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ਕੀ ਗੁਰਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹ ੇਹ?ੋ  

 
 

 
 
 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ… 

ਭੂਿਮਕਾ 
 

ਗੁਰਦ ੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ੇ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ  ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ (ਿਕਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ 
ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਲਾਣਾ) ਇਕ  ਉਹ  ਇਲਾਜ ਹ,ੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਾਂ 
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ ੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 
ਇਕ  ਉਹ  ਸੂਖਮ ਅਤ ੇ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਵਾਲਾ 
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ ਕਰਨ  ਲਈ  ਇਕ  ਉੱਚ-
ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਿਵਚ 
ਅਨੁਭਵੀ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈਫਰਾਲੌਿਜਸਟਾਂ (ਗੁਰਦਾ 
ਿਚਿਕਤਸਕ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਸਰੀਰ ਿਵਚ 
ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ  ਲਈ  ਗੁਰਦੇ, ਿਕਸੇ ਮਰ  
ਚਕੁ ੇਡਨੋਰ (ਗਰੁਦਾ ਦਣੇ ਵਾਲਾ)ਜਾਂ ਜੀਉਂਦ ੇਡੋਨਰ ਦ ੇਵੀ 
ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ।  
 
ਿਕਸੇ ਿਮਰ੍ਤਕ ਡੋਨਰ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਉਪਲਬਧ  ਹੋਣਾ ਤੇ 
ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤ ੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ  ਦੇਸ਼ ਿਜਥੇ ਤੁਸ  
ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ, ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤੂਰ ਤ ੇਿਨਰਭਰ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਉਸ  ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਨਹ  ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ।  
 
ਗੁਰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੀਉਂਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮ  ਤੌਰ ’ ਤ ੇ
ਇਕ  ਸਕਾ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ  ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ, ਗੁਰਦੇ ਦ ੇ ਦਾਨ ਲਈ  
ਇਕ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ (ਿਜਵ ਿਕ 
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਪਾਰਟਨਰ, ਜਾਂ ਦੋਸਤ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ ਹਰ  ਕੇਸ ਲਈ  
ਗੁਰਦ ੇ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਿਪਆਰ, 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ  ਦੂਜ ੇਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਨ  ਲਈ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ  ਗੁਰਦਾ 
ਦੇਣ  ਵਾਲਾ ਅਤ ੇਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵ ਹੀ ਇਸ  ਦਾ 
ਿਫਕਰ ਕਰਦ ੇਹਨ , ਿਕ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 
ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲ  ਸਫਲ  ਹਵੋੇ।  ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 
ਖੁੱਲਹ੍ੇ  ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇ ਕੀਤ ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ 
ਨਤੀਜਾ ਅਕਸਰ  ਗੁਰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਦੋਹਾਂ ਲਈ  ਡਾਕਟਰੀ, ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ 
ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ ਬਹੁਤ  ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ  
 
ਪਰ  ਜੀਵਤ ਗੁਰਦਾ ਦਾਤਾਵਾ ਂਦਾ ਇਕ  ਹੋਰ ਸਰੋਤ 
ਵੀ ਹੈ।  ਕਈ  ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਧਨ  ਦੀ ਸਖ਼ਤ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਆਪਣਾ ਇਕ  ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ  
ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  ਗੁਰਦ ੇਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤ ੇਵੇਚਣ 
ਨੂੰ “ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਮਰਿਸ਼ਅਿਲਜ਼ਮ”  (“ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ 
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਲਾਣ ਦਾ ਵਪਾਰ” ), ਅਤ ੇ
ਇਹ  ਲਗਭਗ  ਦੁਨੀਆ ਦ ੇਸਭ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ 
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹ।ੈ  ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਦੀ ਹ,ੈ 
ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੇਚ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ।  
 
ਇਸ  ਿਕਤਾਬਚੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ 
ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ  ਅਤੇ ਇਸਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ  
ਕਦਮ  ਚੁੱਕਣ ਤ ਰੋਕਣਾ ਹ।ੈ  
 

 
ਟਰਾਸਂਪਲਾਟਂ ਕਮਰਿਸ਼ਅਿਲਜ਼ਮ (ਵਪਾਰਕ) ਅਤ ੇ
ਟੂਿਰਜ਼ਮ (ਸਰੈਸਪਾਟਾ) ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕੀ ਮਤਲਬ  
ਹ?ੈ 
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ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਮਰਿਸ਼ਅਿਲਜ਼ਮ ਿਵਚ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ ਤੇ 
ਿਕਸੇ ਿਵਚੋਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਦਲਾਲ ਰਾਹ  ਜ ੋ
ਆਪਣੀਆਂ “ ਸੇਵਾਵਾਂ”  ਲਈ  ਫੀਸ ਲਦਾ ਹ,ੈ ਗੁਰਦਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਚਕਾਰ ਧਨ  ਦਾ ਜਾਂ 
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਅਿਹਮ ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਭ ਦਾ 
ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ  ਡੋਨਰ (ਅਸਲ  ਿਵਚ 
“ ਵਡਰ” ) ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ  ਦੀ ਰਕਮ  ਿਮਲਦੀ ਹੈ, 
ਜ ੋ ਅਕਸਰ  ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਰਕਮ  ਤ ਘੱਟ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਨਤੀਜ ੇਵਜ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ 
ਰਕਮ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤ ੇਗਏ  
ਗੁਰਦ ੇਲਈ  ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ  ਤ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ  ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਿਸ਼ਊਰਸ (ਬੀਮਾ) 
ਅਕਸਰ  ਕਮਰਿਸ਼ਅਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਉਪਲਬਧ  ਨਹ  ਕਰਦਾ।  
 
ਗੁਰਦ ੇਦੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ “ ਟਰਾਸਂਪਲਾਟਂ ਟੂਿਰਜ਼ਮ”  ਿਕਹਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ  ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ 
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ  ਅਮਲ  ਦੀ ਿਨਖੇਪੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ  ਅਤੇ ਇਸ  ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ  ਿਕ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜੋ ਪੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ  ਹੋਵੇਗੀ 
ਉਹ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਪੱਧਰ ਤ ਘਟੀਆਂ ਹਵੋੇਗੀ।  

 
 

ਗਰੁਦ ੇਦਾ ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਸਂਪਲਾਟਂ ਗਰੈ-ਕਾਨੂਨੰੀ ਿਕਉਂ 
ਹ?ੈ 

 

ਬਹੁਤ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਅਿਜਹ ੇਕਾਨੂੰਨ ਹਨ , ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਤਿਹਤ 
ਗੁਰਦ ੇਦੀ ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।  ਅਤ ੇ
ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਤੁਸ  ਰਿਹੰਦ ੇਹ,ੋ ਉਸ  ਿਵਚ ਵੀ ਇਸ  
ਅਮਲ  ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ।ੈ  

 
ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜ ਲਾਭ ਨਾਲ 
ਨੁਕਸਾਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ  ਨਾਲ ਡੋਨਰ ਅਤੇ 
ਗੁਰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋੜ ੇਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ 
ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਉਹ  ਗੁਰਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ  
ਸਫ਼ਰ ਕਰਦ ੇਹਨ , ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 
ਦੇ ਦਾਨ ਦ ੇਿਸਹਤਮੰਦ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹ।ੈ      
 

ਿਜਸ ਡੋਨਰ ਨੂ ੰਰਕਮ  ਿਦਤੱੀ ਗਈ  ਹ ੈਉਸ  ਨੂ ੰਕੀ ਖ਼ਤਰ ੇ
ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ  ਉਸ  ਡਨੋਰ ਿਜਸ ਨੂ ੰਕਈੋ ਧਨ  ਨਹ  
ਿਦਤੱਾ ਿਗਆ ਦ ੇਖ਼ਤਿਰਆ ਂਨਾਲ ਵਧ  ਹਨ ? 

 
ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ  ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 
ਅਕਸਰ  ਗਰੀਬ ਅਤ ੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ।  ਵੱਡੀ 
ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਗਏ  ਅਿਧਐਨਾਂ ਤ ਇਹ  ਸਾਮਹ੍ਣੇ 
ਆਇਆ  ਹੈ, ਿਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ ਤ ੇ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ 
ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਬਹਤੁ ੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ।  ਉਹ  ਅਕਸਰ  
ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਹੁੰਦ ੇ ਹਨ , ਜੇ ਵੱਧ 
ਿਵਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇ
ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ।  ਉਹ  ਆਪਣੇ ਧਨ  ਦੀ ਕਮੀ ਨੂ ੰ ਦੂਰ 
ਕਰਨ  ਅਤ ੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਿਬਹਤਰ 

ਕਰਨ  ਦੀ ਉਮੀਦ  ਿਵਚ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਦ ੇ ਹਨ ।  
ਪਰ , ਅਕਸਰ  ਉਹ  ਿਨਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ।  
 

ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ ਤ ੇਗੁਰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ  
ਿਸਰਫ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹ  ਹੁੰਦਾ ਸਗ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ  
ਬਾਰੇ ਸਮਝ  ਨਹ  ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ  ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ  ਹੁੰਦਾ।  ਇਸ  ਤ 
ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ 
ਅਤੇ ਉਹ  ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ 
ਲੈਣ।  ਉਹ  ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਦੇ 
ਹੋਣ, ਅਤ ੇਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੇ ਉਸ  ਸਮ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ 
ਹੋਵੇ, ਜਦ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਲਈ  ਇਹ  ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਕ  ਮੂਰਖਤਾ 
ਸੀ।  ਗੁਰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜ ੇ ਨਤੀਜ ੇ ਭੁਗਤਣੇ 
ਪੈਣਗੇ, ਇਸ  ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਨਹ  ਸੀ।  

 
  ਧਨ  ਲੈਕ ੇਗੁਰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਕਮ  ਿਮਲਦੀ 
ਹ,ੈ ਅਕਸਰ  ਉਹ  ਉਸ  ਰਕਮ  ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ੍ ੀ 
ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਗੁਰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਸ  ਨਾਲ ਡੋਨਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹ  
ਹੁੰਦੀਆਂ।  ਗੁਰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਿਵਚੋਿਲਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ  ਡੋਨਰ ਦੀ ਆਮਦਨ  ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹ ੋ ਜਾਏਗੀ, 
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ  ਪਿਹਲਾ ਂ ਵਾਂਗ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਯੋਗ 
ਨਹ  ਰਿਹ ਜਾਂਦ।ੇ  ਧਨ  ਲੈਕੇ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੋਨਰ 
ਿਨਰਾਸ਼ ਹ ੋ ਸਕਦ ੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਿਜ਼ਦੰਗੀ 
ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।  
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦਖੇਭਾਲ ਤਕ  ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ 

ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।  ਬਹੁਤ ੇਡੋਨਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀ 
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹ  ਕਰਨਗੇ।  

 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤ ੇ ਗਏ  ਗੁਰਦ ੇ ਦੀ ਲੰਮੇ 
ਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਿਵਆਪਕ ਸ ਬੂਤਾਂ ਨੇ 
ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਪਰ  ਧਨ  ਦਕੇ ੇ ਲਏ  ਗਏ  
ਗੁਰਦ ੇਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮ ਲਈ  ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਅੰਕੜ ੇਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹਨ ।  ਅਸ  ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਾਂ 
ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਧਨ  ਦ ੇਲਏ  ਗਏ  ਗੁਰਦੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰੇ 
ਹਨ  ਅਤੇ ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ ਉਹ  ਵਾਧੂ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ 
ਹਨ , ਜੋ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ ।  
 

ਇਕ  ਧਨ  ਲੈਕ ੇਗਰੁਦਾ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਡਨੋਰ ਦ ੇਗੁਰਦ ੇ
ਨਾਲ ਗਰੁਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂ ੰਹਰੋ ਵਾਧ ੂਖ਼ਤਰ ੇਿਕਹੜ ੇ
ਹਨ ? 
 

ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ  ਅਕਸਰ  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ  
ਹ,ੈ ਇਸ  ਲਈ  ਧਨ  ਅਦਾ ਕਰਕ ੇ ਲਏ  ਗਏ  
ਗੁਰਦ ੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਮ  ਤਰੌ ’ ਤ ੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕਲੀਿਨਕਾਂ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ 
ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ  ਕਰਨ  ਦਾ ਲਾਇਸਸ ਨਹ  ਹੁੰਦਾ 
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲ ਮਾਨਤਾ 
ਨਹ  ਿਮਲੀ ਹੁੰਦੀ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 
ਿਵਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸਟਡਰਡਾਂ 
(ਮਾਪਦੰਡ) ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਹ  ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ  ਦੇਸ਼ 
ਿਜਥੇ ਇਹ  ਸਿਥਤ ਹਨ , ਦੇ ਹਨ ।  ਨਤੀਜ ੇਵਜ, 
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ  ਤਰਹ੍ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ  



 
ਕਮਰਿਸ਼ਅਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦ ੇ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ 
ਕਈ  ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾ ਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ 
ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ  ਇਹ  ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਡੋਨਰ ਦੀ ਸਹੀ 
ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਕਰੀਿਨੰਗ (ਜਾਂਚ) ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 
ਿਨੱਜੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਿਹਮ  ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜ਼ਾਿਹਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹ ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ  ਬਾਰੇ 
ਉਸਨੂੰ ਆਪ  ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।  ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਰੇ 
ਿਵਚ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ 
ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਆਮ  ਿਮਆਰ ਤ ਨੀਵ  ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹ।ੈ  ਿਕਉਂਿਕ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦ ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ, 
ਇਸ  ਲਈ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਗੁਰਦਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ 
(ਰੋਗਾਂ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿਸਸਟਮ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਇਸ  ਲਈ  ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ  ਤਰਹ੍ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਉਹ  ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾ ਂ ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋ ਉਹ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ , ਅਤ ੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤ ੇ
ਹੋਰਨਾ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ।  
ਅਿਜਹੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾ ਂ ਉਪਲਬਧ  
ਐਂਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਰੈਪੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ  ਦਾ 
ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ  ਅਤ ੇ ਕਈ  
ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ 
ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹ  ਛੇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ  ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹ  ਅਤੇ ਇਸ  ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ ਵਜ 
ਕਈ  ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ ।  
 

ਟੂਿਰਜ਼ਮ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਾਂ ਕਰ  ਰਹ ੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ  ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ  ਕੀਤ ੇ
ਗਏ  ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਗਭਗ  
ਨਾਕਾਫੀ ਰਹ ੇ ਹਨ ।  ਹ ੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਗੁਰਦਾ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਡੋਜ਼ਾਂ 
ਿਵਚ ਨਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।  ਇਸ  ਨਾਲ ਵਾਪਸ 
ਘਰ  ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਸ  ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ  ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ ੇ
ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ  ਪਦਾ ਹ।ੈ  
 
ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਿਵਚ, ਹ ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ  ਤ ਪਿਹਲਾਂ 
ਇਹ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ , ਿਕ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਲਈ  
ਗੁਰਦ ੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹ ੈ ਿਕ 
ਨਹ , ਗੁਰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ  ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ 
ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।  ਅਤੇ ਬਹੁਤ 
ਗੰਭੀਰ ਸਿਥਤੀਆਂ (ਿਜਵ ਿਕ ਿਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, 
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਕਸਰ) ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇ
ਵਜ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਦੀ ਅਵਹੇਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ  
ਹੋਵੇ।  
 

ਕੀ ਗਰੁਦ ੇਦਾ ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਸਂਪਲਾਟਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਦਾਚਾਰਕ 
ਤਰੌ ’ ਤ ੇਸਹੀ ਹ?ੈ 

 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦ ੇਹਨ  ਿਕ ਜੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ ਤ ੇਕੀਤ ੇ
ਜਾਂਦ ੇਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੌ ’ ਤੇ ਨੇਮਬੱਧ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੋਨਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 
ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਪਰ  ਅੱਜ ਤਕ  ਦੇ ਅਨੁਭਵ 
ਤ ੇਇਹ  ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਥਤੀ ਅਿਜਹੀ ਨਹ ।  

ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਜ ੇ ਪੁੱਜ ੇਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ 
ਿਰਹਾ ਹੈ।  ਿਕਸੇ ਤ ੇਦਬਾਅ ਪਾਣਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਪਰਾਧ, 
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ (ਿਜਸ ਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ  
ਹ)ੈ ਇਹ  ਸਭ  ਕੁਝ ਹ ੋ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ   ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 
’ ਤ ੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਡੋਨਰ ਅਤੇ ਅੰਗ ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਦਹੋਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਪਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ  ਅਮਲ  ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 
’ ਤ ੇਉਿਚਤ ਨਹ  ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਗਰੀਬਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ ਤ ੇਜੀਉਂਿਦਆਂ ਰਿਹ ਸਕਣਗੇ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦ ੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਤ ੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ  ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ।  
 

ਟਰਾਸਂਪਲਾਟਂ ਕਮਰਿਸ਼ਅਿਲਜ਼ਮ (ਟਰਾਸਂਪਲਾਟਂ  ਦਾ ਵਪਾਰ) 
ਨੂ ੰਰਕੋਣ ਲਈ  ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ  
 

ਉੱਘੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਾਂਭ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਇਸ  ਅਮਲ  ਿਵਰੁੱਧ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ  ਲਈ  ਇਕਠੱੇ ਹੋਏ ਹਨ ।  
ਆਲਮੀ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾ [World Health 
Organization (WHO)] ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 
ਕਮਰਿਸ਼ਅਿਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਖਤ  ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ  
 
ਕਈ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ  
ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੂਿਰਜ਼ਮ ਿਵਚ ਲਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ 
ਕਰਕ ੇ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿਗਰ੍ਫਤਾਰ ਕਰਕ ੇ ਕਈ  
ਕਦਮ  ਚੁੱਕ ੇਹਨ ।  ਅਿਜਹ ੇਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ , 
ਿਜਥੇ ਡੋਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇ
ਬਾਅਦ ਿਗਰ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ  

 
    ਇਸਤਾਬਂੁਲੱ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (The Declaration of 
Istanbul) 
         
2008 ਿਵਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ  ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਦੇ ਇਕ  
ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇ
ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੂਿਰਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤ ੇਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨ  ਲਈ  ਇਸਤੰਬੁੱਲ, ਤੁਰਕੀ ਿਵਖੇ ਇਕ  ਮੀਿਟੰਗ 
ਕੀਤੀ।  

 
ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ੇਬੀਮਾਰਾਂ 
ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤ ੇਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਅਿਹਸਾਸ ਹ।ੈ  
ਇਸ  ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਈ  ਅਿਜਹੇ ਿਸਧਾਂਤ ਅਤ ੇਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ , ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਮਰ੍ਤਕ ਅਤੇ 
ਜੀਉਂਦ ੇਦੋਹਾਂ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਡੋਨਰਾਂ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ  ਿਵਚ 
ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਾ ਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹ ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ 
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਭਲਾਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹ ਸਕ ੇਅਤੇ 
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ  ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ ੋ ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤਬੰੁਲੱ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (The 
Declaration of Istanbul) ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ  
 
2010 ਿਵਚ, ਇਸਤਬੰੁਲੱ ਕਸਟਡੋੀਅਨ ਗਰੁਪੱ ਦਾ 
ਐਲਾਨਨਾਮਾ [Declaration of Istanbul 
Custodian Group (DICG)], ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ 
ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਉਤਸਾਿਹਤ 
ਕਰਨ  ਲਈ  ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  DICG 
ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਨ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ  ਦੀ ਟਰਾਸਂਪਲਾਟਂਸ਼ੇਨ ਸਸੁਾਇਟੀ [The 



Transplantation Society (TTS)] 
ਅਤੇਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਨੈਫਰਲੋੋਜੀ  
[International Society of Nephrology 
(ISN)]।  80 ਤ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ 
ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ 
ਇਸਤੰਬੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ  ਚੁੱਕੀਆਂ 
ਹਨ ।  
 
ਇਸਤੰਬੁੱਲ ਦ ੇਐਲਾਨਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 www.declarationofistanbul.org ’ ਤ ੇਵੇਖੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 


