الخاليا الجذعية
تنقذ الحياة

عندما اكتشفت أن دم المشيمة السري بإمكانه إنقاذ
حياة شخص ما ،كان قرار تبرعي بدم المشيمة لبنك
عام قرارا سهال.
 هذا ما قالته ناثالي  Nathalyوالتي تبرعت مرتين لدى بنك دمالمشيمة التابع لخدمات الدم الكندية Canadian Blood Services

هل تعلم أنه بعد والدة طفل ما ،يكون الدم المتبقي
في المشيمة والحبل السري غنيا بالخاليا الجذعية
المنقذة للحياة؟
فيمكن للدم السري أن يعالج أكثر من  80مرض وخلل بما
في ذلك سرطان الدم اللوكيميا ،إال أنه غالبا ما يتم التخلص
منه كفضالت طبية.
ويقوم بنك الدم السري التابعة لخدمات الدم الكندية Canadian Blood
 Servicesبجمع وتخزين الدم السري الذي يتم التبرع به لالستعمال المستقبلي
من المرضى الذين يحتاجون لزراعة خاليا جذعية من غير األقارب.
ال يتمكن نصف المرضى الذين يحتاجون لزراعة خاليا جذعية في كندا من العثور
على متبرعين بالخاليا الجذعية.

يمكن ألقل من 25%
من المرضى العثور على
متبرع مناسب من داخل عائالتهم.
ويتعين على الـ 75%
الباقين االعتماد على المتبرعين من غير
األقارب إلنقاذ حياتهم.
ويعني وجود بنك عام وطني متنوع لدم المشيمة فرصة أفضل للحصول على
متبرع مطابق لمريض يحتاج إلى ذلك.

التبرع بدم المشيمة مجاني وسهل وال يشكل أي خطر
على األم أو الرضيع.
ويمكن التبرع بدم المشيمة في أربعة مواقع:
مقر مستشفى أوتاوا العام The Ottawa Hospital General Campus
أوتاوا بأونتاريو Ottawa Ontario
نظام ويليام أوسلر الصحي
William Osler Health System at Brampton Civic Hospital
برامتون بأونتاريو Brampton Ontario
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مستشفى لوس هول للسيدات بخدمات ألبرتا الصحية
Alberta Health Services’ Lois Hole Hospital for Women
ادمنتون بألبرتا Edmonton Alberta
مستشفى بي سي للمرأة والمركز الصحي
BC Women’s Hospital and Health Centre
فانكوفر ببريتش كولومبيا Vancouver British Columbia

يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت لمعرفة المزيد عن خدمات الترجمة التحريرية
والشفهية باللغات األخرى.
فبإمكانك أن تكون المتبرع الذي ينقذ حياة شخص آخر
التسجيل سهل ،فقط قم بزيارة موقع blood.ca/donatecord

نحن معا نشكل خط الحياة بكندا

