹਸਪਤਹਲ ਜ ਿੱਚ ਗੁਿਹਰੇਗਹ।  
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1.33 ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨ:  ਸਰਿਰੀ 

 

Notes: 

ਬਹਤੁੇ ਦਹਨੀ ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਹਮ ਲੀ ਗਜਤਜ ਧੀਆਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਮਹੀਨੇ ਇਿੱਕ ਬਹਅਦ ਹਲਕਹ ਕੰਮਕਹਿ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ 

ਉਹਨਹਾਂ ਨ ੰ  ਛੇ ਤੋਂ ਬਹਰਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੱਕ ਇੰਤਿਹਰ ਕਰਨਹ ਪੈਂਦਹ ਹੈ।  
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1.34 ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨ   

 

Notes: 

ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਹਫ਼ੀ ਪਜਹਲਹਾਂ ਆਪਣਹ ਜਿਊ ਾਂਦਹ ਦਹਨੀ ਲਿੱਭਣਹ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਰਜਹੰਦਹ ਹੈ 

ਜਕਉ ਾਂਜਕ ਇਸ ਨਹਲ ਜਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨ ੰ  ਜ  ਸਜਥਤ ਕਰਨ  ਹਸਤੇ ਸਮਹਾਂ ਜਮਲ ਿਹਾਂਦਹ 

ਹੈ।  

ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਹਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਰੋਿਹਨਹ ਕਹਰਿਹਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੇਗੀ। 

 



 

Presentation © BC Renal, December 2020 

1.35 ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨ  

 

Notes: 

ਸਹਹਰੇ  ਹਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਦਹਨੀਆਾਂ ਕੋਲ ਜਨਿੱ ਿੀ ਜਸਹਤ ਬੈਨੇਜਫਟ ਅਤੇ ਰਿੁਗਹਰ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਜਿਆਦਹਤਰ ਕੰਮ ਮਹਲਕ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ  ਹਸਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟੀ ਲੈਣ ਨ ੰ   ਹਿਬ ਕਹਰਨ ਮਹਣਦੇ ਹਨ।  
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1.36 ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨ 

 

Notes: 

ਦਹਨੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਹਹਰਹ ਦੇਣ ਜ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ  ਹਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ੋਗਰਹਮ  ੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿ ੇਂ ਜਕ: 

 ਜਲਜ ੰਗ ਡੋਨਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੀਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ੋਗਰਹਮ ਯਹਨੀ ਜਕ ਜਿਊ ਾਂਦੇ ਿੀਅ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ  ਹਲੇ 

ਜ ਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਜਚਆਾਂ ਦੀ ਭਰਪਹਈ ਕਰਨ  ਹਲਹ ਪ੍ੋਗਰਹਮ - ਿੋ ਜਕ ਖ਼ਰਜਚਆਾਂ ਜ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, 

ਅਤੇ  

 ਜਲਜ ੰਗ ਡੋਨਰ ਮੈਂਟਰ ਪ੍ੋਗਰਹਮ ਯਹਨੀ ਜਕ ਜਿਊ ਾਂਦੇ ਿੀਅ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰਨ  ਹਜਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਹਹ ਦੇਣ 

 ਹਲਹ ਪ੍ੋਗਰਹਮ - ਿੋ ਜਕ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜ ਿੱਚ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨ ਕਰ ਚੁਿੱਕੇ ਲੋਕਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਹਰਹ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰ ਹਉ ਾਂਦਹ ਹੈ। 
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1.37 ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨ:  

ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਨੁਕਤੇ 

 

Notes: 

ਜਿਊ ਾਂਦਹ ਗੁਰਦਹ ਦਹਨੀ ਲਿੱਭਣ ਜ ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਹਮਯਹਬੀ ਦੇ ਸਹ ਧਹਨ ਜ ਿੱਚ ਸਹਹਇਤਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ: 

 ਆਪਣੇ ਪਜਰ ਹਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਹਾਂ ਦੇ ਬਹਕਹਇਦਹ ਸੰਪਰਕ ਜ ਿੱਚ ਰਹੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਹਹਲਤ ਬਹਰੇ ਦਿੱਸਦੇ 

ਰਹੋ 

 ਿਹਨਕਹਰੀ ਲਈ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨਹਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਨੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜ ਖ ੇ

ਆਉਣ ਦਹ ਸਿੱਦਹ ਜਦਉ 

 ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਹ ਜਿਊ ਾਂਦੇ ਦਹਨੀ ਲਿੱਭੋ 
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1.38 ਵਿਊ ਾਂਦਾ ਦਾਨ  

 

Notes: 

ਇਹ ਸਮਝੋ ਜਕ ਦਹਨੀ ਲਿੱਭਣ ਜ ਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਹਾਂ ਲਿੱਗ ਸਕਦਹ ਹੈ।  
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1.39 ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਾਂ ਲਈ ਿਸੀਲੇ 

 

Notes: 

ਗੁਰਦਹ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਕਰ ਹਉਣ ਬਹਰ ੇਮਰੀਿਹਾਂ ਅਤੇ ਦਹਨੀਆਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਈ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਸਰੋਤਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਹਾਂ ਹੋਰ 

 ਸੀਲੇ ਮੌਿ ਦ ਹਨ। 

 

 ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ  

 ਬੀ.ਸੀ. ਰੀਨਲ ਅਤੇ  

 ਬੀ.ਸੀ. ਜਕਡਨੀ ਫਹਊ ਾਂਡੇਸ਼ਨ 
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1.40 ਸੁੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ 

 

Notes: 

ਤੁਸੀ ਾਂ  ੈਨਕ  ਰ ਿਨਰਲ ਹੌਸਜਪਟਲ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਪੌਲ’ਿ ਹੌਸਜਪਟਲ ਜ ਖ ੇਗੁਰਦਹ ਟ੍ਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ ਟੀਮਹਾਂ ਨਹਲ  ੀ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
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1.41 ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਟ੍ਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ 

 

Notes: 

 

 

 


