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V\UNFG V\U[GL DFlCTL 

આજે ણ વભાજના અનેક રકને અંગદાન અંગેની જાણકાયી નથી ,વભાજભાાં શજી ણ અંગદાન ની 
જાગતૃત જઇએ તેટરા પ્રભાણભાાં નથી. જકે જાગતૃતનયાં પ્રભાણ ધીભેધીભે લધી યહ્યાં છે , જે એક વાયી ફાફત છે. 
ઘણાને પ્રશ્ન થત શમ છે કે અંગદાન એટરે શયાં? અંગદાન શરેાાં બે્રઇન ડેડ અંગેની ભાહશતી અતત જરૂયી છે. જે 
દદીનયાં ભગજ કાભ કયત યાં અટકી ગયયાં શમ તે દદીની પયીથી બાનભાાં આલલાની અને જાતે શ્વાવ રેલાની 
ળક્યતા યશતેી નથી. તે ભાત્ર કૃતત્રભ શ્વાવ ય જીતલત યશે , એટરે કે લેન્ટટરેટય ભળીનથી દદીની શ્વાવની 
પ્રહિમા ચારતી શમ તેલા દદીને બે્રઇન ડેડ કશલેાભાાં આલે છે. દદીને બે્રઇન ડેડ જાશયે કયતા શરેાાં ડૉક્ટયની 
એક ેનર તેની તાવ કયે છે. ત્માયફાદ દદીને બે્રઇન ડેેેડ જાશયે કયે છે. આલા દદી ભાત્ર એક જીતલત રાળ 
વભાન શમ છે. જ તેના તનકટનાાં વગાાંવ ાંફાંધી આ બે્રઇન ડેડ દદીના અલમલ એટરે કે શાટટ , હકડની, રીલય, 

આંખ દાન આલાની ભશચે્છા કયે ત તેને અંગદાન કશલેાભાાં આલે છે. 
વાભાટમ યીતે ભાગટ અકસ્ભાતભાાં બગ ફનેરા દદી લધાયે બે્રઇન ડેડ થતાાં શમ છે. ઉલ્રેખનીમ છે કે 

આલા દદીના અલમલ ગાંબીય ફીભાયીભાાં શમ એલા દદીના ઉમગભાાં આલે છે. એટરે કે શાટટ , રીલય, 

હકડની જેલી ફીભાયીના દદીને ઉમગી ફને છે. જકે આજે ણ અંગદાન કયલાભાાં રક ખચકાટ અનયબલે 
છે, અનેક રક શજી ણ બે્રઇન ડેડને મતૃ્યય તયીકે સ્લીકાયલા તૈમાય થતા નથી. જેના રીધે તે અંગદાન 
કયલાની ઘવીને ના ાડતા શમ છે. વભાજે અંગદાન અંગે જાગ્રત થવયાં ડળે. બે્રઇન ડેથ દદીના તનકટના 
વાંફાંધી તેના મતૃ્યય સ્લીકાયલા તૈમાય થતા નથી તે સ્લાબાતલક છે યાંત ય નક્કય લાસ્તતલકતા એ છે કે ૯૯ ટકા 
બે્રઇન ડેડ દદી જીતલત થઇ ળકતા નથી. દદીના વાંફાંધીઓએ ઉદાયતાથી તલચાયીને બે્રઇન ડેડ દદીના 
અંગદાન ભાાં આલા જઇએ. દદીને બે્રઇન ડેડ જાશયે કયલા ભાટે ડૉક્ટયની એક ેનર કાભ કયે છે. 

અંગદાન ની ઇચ્છા ધયાલનાય વ્મક્ક્તએ તાના ઘયના વભ્મને અગાઉથી જાણ કયલી જઇએ.એનયાં 
કાયણ એ છે કે જ્માયે ણ બતલષ્મભાાં વ્મક્ક્તનયાં બે્રઇન ડેડ થામ ત તેના અલમલ વયતાથી ભી ળકે , 

જેનાથી અટમ દદીને રાબ થામ. વ્મક્ક્તએ તાના વોથી નજીકના કયટયાંફીજનને એક અગત્મના પભટ દસ્તાલેજ 
ય વશી કયલાની શમ છે. જેથી કઇ વાંજગભાાં અકસ્ભાતે ભગજને ઇજા શોંચે અને તભે બે્રઇન ડેડ થાલ ત 
તભાયા વાંકલ્ પ્રભાણે અંગદાન ભાાં રઇ ળકામ. 

ળયીયના અલમલનયાં દાન સ્ત્રી-યરય ફાંને કયી ળકે છે. તેભાાં કઇ ણ ઉંભય , ધભટ કે જાતત શમ તેની 
વાથે કઇ તનવફત નથી. કઇ બેદબાલ નથી. કઇ ણ વ્મક્ક્ત અંગદાન કયી ળકે છે. બે્રઇન ડેડ થમેર દદીએ 
અંગદાન કયયું શમ ત ટ્રાટવપ્રાટટની ટીભ બે્રઇન ડેડ દદીનયાં તફીફી યીક્ષણ કયીને અલમલનયાં દાન કયલા 
મગ્મ છે કે નશીં તેેે તાવીને તેની ચકાવણી કયે છે. ળયીયભાાંથી અલમલ ફશાય કાઢીને તેનયાં પ્રત્માયણ 
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કયવયાં એ એક વ્મલક્સ્થત પ્રહિમા છે.તેભાાં ળયીયનયાં બફનજરૂયી હડવેક્ળન કયલાભાાં આલતયાં નથી. તેના રીધે 
અંતતભતલતધભાાં કઇ ણ પ્રકાયની અડચણ થતી નથી. 

તાજેતયભાાં જ બાલનગયના તવશય તાલયકાના ચયલડરા ગાભના ૩૭ લીમ આવીપ ભશાંભદબાઇ 
જયણેજાના અલમલ તેભના હયલાયે દાન કમાટ શતા. આવીપના તતા ભશાંભદબાઇએ તાના વાંતાનના 
અંગદાન ભાાં આલાની ઇચ્છા દળાટલી , જે અંતગટત અભદાલાદની તફીફની ટીભ બાલનગય શોંચી શાટટ , 

હકડની અને રીલય રેલાભાાં આવ્માાં. આવીપભાાંથી રેલાભાાં આલેરા શાટટને ગ્રીન કહયડય યચીને અભદાલાદ 
રાલલાભાાં આવ્યયાં શત યાં. આ શાટટન યાં પ્રત્માયણ એક હશટદય  દદીભાાં કયલાભાાં આવ્યયાં જે વપ નીલડ્યાં. આ શાટટ  
ટ્રાટવપ્રાટટ ગયજયાતની આ પ્રકાયની પ્રથભ વર્જયી શતી જે ઇતતશાવના વનેયી અક્ષયભાાં કાંડાયાઇ ગઇ. એક 
મયક્સ્રભનયાં શાટટ  હશટદયભાાં ધફકલા રાગ્યયાં. 

અંગદાન કયલાભાાં કઇ ધભટ કે નાતજાત શતી નથી. તેના અલમલથી ત્રણ રકને જીલનદાન ભળયયાં 
શતાેં ય. આ તલળે લાત કયતા આવીપના બાઇ ઇભયાન જયનેજા કશ ેછે કે , "ભાય બાઇ બે્રઇન ડેડ થતા અભે 
હયલાયજનએ વાથે ભીને તનણટમ રીધ. આભ ત આણે કઇને ાાંચ રૂતમાની ણ ભદદ કયલા જતા 
નથી. જ આ યીતે વેલાનયાં કાભ થઇ ળકે ત તેભાાં ભાયા બાઇના આત્ભાને ણ ળાાંતત ભે. જેથી અભે અલમલ 
દાન કયલાનયાં તલચાયયટ. ીબમા ગાભના જમયાભબાઇ ચાલડાન અકસ્ભાત થતા બે્રઇન ડેડ થયયાં. તેભનાાં 
વાંતાનએ તતાનાાં અંગ દાન કયલાન તનણટમ રીધ. તેભની ફે હકડની , સ્લાદય તિંડ અને આંખનયાં દાન કયલાભાાં 
આવ્યયાં શત યાં. આ વાંદબે લાત કયતા તેભના યત્ર બયતબાઇ ચાલડા કશ ેછે કે , "તતાજી ખફૂ જ વેલાબાલી શતા. 
તે શમાત શતા ત્માયે ણ ફધાને ભદદ કયતા ત્માયે તેભનયાં મતૃ્યય થલાથી તેભના અંગથી કઇને જીલતદાન 
ભી ળકે ત તેભના આત્ભાને આનાંદ જ ભે. તેભનાાં અંગનયાં દાન કયી અભે તેભના આત્ભાને ળાાંતત અી છે ને 
વાથે જ એક વેલાનયાં કામટ ણ કયયું છે. 

"ત્ની બાલના ટેરનાાં અંગ દાન કયનાય જમેળબાઇ ટેર કશ ેછે કે , "બાલના ભાયી જીલનવાંબગની 
શતી. તેનાેં ય બે્રઇન ડેડ થતા ભને ઘણ આઘાત રાગ્મ શત , યાંત ય તે પયી ત શરેાાં જેલી થલાની જ નશતી. 
ભાટે ભેં ભન ભક્કભ કયીને તેના અંગદાનન તનણટમ કમો. આ ભાયા તયપથી તેને પ્રેભા શ્રદ્ાાંજરી શતી." 
અભદાલાદની તવતલર શક્સ્ટરના નેફ્રરજજસ્ટ ડૉ.એચ.એર.તત્રલેદીના ભાગટદળટન અને વભજાલટથી બ્રેઇન 
ડેડ થમેરા દદીના હયલાયજન અંગદાન કયલા તૈમાય થઇ જામ છે.  

તવતલર શક્સ્ટરભાાં ૨૦૧૪ભાાં ૩૯, ૨૦૧૫ભાાં ૭૧ અને ૨૦૧૬ભાાં ૧૦૩ વ્મક્ક્તએ અલમલનયાં દાન કયયું 
છે. જે વભાજભાાં આ ફાફતે જાગતૃત લધી યશી શલાનયાં પ્રભાણ છે. આ તલળે લાત કયતા તવતલર હકડની 
શક્સ્ટરના આયએભઓ ડૉક્ટય તલયેન તત્રલેદી કશ ેછે કે , "શલે ધીભેધીભે અલમલ દાન કયલાની  જાગતૃત 
રકભાાં લધી યશી છે. જકે શજય ણ આણે ત્માાં અંગદાનને સ્લીકાયલા રક તૈમાય નથી થતા. આ તલળે 
ઉદાયતાથી તલચાયવયાં અતનલામટ છે. 
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અંગદાન કયલાભાાં વોથી લધાયે સયયત અને બાલનગય ભખયે છે. અશીંના રકાભાાં અલેયનેવ ખફૂ 
જલા ભે છે. જઇએ." તવતલર શક્સ્ટર દ્વાયા ૨૫ નલેમ્ફયે અંગદાન આનાય દદીના ૪૮ કયટયાંફીજનનયાં 
વટભાન કયાયયાં શત યાં. વભાજભાાં બે્રઇન ડેડ અંગેનીજાગતૃત ધીભેધીભે લધી યશી છે તે ખયળીની લાત છે. છતાાં શજય 
લધય જાગતૃત અને ખાવ કયીને આ તલમે પ્રલતટતી ગેયવભજને દય ય કયલા એનજીઓ , વયકાયી 
શક્સ્ટર,ખાનગી શક્સ્ટરના ડૉક્ટયએ અંગદાન ભાટે વેતભનાય ગઠલી અને જાશયેાત કયીને વભાજભાાં 
અલેયનેવ રાલલા કહટફદ્તા દાખલલી જઇએ જેનાથી વભાજને પામદ થામ. 

સ્ત્રત: વભબાલ ટયયઝ 

 

ભારતમાાં અંગદાન 

તિભી દેળની વયખાભણીએ બાયતભાાં અંગદાનની ફાફતભાાં બાયે ઉદાવીનતા પ્રલતે છે , જેને ભાટે 
ભટે બાગે ધાતભિક ભાટમતાઓ કાયણરૂ છે. લાસ્તતલકતા એ છે કે અંગદાન એ યણ્મનયાં કાભ છે. એક વ્મક્ક્તનાાં 
તલતલધ અંગનાાં દાનથી કભ વે કભ વાત જણની જજિંદગી ફચાલી ળકામ છે. જેભાાં હૃદમ , હકડની (2), રીલય, 

પેપવાાં, ેહિમાવ (સ્લાદય તિંડ) અને નાના આંતયડાન વભાલેળ થામ છે. બે્રઈન ડેડ થમેરી વ્મક્ક્તનયાં આ પ્રકાયે 
અંગદાન કયી ળકામ છે. 

અંગદાન તલતલધ પ્રકાયના છે જેભાાં રાઈલ હયરેટેડ ડૉનેળન , રાઈલ એનહયરેટેડ ડનેળન તેભજ 
ડીવીઝડ/ કેડેલય ઓગટન ડનેળનન વભાલેળ થામ છે. વ્મક્ક્ત બે્રન ડેડ થામ અને તેનયાં વર્ક્યટરેળન કૃતત્રભ 
યીતે કયાઈ યહ્યાં શમ ત્માયે ળક્ય તેટરી જરદી તેનાાં અંગ ળયીયભાાંથી કાઢી રેલાાં જરૂયી છે , જ્માયે હટસ્યયઝ 12 

થી 24 કરાકની અંદય કાઢી ળકામ છે. 
બાયતભાાં રગબગ દઢ રાખ રકને હકડનીની જરૂય છે , યાંત ય તેભાાંના પક્ત 3000નેજ તે ભે છે. 90 

ટકા રક હકડની ભેવ્મા તલના પ્રતીક્ષા માદી ય શમ ત્માયેજ મતૃ્યય ાભે છે તેલીજ યીતે બાયતની લાતિક 
રીલય પ્રત્માયણની જરૂહયમાત 25,000 છે, ણ આણે કેલ 800 રીલયજ ભેલી ળકીએ છીએ. મતૃ્યય ફાદ 
દયેક જણ વાંબતલત અંગદાન કયનાયા ફની ળકે છે. 

જકે, કૅટવય, એચઆઈલી, વેપ્વીવ (ચાભડી ય ગડગયભડન વડ) જેલી ફાફતભાાં અંગદાન કયી 
ળકાત યાં નથી. હશેટાઈહટવ `વી'ના દદીઓ તેલાજ યગના દદીને તેલીજ યીતે હશેટાઇહટવ `વી'ના દદીઓ ણ 
તેલા યગના દદીને તાનાાં અંગનયાં દાન કયી ળકે છે. જકે, જલલ્રેજ કેવભાાં આવયાં ફનતયાં શમ છે. 

દયેક લમસ્ક વ્મક્ક્ત `ઓગટન ડનય ' ફની ળકે છે તેભજ ભા-ફાની વાંભતતથી ફાકનાાં અંગનયાં ણ 
દાન કયી ળકામ છે. કઈ ણ વ્મક્ક્ત 100 લટની લમ સયધી - આંખ અને ત્લચા , 70 લટ સયધી - હકડની , 

રીલય, 50 લટ સયધી - હૃદમ, પેપવાાં અને 40 લટની લમ સયધી - હૃદમના લાલ્લનયાં દાન કયી ળકે છે. 



 
V\UNFG R[ZL8[A, 8=:8 

Email- contact@angdaan.org                                     S6F"JTL4 U]HZFT                              Mobile – 8200487222 / 9909290393 

 

આલાાં કઈ ણ અંગ ભેલનાયા દદી ભાટે પ્રત્માયણન અથટ `નલી' જજિંદગી થામ છે. જેભના હૃદમ , 

રીલય અને હકડની જેલા અત્માલશ્મક અંગ કાભ ન કયતાાં અથલા ફગડી ગમાાં શમ તેઓ આ અંગનયાં 
પ્રત્માયણ કયાલી ળકે છે અને તેનાથી વાભાટમ જીલન ગયજાયી ળકે છે. 

ઘણા રક એવયાં ભાનતા શમ છે કે ટ્રાટવપ્રાટટેળન અેૉપ હ્યભન ઓગટટવ ઍકટ શઠે ભાનલ અંગનયાં 
લેચાણ કે ખયીદી થઈ ળકે છે , યાંત ય આ વદાંતય ખટયાં અને ગેયકામદે છે અને તેનયાં ઉલ્રાંઘન કયનાયાને દાંડ 
તેભજ જેરની વજાની કામદાભાાં જગલાઈ છે. 

તિભી દેળથી તલયીત બાયતભાાં અંગદાન કયલાનયાં હયલાયજનની વાંદગી ય તનબટય છે. ડનય 
કાડટ ધયાલતી વ્મક્ક્ત મતૃ્યય ામ્મા ફાદ ણ હયલાયે અંગદાન ભાટેની ભાંજૂયી આલી પયજજમાત છે. અશીં 
એક અગત્મની લાત એ છે કે અંગદાનને રગત કઈ ણ ખચટ અંગદાન કયનાયી વ્મક્ક્તના હયલાય ાવેથી 
રેલાભાાં આલત નથી. વ્મક્ક્ત તાની શમાતી દયતભમાન યક્ત , ફન ભેય , હકડની તેભજ રીલય , ેહિમાવ 
અને પેપવાાંના અમયક હશસ્વાનયાં દાન કયી ળકે છે , જ્માયે મતૃ્યય ફાદ આંખ , શાટટ  લાલ્લ , ત્લચા, અક્સ્થ, સ્નાયય 
ઇત્માહદનયાં દાન કયી ળકામ છે. માદ યાખ કે ડૉક્ટય કઈ ણ વ્મક્ક્તને તે `બે્રઈન ડેડ' થઈ ગઈ છે એવયાં જાશયે 
કયે ત્માય ફાદજ તેનાાં તલતલધ અંગનયાં દાન કયી ળકામ છે. 

પક્ત હકડની ભેલલા ભાટેની પ્રતીક્ષા માદી જ એક રાખથી લધયની છે 

સ્ત્રત: જટભભતૂભ 
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