سٹیم سیلز
زندگی کے لیے

جب مجھے معلوم ہوا کہ ناڑو میں موجود خون
کسی کی زندگی بچا سکتا ہے ،عوامی بینک میں
اپنی ناڑو کے خون کا عطیہ دینا ایک آسان
فیصلہ تھا۔
 نتھالی ،کینڈین بلڈ سروسز )(Canadian Blood Servicesکے ناڑو بلڈ بینک ) (Cord Blood Bankمیں دو بار ناڑو کے خون
کا عطیہ دینے والی خاتون.

کیا آپ کو معلوم تھا کہ ایک بچے کے پیدا ہونے
کے بعد ،ناڑو اور آنول میں باقی رہ جانے واال خون
زندگی بچانے والے سٹیم سیلز سے بھرپور ہوتا ہے؟
ناڑو کا خون لیوکیمیا سمیت  80سے زائد امراض اور
نقائص کا عالج کر سکتا ہے ،پھر بھی اسے بطور ایک
طبی فضلے کے کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔
کینیڈین بلڈ سروسز ) (Canadian Blood Servicesکا ناڑو بلڈ بینک
) (Cord Blood Bankعطیہ کردہ ناڑو کے خون کو مستقبل میں ان
مریضوں کے استعمال کے لیے جمع اور ذخیرہ کرتا ہے جنہیں غیر رشتے داروں
کے سٹیم سیل ٹرانسپالنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
کینیڈا میں سٹیم سیل ٹرانسپالنٹ کے تمام مریضوں کی نصف تعداد ایک سٹیم سیل
عطیہ کرنے والے کو تالش کرنے سے قاصر ہے۔
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مریضوں کو ان کے اپنے خاندان کے اندر مطابقت
رکھنے واال عطیہ کنندہ ملتا ہے

باقی ماندہ  75فیصد

کو اپنی زندگیاں بچانے کے لیے غیر رشتے دار
عطیہ کنندگان پر انحصار کرنا پڑتا ہے
ایک متنوع قومی عوامی )(Cord Blood Bank
ناڑو بلڈ بینک
کا مطلب ہے ضرورت مند مریضوں کے لیے ایک مطابقت رکھنے والے
عطیہ کنندہ کے ملنے کا زیادہ امکان۔
ناڑو کے خون کا عطیہ کرنا مفت ،آسان ہے اور اس سے ماں یا بچے کو کوئی
خطرہ نہیں ہوتا۔
ناڑو کا خون کا عطیہ چار مقامات پر دیا جا سکتا ہے:
اوٹاوا ہاسپٹل جنرل کیمپس The Ottawa Hospital General Campus
Ottawa Ontario
ولیمز اوسلر ہیلتھ سسٹم بمقام برمپٹن ِس ِوک ہاسپٹل
William Osler Health System at Brampton Civic Hospital
Brampton Ontario
)MM: 1000107545 (2018-12-03

البرٹا ہیلتھ سروسز لوئس ہول ہاسپٹل فار وومن
Alberta Health Services’ Lois Hole Hospital for Women
Edmonton Alberta
بی سی وومن ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ سینٹر
BC Women’s Hospital and Health Centre
Vancouver British Columbia
دیگر زبانوں میں ترجمے اور ترجمانی کی خدمات کے متعلق مزید جاننے کے لیے
ہماری ویب سائٹ پر تشریف الئیں۔
آپ ایک ایسے عطیہ کنندہ ہو سکتے ہیں جو کسی کی زندگی بچاتا ہے۔
،رجسٹر کرنا آسان ہے  blood.ca/donatecordپر تشریف الئیں

خط حیات ہیں
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