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சி  நீரகத்ைத வாங்க எண்ணமா?  
 
 

 
 
 
நீங்கள் அறிய ேவண் ய  என்ன... 

ன் ைர 
 

சி நீரக ேநாய் ற்றிய நிைலயி ள்ள 
பல  ேநாயாளிக க்கு சி நீரக 
மாற்றேம ஏற்ற சிகிச்ைச. உ ப்  
மாற்றம், ன்ேனற்றமைடந்த 
ம த் வமைனயின் சிறந்த 
சூழ்நிைலயில், அ பவம் மிகுந்த 
அ ைவ நி ணர்கள் மற் ம் சி நீரக 
ம த் வர்கள் அடங்கிய கு  
ேதைவப்ப ம் அதி ந ன அ ைவ 
சிகிச்ைசயாகும். உ ப்  மாற்றத்திற்குத் 
ேதைவயான சி  நீரகங்கைள 
ஒ இறந்த தானமளிப்பவர்அல்ல  
ஒ வாழ்ந்  ெகாண் க்கும் 
தானமளிப்பவாிடமி ந்  ெபறலாம். 
 
இறந்த ஒ வாின் சி நீரகத்ைதப் 
ெப தல் மற் ம் உங்க க்கு அதன் 
ஒ க்கீ , குறிப்பாக நீங்கள் வசிக்கும் 
நாட் ன் வழி ைறக க்கு 
உட்பட்டைவயாதலால் அைவ இங்கு 
விவாதிக்கப்படவில்ைல.     
 
வாழ்ந்  ெகாண் க்கும் 
தானமளிப்பவர், சாதாரணமாக 
ெந ங்கிய இரத்த சம்பந்த ைடய 
உறவினராவார். சில நா களில் ஒ  
சட்ட அல்ல  உணர்  ர்வமான 

உற  ைற (வாழ்க்ைகத் ைண, 
பங்காளி அல்ல  நண்பர் ேபான்றவர்) 
தானமளிப்பதற்கு 
ஒப் க்ெகாள்ளப்ப கிற . இந்த இ  
தரப்பி ம், மனப் ர்வமான அன் , 
நம்பிக்ைக மற் ம் பரஸ்பர 
அக்கைறைய ெவளிப்ப த்த தானம் 
அளிக்கப்ப கிற . தானமளிப்பவ ம், 
ெப பவ ம் அவரவர் ெசய ன் பயன் 
ெவற்றிகரமாக வதில் அக்கைற 
உள்ளவர்கள். உ ப்  மாற்றங்கள், 
அவற்ைறப் ெப பவ க்கும் 
அளிப்பவ க்கும் ெவளிப்பைடயாக ம் 
சட்ட ர்வமாக ம் ெசய்யப்ப வதால், 
ம த் வ, மேனா தத் வ மற் ம் 
ச கக் கண்ேணாட்டங்களில், அைவ 
சாதாரணமாகச் சிறந்த கைள 
அளிக்கின்றன.  
 
எனி ம் வாழ்ந்  ெகாண் ப்பவாின் 
சி  நீரகங்கைளப் ெபற ேவெறா  
வழி ம் உண் . சிலர், அவசர  பண 
ெந க்க யால், தங்கள் சி  
நீரகங்களில் ஒன்ைற விற்க 
வி ப்பப்படலாம். சி  நீரகங்கைள 
வாங்குவ ம் விற்ப ம் ” உ ப்  
மாற்ற வர்த்தகம்”  
என்றைழக்கப்ப கிற  மற் ம் 
ஏறக்குைறய எல்லா உலக  
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நா களி ம் இ  சட்ட 
விேராதமான . மரண  தண்டைன 
நிைறேவற்றப்பட்ட குற்றவாளிகளின் 
நி  நீரகங்கள் கூட சில ேநரங்களில் 
விற்கப்ப கின்றன. 
 
சி நீரகங்கைளப் பணம் ெகா த்  
வாங்குவதால் ஏற்ப ம் சில 
விைள கைள இந்த சி  ெவளியீ  
விவாதிப்பேதா  இம் ைவ 
விரக்தியின் எல்ைலயில் நா வைத ம் 
த க்க ய கிற .  
  
 

 
மிகச்சாியாகச் ெசால்வதானால், 
” உ ப்  மாற்ற வர்த்தகம்”  மற் ம் 
” உ ப்  மாற்றப் பயணம்”  என்றால் 
என்ன? 

 
உ ப்  மாற்ற வர்த்தகத்தில், தானம் 
ெப பவர் மற் ம் அளிப்பவர் ந வில், 
தன் ேசைவக்குப் பணம் வசூ க்கும் 
இைடத்தரகர் லம், ேநர யாக 
அல்ல  அ க்க , பணமாகேவா 
அல்ல  குறிப்பிட்ட ெபா ட் 
ச ைககளாகேவா பாிவர்த்தைன 
நடக்கிற . தானம் அளிப்பவ ம் 
(உண்ைமயான வியாபாாி) பணம் 

ெபற்றா ம் அவர் ெப வ  தரகர் 
ெப வைத விட மிகக்குைறேவ. இந்த 
வைகயில், தானம் ெப பவர், சட்ட 

ர்வமாகப் ெப வதில் ஏற்ப ம் 
ெசலைவ விட அதிகப் பணம் 
ெசலவழிக்க ேநாி கிற .  உங்கள் 
ம த் வக் காப் தி குறிப்பாக 
இத்தைகய வர்த்தக உ ப்  
மாற்றங்கைள அ மதிப்பதில்ைல. 
 
உ ப்  மாற்றத்திற்காக நீங்கள் 
வசிக்கும் நாட்ைட விட்  ெவளிேய 
ெசல்வ  ெபா வாகஉ ப்  மாற்றப் 
பயணம் எனப்ப கிற . உங்கள் 
ெசாந்த நாட் ல் எவ்வள  கவன ம் 
அக்கைற ம் நீங்கள் ெபற ேமா 
அைத விடக் குைறந்த அள  அக்கைற 
மட் ேம நீங்கள் ெபற ம் 
என்பதால்,  பல  உ ப்  மாற்ற 
வல் னர்கள் ெவளி நாட் ல் உ ப்  
மாற்றச் ெசயைல 
ஒப் க்ெகாள்வதில்ைல. 

 
 

உ ப்  மாற்ற வர்த்தகம் ஏன் சட்ட 
விேராதமான ? 

 
உ ப்  மாற்ற வர்த்தகச் ெசயைலப் 
பிரத்திேயகமாகத் தைட ெசய்ய பல  

நா களில் சட்டங்கள் உள்ளன. நீங்கள் 
வசிக்கும் நாட் ல் கூட அேனகமாக 
அ  சட்ட விேராதமானதாக 
இ க்கலாம். 

 
உ ப்  மாற்ற வர்த்தகம் நன்ைமைய 
விட அதிகத் தீங்ைக விைளவிக்கிற . 
ேதைவயற்ற அபாயங்க க்கு தானம் 
அளிப்பவைர ம், ெப பவைர ம் அ  
உள்ளாக்குகிற  மற் ம் தானம் 
ெப பவாின் தாய் நாட் ம் சி  
நீரகத்ைத வாங்கச்ெசல் ம் நாட் ம், 
உ ப்  தானச்ெசய ன் 
ஆேராக்கியமான வளர்ச்சிைய அ  
சீர்குைலக்கிற .    
 

பணம் ெப ம் தானம் அளிப்பவ க்கு 
ஏற்ப ம் அபாயங்கள் என்ன? 
இலவசமாகத் தானம் அளிப்பவ க்கு 
ஏற்படக்கூ ய அபாயங்கைள விட அைவ 
அதிகமா? 

 
சி  நீரகம் ஒன்ைற விற்க வி ம் ம் 
நபர்கள் ெபா வாக ஏைழயாக ம் 
விரக்தியின் எல்ைலக்கு 
தள்ளப்பட்டவர்களா ம் 
இ க்கிறார்கள். உ ப் கைள விற்கும் 
பலர், ச கத்தின் வ ைம நிைல 
மற் ம்  சுலபமாகத் தாக்கப்படக்கூ ய 

பகுதிகைளச் ேசர்ந்தவர்கள் என்  பல  
ஆய் கள் ெதாிவிக்கின்றன.  அேநக 
தடைவகளில் அவர்கள் அதிக 
வளர்ச்சியைடயாத பின் தங்கிய 
நா கைளச் ேசர்ந்தவர்களா ம்  அதிக 
வளர்ச்சி அைடந்த நா களின் 
ெசல்வந்தர்கள் அல்ல  கிட்டத்தட்ட 
அத்தைகயவர்க க்குத் தானம் 
அளிப்பவர்களா ம் இ க்கிறார்கள். 
தங்கள் நிதி நிைலைம சாியாகும் 
மற் ம் வாழ்க்ைகயின் தரம் ேமம்ப ம் 
என்ற நம்பிக்ைகயில் அவர்கள் சி  
நீரகத்ைத விற்க எண் கிறார்கள். 
அவ்வா  இன்றி அவர்கள் பல  
தடைவ ஏமாற்றமைடகிறார்கள்.  
 

சாியான வழி ைறகைளப் பற்றி 
அறியாமல் அல்ல  தங்கள் ெசய ல் 
உள்ள அபாயத்ைத உணராமல், 
காசுக்காக உ ப் கைள விற்பவர்கள் 
பல  தடைவ ெபா ளாதார 
அ ப்பைடயில் பாதிக்கப்ப வ  
மட் மல்லாமல் ஷ்பிரேயாக ம் 
ெசய்யப்ப கிறார்கள். அேத சமயம் 
அவர்கள் வற் த்தப் படலாம் மற் ம் 
ேமாசமான ஆேராக்கியம் குறித்த 
தகவல்கைள  மைறக்கலாம். 
அவர்க ைடய சுய பா காப்  

க்கியமானதாக இல்லாமல் இ க்கலாம் 



மற் ம் அப்ேபா  தானம் ெசய்வ  
த்திசா த்தனமான ெசயல் அல்ல என்  

அறிந் ம் அவர்கள் தானம் ெசய்ய  
ெசய்தி க்கலாம். தானம் ெப பவ க்கு 
ஏற்படக்கூ ய பின் விைள கைளப் 
பற்றி அவர்க க்கு அக்கைற இல்ைல.  

 
  காசுக்காக உ ப் கைள விற்பவர்கள் 
ெப ம் பணம் சாதாரணமாக 
அவற்ைறப்ெப பவர்கள் தரகர்க க்கு 
அளிக்கும் பணத்தின் மிகச்சிறிய வி க்கா  
மட் மல்லாமல், அ  விற்பவர்களின் நிதிப் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதில்ைல. 
உ ப் கைளப் ெப பவர்கள் பணத்தின் 
ெப ம் பகுதி ம த் வ மைனகள், தரகர்கள் 
மற் ம் இைடத்தரகர் க க்குப் ேபாகிற . 
உ ப்  விற்பவர்களின் வ மானம், 
அவர்கள் ன்  ேபால் க ைமயாக 
உைழக்க யாததால், ேம ம் குைறய 
வாய்ப்  உண் . உ ப்  விற்பவர்கள் 
மனச்ேசார்வைடயலாம் அல்ல  தி மணம் 
மற் ம் ச கப் பிரச்சிைனக க்கு 
உள்ளாகலாம். அவர்கள் நல்ல ஆேராக்கிய 
பராமாிப்  ெபற யாமல் ேபாகலாம். 
காசுக்காக உ ப்  தானமளிப்பவர்களில் 
ெப ம் பாேலார் மற்றவர்க க்கு சி  
நீரகத்ைதத் தானமளிக்கச் சிபாாிசு 
ெசய்வதில்ைல. 

 

சட்டத்திற்குட்பட்  சி  நீரகம் 
தானமளிப்பவர் க்கு நீண்ட 
பா காப்  இ ப்பதாக அதிகமான 
ஆதாரங்கள் குறிப்பிட்டா ம்,  
அத்தைகய ஆதாரங்கள் காசுக்காக 
விற்பவர்கைளப் ெபா த்தவைர 
இல்ைல.                                                      
நாம் அறிந்தெதல்லாம், அவர்கள் 
இலவசமாக தானம் அளிப்பவர்க க்கு 
உண்டாகக்கூ ய விைள கைளத் 
தவிற, ஏழ்ைம நிைலயா ம் 
சந்தர்ப்பத்தாக்குதல் களா ம் 
ஏற்படக்கூ ய அபாயங்கைள ம் 
எதிர்ெகாள்ள ேநாி கிற  என்பேத. 
 

காசுக்காக விற்பவாின் சி  நீரகத்ைதப் 
ெப பவ க்கு ஏற்படக் கூ ய கூ தல் 
அபாயங்கள் யாைவ? 
 

சாதாரணமாக சட்டப்ப  
குற்றமாைகயால், பணம் ெகா த் ப் 
ெபற்ற உ ப் களின் மாற்றங்கள் பல  
தடைவ மாற்றங்கள் ெசய்ய உாிமம் 
ெபறாத ம த் வமைனகள் அல்ல  
ம ந்தகங்களில் நைடெப கின்றன 
மற் ம் இைவகள் அதிகார ர்வமான 
ம த் வ வாாியங்களால் 
அங்கீகாிக்கப்ப வதிைல. எந்த 
நாட் ல் உள்ளனேவா அந்த நாட் ன் 

அ ைவ மற் ம் ம த் வத் தர  
நிர்ணயங்க க்கு ஏற்ப இத்தைகய 
ம த் வ மைனகள் ெசயல்பட 

யாமல் ேபாகலாம். இதன் 
விைளவாக, அதிக ஆபத்  
நிைலைமக க்கு, அ ைவயின் 
ேபாேதாஅல்ல  அதன் பின்ேபா 
ஆளாக ேநாிடலாம். 
 
மிக ேமாசமான, சில சமயங்களில் 
உயி க்ேக உைல ைவக்கக்கூ ய, 
ெதாற்  ேபான்ற அதிக அபாய 
நிைலக்கு இத்தைகய வர்த்தக உ ப்  
மாற்றங்கள் வழி வகுக்கின்றன. தானம் 
அளித்தவர் சாியாகச் 
ேசாதிக்கப்பட் க்க மாட்டார், 
அல்ல  தனக்கு உள்ள ஆேராக்கியக் 
குைறகைள அறிந்தி க்க மாட்டார் 
அல்ல  ெதாிவித்தி க்க மாட்டார். 
அ ைவ சிகிச்ைச அைற அல்ல  
ம த் வ மைனயின் ேநாயாளியின் 
அைறயில் சுத்தம் மற் ம் சுகாதார 
நிைல தரக்குைறவாக இ க்கலாம். 
உ ப் கைள ஏற்க ம க்கும் 
நிைலைமைய சாி ெசய்ய அளிக்கப் 
ப ம் ம ந் கள் ேநாய் எதிர்க்கும் 
சக்திைய வ விழக்கச் ெசய்யக் 
கூ மாதலால், மாற்  உ ப் கைளப் 
ெபற்றவர்கள்  அவற்ைறப் ெபற்ற 

நாட் ந்  தங்கள் நா க க்ேகா 
அல்ல  ட் ற்ேகா நண்பர்க க்ேகா 
ெதாற்  ேநாய்கைளக் ெகாண்  
ெசல்லக்கூ ய அபாயம் அதிகம். 
இத்தைகய ெதாற் கள் தற்சமயம் 
உபேயாகத்தில் இ க்கும் 

ண் யிர்க்ெகால் களா ம் 
சிகிச்ைச ைறகளா ம் அடக்கப்பட 

யாமல் ேபாகலாம் மற் ம் 
மரணத்ைத விைளவிக்கலாம். அ ைவ 
சிகிச்ைசையத் ெதாடர்ந்  
ேமற்ெகாள்ளப் ப ம்  விமானப் 
பயணங்கள் சாியானதல்ல மற் ம் 
ேவ  பல  சிக்கல்கைள 
விைளவிக்கக்கூ ம். 
 
அ ைவ சிகிச்ைசையத் ெதாடர்ந்  
ேமற்ெகாள்ளப் ப ம்  விமானப் 
பயணங்கள் சாியானதல்ல மற் ம் 
ேவ  பல  சிக்கல்கைள 
விைளவிக்கக்கூ ம். மாற்  உ ப்  
ெபற்றவ க்கு அ ைவ 
சிகிச்ைசக்குப்பின் அளிக்கப்ப ம் 
அத்தியாவசியமான ம ந் கள் 
சாியான அளவில் ெகா க்கப்படாமல் 
இ க்கலாம்.  தி ம்பிய பின் இ  
அவ ைடய பராமாிப்ைப மிக ம் 
க னமாக்குவ  மட் மல்லாமல் அதன் 
விைளைவப் பாதிக்கக்கூ ம்.  



 
இ தியாக, சில மாற்  உ ப்  
ெப ேவார் தல் கட்டத்தில் அவர்கள் 
சி  நீரக மாற் க்கு ஏற்றவர்களா 
என்பைத உ தி ெசய்யத் தகுந்த 
ேசாதைனக்கு உட்ப த்தப்படாமல் 
ேபாகலாம். மிக ம் அபாயகரமான 
நிைலைமகள் (இதய  ேநாய், நாட்பட்ட 
ெதாற் கள் மற் ம் ற்  ேநாய் 
ேபான்றைவ) கவனிக்கப் படாமல் 
ேபாகலாம்: ம ப ம் இதன் 
விைள கள் உயி க்கு ஆபத்ைத 
விைளவிக்கலாம்.  
 

சி  நீரகத்ைதப் பணம் ெகா த் ப் 
ெப வ  ெநறி ைறயானதா? 

 
வர்த்தக ாீதியிலான உ ப்  
மாற்றங்கள் சாியாக கட் ப்ப த்தப் 
பட்டால், தானம் அளிப்பவர் மற் ம் 
ெப பவர் இ வ ம் பயனைடய 

ம் என்ப  சிலர் நம்பிக்ைக. 
ஆனால் இன்ைறய வைரயிலான 
அ பவம் இ  சாியானதல்ல என்  
காட் கிற . ெப ம்பா ம், ஏைழகள் 
அவர்கைள விட மிக நல்ல நிைலயில் 
உள்ளவர்களால் ஷ்பிரேயாகிக்கப் 
ப வேத கண்கூ . வற் த்தல், 
திட்டமிட்ட குற்றம் மற் ம் மனிதக் 

கடத்தல் (சர்வேதச மாநாட் ல் இ  
தைட ெசய்யப்பட் ள்ள ) ஆகியைவ 
ஏற்பட் ள்ளன. வர்த்தக ாீதியிலான 
உ ப்  மாற்றம் தானம் அளிப்பவர் 
மற் ம் ெப பவாின் உடல் 
ஆேராக்கியத்திற்கு ஆபத்ைத 
விைளவிக்கிற  மற் ம் ம த் வ 
ாீதியாக ம் ெநறி ைறப்ப ம் இ  
சாியானதல்ல. ஏைழகளின் 
ெபா ளாதார ாீதியிலான ஜீவிதம் 
உடல் உ ப் கைள விற்பைதச் சார்ந்  
இ க்கக்கூடா . 
 

மாற்  உ ப் களின் வர்த்தகத்ைதத் 
த த்  நி த்த என்ன ெசய்யப் பட்  
வ கின்ற ?    
 

ன்னிைலயி ள்ள ம த் வ 
நி வனங்க ம் மற் ம்  உடல் 
ஆேராக்கிய வல் னர்க ம் இந்தச் 
ெசயைலத் த த்  நி த்த ஒ ன்  
பட் ள்ளார்கள்.  உலக  சுகாதார 
நி வனம் [World Health Organization 
(WHO)] மாற்  உ ப் களின் 
வர்த்தகத்ைத உ தியாக எதிர்க்கிற .  
 
பல  நா கள் மாற்  உ ப் களின் 
வர்த்தகத்ைதத் த க்க உ ப்  மாற்றப் 
பயணத்தில் ஈ பட் ள்ள ம த் வ 

மைனகைள ம் மற் ம் 
தரகர்கைளக் ைக  ெசய் ம் 
நடவ க்ைககள் எ த் ள்ளன. 
அ ைவ சிகிச்ைசக்குப் பிறகு உ ப்  
விற்றவைர ம், ெபற்றவைர ம் ைக  
ெசய்த சந்தர்ப்பங்க ம் உண் .   
 

    இஸ்தான் ல் ன் அறிவிப்  (The 
Declaration of Istanbul) 
         
2008ம் ஆண் ,  உ ப்  வர்த்தக மற் ம் 
பயணங்கைளத் த க்க தகுந்த ெசயல் 
திட்டங்கள் வகுக்க உலகத்தின் பல்ேவ  
பகுதிகைளச் சார்ந்த ன்னணி ம த் வ 
வல் னர்களின் கு  ஒன்  க்கியில் 
உள்ள இஸ்தான் ல் ல் சந்தித்த .  

 
மாற்  உ ப் கள் ேதைவப்பட்ட 
ேநாயாளிகளின் விரக்தி உணர்ைவ 
இந்த கு  மதிக்கிற . அ , பல  
ெகாள்ைககைள ன் ைவத்த  மற் ம், 
உலக  தி ம் இறந்த, வாழ்ந்  
ெகாண் க்கும் நபர்களின் உ ப் கள் 
மாற்றத்ைத ேமம்ப த்த ம், சாியான 

ைறயில் உ ப்  அளிப்பவர் மற் ம் 
ெப பவர் ஆேராக்கிய ம், 
நல்வாழ் ம் பா காக்கப்பட ம், அேத 
சமயம் ஷ்பிரேயாகத்ைதத் த க்க ம் 
திட்ட அறிக்ைககைள வ வைமத்த . 

அவர்கள் ேமம்ப த்திய ெகாள்ைக 
ஆவணம் தான்இஸ்தான் ல் ன் 
அறிவிப்  (The Delcaration of 
Istanbul). 
 
2010ல்,இஸ்தான் ல் தீர்மான  
அறிவிப்பின் ெபா ப்பாளர் கு  
[Declaration of Istanbul Custodian 
Group(DICG)] தீர்மான அறிவிப்பின் 
ெகாள்ைககைள சர்வேதச அளவில் 
ேமம்ப த்த ஏற்ப த்தப்பட்ட . 
DICG,உ ப்  மாற்ற சங்கம் [The 
Transplantation Society (TTS)] 
மற் ம்சர்வேதச சி நீரக இயல் சங்கம் 
[International Society of Nephrology 
(ISN)]ஆகிய இரண்  ெபாிய சர்வேதச 
வல் னர்கள் நி வனங்களின் ஆதர  
ெபற்ற .  
80க்கும் அதிகமான சர்வேதச 
வல் னர்கள் சங்கம் மற் ம் அரசு 

கைமகள் இஸ்தான் ல் ன் 
அறிவிப்ைப வழிெமாழிந் ள்ளன. 
 
இஸ்தான் ல் ன் அறிவிப்ைபப் 
பற்றிய ேமல் விபரங்க க்கு ெதாடர்  
ெகாள்ள ம் 
 www.declarationofistanbul.orgஐ 

 


