ਜਿੰ ਦਗੀ ਵਾਸਤੇ
ਸਟੈੱਮ ਸੈੱਲ

ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਚੱ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਦੀ
ਜਿੰ ਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ
ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
– ਨਤਾਲੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ
ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਾੜੂਏ

ਅਤੇ ਔਲ ਵਿੱ ਚ ਬਚਿਆ ਖੂਨ ਜਿੰ ਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈੱਮ ਸੈੱਲਾਂ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ 80 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਲੂਕੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ
ਫੇਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਵਜੋਂ ਸੁੱ ਟ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ‘ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ’ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਸਟੈੱਮ ਸੈੱਲ
ਪ੍ਰਤੀਰੋਪਣ (transplant) ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱ ਚ ਸਟੈੱਮ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਅੱ ਧੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਟੈੱਮ ਸੈੱਲ
ਦਾਨੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
25% ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਮੇਲ
ਖਾਂਦਾ ਦਾਨੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਦੇ ~75%
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਗੈਰ-ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਦਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਇੱ ਕ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਕੌ ਮੀ ਜਨਤਕ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਮਰੀਜ਼
ਨੂੰ ਮੇਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰ ਭਾਵਨਾ।

ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜਾਂ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।
ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਓਟਾਵਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਨਰਲ ਕੈਂਪਸ The Ottawa Hospital General Campus
ਓਟਾਵਾ ਓਨਟੈਰੀਓ Ottawa Ontario

ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ ਲੋ ਇਸ ਹੋਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਫਾਰ ਵਿਮਨ
Alberta Health Services’ Lois Hole Hospital for Women
ਐਡਮੌਂਟਨ ਅਲਬਰਟਾ Edmonton Alberta

ਂ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਮਨਜ਼ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਡ
BC Women’s Hospital and Health Centre
ਵੈਨਕੂਵਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ Vancouver British Columbia

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਿਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰ ਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ blood.ca/donatecord

ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀਵਨਰੇਖਾ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

MM: 1000107547 (2018-12-03)

ਬਰੈਮਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ
William Osler Health System at Brampton Civic Hospital
ਬਰੈਮਪਟਨ ਓਨਟੈਰੀਓ Brampton Ontario

