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િારતમાં અંગદાન 

ભારતમાાં અંગોન ાં દાન માનવ અંગો અને પેશીઓના પ્રત્યારોપણ અધિધનયમ, 1994 દ્વારા ધનયાંધિત થાય છે. કાયદો મતૃ અને જીધવત 
દાતા બાંનેને તેમના અંગોન ાં દાન કરવાની માંજૂરી આપે છે. તે મગજના મતૃ્ય  (Braindead) ને મતૃ્ય ના સ્વરૂપ તરીકે પણ ઓળખે છે. નેશનલ 
ઓગગન એન્ડ ટીશ્ય  ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઓગેનાઈઝેશન (NOTTO) દેશમાાં અંગોની પ્રાપ્પ્ત, ફાળવણી અને ધવતરણ સાંબાંધિત પ્રવધૃિઓ માટે સવોચ્ચ 
સાંસ્થા તરીકે કાયગ કરે છે. 
 

2019માાં (ય નાઈટેડ સ્ટેટ્સ પછી) ભારતે ધવશ્વમાાં બીજા નાંબરે સૌથી વધ  ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કયાગ હોવા છતાાં, તે રાષ્ટ્ટ્રીય રીતે સ્પેન (35.1 

pmp), ય નાઈટેડ સ્ટેટ્સ (21.9 pmp) અને ય નાઈટેડ કકિંગડમ (15.5 pmp) જેવા પધિમી દેશો કરતાાં ઘણ ાં પાછળ છે. તેની ધવશાળ વસ્તીને કારણે 
પ્રધત ધમલલયન વસ્તી (2019 મ જબ) દીઠ માિ 0.65 ના દર સાથે અંગદાન થઈ રહ્ ાં છે. 

 

વર્લડગ હરે્લથ ઓગેનાઈઝેશન અન સાર, ભારતમાાં માિ 0.01 ટકા લોકો જ મતૃ્ય  પછી તેમના અંગોન ાં દાન કરે છે. આવા ખરાબ પ્રદશગન 
પાછળના કેટલાક કારણોમાાં જનજાગધૃતનો અભાવ તથા કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ જવાબદાર છે. 
 

નેશનલ ઓગગન એન્ડ ટીશ્ય ુરાન્સપ્લાન્ટ ઓગેનાઈઝેશન (NOTTO) મજુબ  

• ભારતમાાં દર વરે્ષ લગભગ 5 લાખ લોકોને અંગ દાનની જરૂર પડે છે. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે દાતાઓની ઉપલબ્િતાના અભાવે ઘણા 
દદીઓ મતૃ્ય  પામે છે.  

• દેશમાાં અંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની રાહ જોતા દરરોજ 17 લોકો મતૃ્ય  પામે છે. 
• રેનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સાંખ્યા માિ 6000ની આસપાસ છે જ્યારે વાધર્ષિક આશરે 1.8 લાખ લોકો રેનલ અથવા કકડની ફેર્લયોરથી પીડાય 

છે. 
• ભારતમાાં દર વરે્ષ લલવર ફેર્લયોર અથવા લલવર કેન્સરથી મતૃ્ય  પામેલા અંદાજજત 2 લાખ દદીઓમાાંથી લગભગ 10% થી 15%ને 

સમયસર લલવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હસ્તક્ષેપથી બચાવી શકાય છે. ભારતમાાં વાધર્ષિક 25 થી 30 હજાર લલવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની 
જરૂકરયાત સામે વાધર્ષિક િોરણે માિ એક હજાર પાાંચસો લલવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાાં આવે છે. 

• ભારતમાાં દર વરે્ષ માાંડ માાંડ 10 થી 15 હૃદય પ્રત્યારોપણ કરવામાાં આવે છે, તેમ છતાાં લગભગ 50,000 વ્યક્તતઓ વાધર્ષિક િોરણ ે
હૃદયની ધનષ્ટ્ફળતાથી પીડાય છે. 

• કોધનિયાના કકસ્સામાાં 1 લાખની જરૂકરયાત સામે વાધર્ષિક માિ 25,000 ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય છે. 
 

અંગદાન અંગે સામાન્ય રીતે ઉદ્દિવતા પ્રશ્નો 
અંગદાન શુ ંછે ? 

 રતતદાન અને દેહદાનથી આપણે સૌ પકરલચત છીએ, ૨૧મી સદીમાાં મેકડકલ સાયન્સની પ્રગધતને કારણે એક વ્યક્તતના અંગન ાં બીજી 
વ્યક્તતમાાં પ્રત્યારોપણ કરી શકાય છે. જેને ઑગગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કહ ેછે. આવ ાં ત્યારે શકય છે જ્યારે એક વ્યક્તત પોતાન ાં અંગ બીજાને દાનમાાં 
આપે તેને “અંગદાન” કહવેામાાં આવે છે. 
 

અંગદાન શા માટે? 

 જેમ લોહી બનાવી શકાત  ાં નથી, તેમ અંગો પણ બનાવી શકાતાાં નથી. કોઈ પણ ખામીના કારણે અંગ જ્યારે પોતાન ાં કાયગ કરવાન ાં બાંિ 
કરે ત્યારે ઓગગન ફેઈલ થવાના કારણે લોકોને ખ બ જ પીડા અને હાડમારી સહન કરવી પડે છે અને છેવટે મતૃ્ય ને ભેટવ ાં પડે છે. જયારે નાના 
બાળકને અંગની જરૂર હોઈ કે પ ખ્ત વયની વ્યક્તત કે જેના પર આખા પકરવારન ાં ગ જરાન તેના પર ધનભગર હોય તે પકરક્સ્થધત ખબૂ જ ધવકટ 
બની જતી હોય છે. જો અંગદાન કરવામાાં આવે તો તેમને નવી જજિંદગી મળે છે. જેની ખ શી શબ્દમાાં વણગવી શકાય નકહ. 
 
 
 
 



કોણ અંગદાન કરી શકે છે? 

 બાળકથી લઈને વધૃ્િ વ્યક્તત કે જેઓના મગજ મતૃ (બ્રેઈન ડેડ) સૌ કોઈ તેનાાં અંગોન ાં દાન કરી શકે છે. ભતૂકાળમાાં કોઇ બીમારીના 
ભોગ બનેલ વ્યક્તત પણ યોગ્ય સાંજોગોમાાં અંગદાન કરી શકે છે. 
 

શરીરના કયા ંકયાં અંગોનુ ંદાન કરી શકાય છે? 

 હૃદય યકૃત, ફેફ્સા, કકડની આંતરડાાં કે સ્વાદ ધપિંડ જેવાાં અંગોન ાં દાન વ્યક્તત મગજના મતૃ્ય  (બ્રેન ડેડ) બાદ કરી શકે છે. વ્યક્તતન ાં 
મગજ ધનષ્ક્ષ્ટ્િય થઈ ગય ાં હોય અને તેને મતૃ જાહરે કરવામાાં આવ્ય  હોયતો આ ક્સ્થધતમાાં તેના અંગોને કૃધિમ સહાયક યાંિ (વેષ્ક્ન્ટલેટર) દ્વારા 
સાચવવામાાં આવે છે, તેમજ આંખ (કોધનિયા), હૃદયના વાર્લવ, હાડકાાં, ત્વચા, લલગામેન્ટ અને વેઇન્સન ાં દાન પણ કરી શકાય છે. 
 

શુ ંલોકો અંગોની લે - વેચ કરે છે? 

 ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઓફ હ્ મન ઓગગન્સ એતટ ૧૯૯૪ મ જબ અંગોના વ્યાપારીકરણ પર પ્રધતબાંધિત છે. તેમ કરવ ાં એ સજાપાિ ગ નો છે. 
 

બે્રઈન ડેથ શુ ંછે? 

 જે વ્યક્તતન ાં મગજ સાંપણૂગ રીતે હાધનગ્રસ્ત અને ધનષ્ક્ષ્ટ્િય થઇ જાય, જેના કારણે મન ષ્ટ્ય તેન ાં જીવન ગ માવે, તે વ્યક્તત બ્રેઈન ડેડ 
ક્સ્થધતમાાં છે તેમ કહવેાય. આ ક્સ્થધતમાાં વ્યક્તતનાાં અંગોને કૃધિમ સપોટગ ધસસ્ટમથી કાયગરત કરી શકાય છે. એટલે તે સજોગોમાાં અંગ ન ાં દાન કરી 
શકાય છે. મગજ મતૃ વ્યક્તત તેમની કોધર્ષકાઓ પણ દાન કરી શકે છે. 
 

કાર્ડિયાક ડેથ શુ ંછે ? 

 માથામાાં ગાંભીર ઈજાને લીિે હૃદય બાંિ થવાઘી અથવા શ્વાસોચ્છવાસની કિયા બાંિ પડવાથી થતાાં મતૃ્ય ને હૃદય સાંબાંધિત મતૃ્ય  
અથવા કાકડિયાક ડેથ કહવેાય છે. શરીરના બિાાં જ અવયવો અને કોધર્ષકાઓ ઓક્તસજનની તથા ભ્રમણની ખામી અન ભવે છે અને મતૃ્ય માાં 
પકરણમે છે. હૃદય બાંિ પડવાના કારણે મતૃ્ય  પામેલ વ્યક્તત કોધર્ષકાઓન ાં દાનકરી શકે છે. 
 

કોમા અને બે્રઈન ડેડ વચ્ચે શુ ંતફાવત છે ? 

 કોમા એટલે મગજને કોઇ પણ કારણસર થયેલ ઈજાને કારણે ઉદ્દભવેલી સાંપણૂગ અચેતન અવસ્થા, જેમાાં મગજ કાયગરત હોવાન ાં, જે તે  
વ્યક્તત પર થતા પ્રયોગો પરથી સમજી શકાય છે. આ અવસ્થામાાં મગજ સાજ ાં થઈ શકે છે. જ્યારે બ્રેઈન ડેડ એ અફર અવસ્થા છે. જે મગજને 
થયેલ જીવલેણ ઈજા કે અનહદ રતતપાતના પકરણામે ઉદ્દભવે છે અને મગજ ધનષ્ક્ષ્ટ્િય થઇ જાય છે. ભયાંકર અકસ્માત અથવા સ્ટ્રોકના કારણે 
મગજમાાં થતા રતતપાતને કારણે આવ ાં બને છે. 
 

અંગદાન કેટલા સમયમા ંકરવુ ંર્િતાવિ છે ? 

 વ્યક્તત બ્રેઈન ડેડ છે એવ ાં પ્રસ્થાધપત થઈ જાય અને કૃધિમ યાાંધિક સહાયથી થતાાં ભ્રમણ દરધમયાન, બને એટલ ાં જલદી અંગોને 
અલગ કરવાાં જોઇએ. આંખોન ાં દાન મતૃ્ય ના ૬ કલાક દરધમયાન થવ ાં જોઈએ. કોધર્ષકાઓન ાં દાન મતૃ્ય ના ૧૨ થી ૨૪ કલાક દરધમયાન કરી 
શકાય છે. 
 

શુ ંજીવવત વ્યક્તત એના ંઅંગોનુ ંદાન કરી શકે છે ? 

 હા, લોહીની સગાઈ િરાવતી જીધવત વ્યક્તત પોતાની એક કકડની, યકૃતનો એક ભાગ અને સ્વાદ ધપિંડના એક ભાગન ાં દાન કરી શકે છે. 
‘ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઓફ હ્ મન ઓગગન્સ એતટ’ ૧૯૯૪ હઠેળ આ પ્રમાણે કરી શકાય છે. 
 

શુ ંઅંગોનુ ંદાન કરવાથી મારંુ શરીર કદરૂપુ ંબની જશે, મારી અંવતમ ર્િયામા ંબાધા ઉત્પન્ન થશે ?  

 ના ખબૂ જ કાળજીપવૂગક ધનષ્ટ્ણાતો દ્વારા અંગોને સ્થાનાન્તકરત કરવામાાં આવે છે. એનાથી કોઈન ાં શરીર કદરૂપ ાં બનત ાં નથી. ઉપરાાંત 
દાન કરવાથી અંધતમ કિયામાાં કોઇ ધવલાંબ થતો નથી. 
 

શુ ંઅંગદાન કરવા ઉપર કોઈ ધાવમિક પ્રવતબધં ખરો ? 



 મોટા ભાગે બિા જ િમો અંગદાનને પ્રોત્સાહન આપે છે. છતાાં પણ કોઈ શાંકા હોય તો આપના િમગગ ર  સાથે આપ ચચાગ કરી શકો છો. 
 

શુ ંમારા પર્રવારને મારા અંગદાન અથે કોઈ રકમ ચકૂવવી પડશે ? અંગદાનનો કોઈ ખચગ િોય છે?  

 ના, અંગદાન માટે પોતાના પકરવારને કોઇ પણ કકિંમત ચકૂવવી પડતી નથી. અંગ અને કોર્ષોન ાં દાન એ એક ભેટ ગણાય છે. 
હંુ અંગદાન કેવી રીતે કરી શકંુ ? 

 અંગદાનનો ધનણગય લીિા બાદ અંગદાન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનો સાંપકગ કરો અને અંગદાન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટન ાં ડોનરકાડગ મેળવી લો. આપન ાં 
ડોનર કાડગ હમેશાાં આપની સાથે રાખવ ાં અને સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે આપના પકરવારજનો સાથે આપના આ ધનણગય અંગે ચચાગ કરવી. 
  
શુ ંિવવષ્યમાં હંુ અંગદાનનો વનણગય પાછો ખેંચી શકંુ ?  

 હા, તમે તમારો ધનણગય ફેરવી શકો છો. તમને આપવામાાં આવેલ  ડોનરકાડગ પાછાં આપી દો અને અંગદાન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટની 
યાદીમાાંથી તમાર ાં નામ રદ કરાવો અને ડોનરકાડગ પરત કરો, ઉપરાાંત તમારા પકરવારને આ અંગે માકહતગાર કરો. 
 

 

 
 
 
 

શ્રી ર્દલીપિાઇ દેશમખુ 

9825211505 
 

સૌરાષ્ર ઝોન 

શ્રી િવષિતિાઇ કવર 

80000 29005 

દભિણ ઝોન 

શ્રી દીલક્ષત ધિવેદી 
98790 60498 

ઉત્તર ઝોન 

શ્રી અક્ષય પ્રજાપધત 

91734 32626 

મધ્ય ઝોન 

શ્રી પ્રણવ મોદી 
99989 87358 
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