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درمان هاى  از  یکى  بنیادى  سلول هاى  پیوند 
بیمارى هاى  درمان  براى  که  است  نوینى 
و  آنکولوژى  بیمارى هاى  جمله  از  مختلف 
براى  پیوند  این  مى رود.  کار  به  سـرطان 
بیمارانى که امید و بقاى زندگى در آنها کمتر 
است در نظر گرفته شده و با این کار به درمان 

این بیماران کمک مى شود.
از آنجا که متأسفانه روز به روز شاهد افزایش آمار 
در بیمارى هاى کودکان نظیر بیمارى هاى مادرزادى 
کـم خونى هاى  ذخیره اى،  اولیه،  ایمنى  نقص 
ارثى و بدخیمى ها هستیم، در عین حال امید 
پیوند  لذا  باالتر است.  زندگى در کودکان  به 
درمانى  مراکز  در  باید  بنیادى  سلول هاى 
بر  شود.  انجام  تخصصى  صورت  به  کودکان 
همین اساس بخش پیـوند سلول هاى بنیادى 
مهرماه  از  محک  فوق تخصصى  بیـمارستان 
پیوند  مرجع  پایگاه  یک  عنوان  به   1390
به  مبتال  کودکان  براى  بنیادى  سـلول هاى 

سرطان در کشور افتتاح شد.

اهداى  پذیره نویسى  مرکز  در  عضویت  با  مى توانید  شما 
سلول هاى بنیادى خون ساز نجات بخش یک زندگى باشید.

جهت  خود  اطالعات  ثبت  و  بیشتر  اطالعات  کسب  براى 
اهداى سلول  بنیادى خون ساز نجات بخش به بیمار نیازمند 

به پیوند مى توانید از روش هاى زیر اقدام کنید:

      ارسال عدد 400 به شماره 200023540 از طریق پیامک
      مراجعه به سایت محک      

      تماس با شماره 23501132 – 23501236 – 23501291
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    عضو مرکز پذیره نویسى دیگرى نباشد.      

فقط کافیست یک ساعت از وقت خود 
را به کودکان مبتال به سرطان اهدا کنید. 
به همین منظور براى انجام نمونه گیرى جهت 
HLA Typing (ثبت نمونه HLA) که از 
طریق خون گیرى صورت مى گیرد، به محک 

مراجعه کنید.

پس از تکمیل فرم پرسشنامه، نمونه 
خون شما پس از HLA Typing در بانک 
HLA ثبت مى شود تا در آینده و در صورت 
پیدا شدن فرد منطبق، اهداى سلول هاى 

بنیادى صورت گیرد.

پذیره نویسى  مرکز  است  ذکر  به  الزم   *
بنیادى خون ساز محک  اهداى سلول هاى 
اولین مرکز در کشور است که با ثبت نمونه 
بزاق دهان ثبت نمونه HLA را انجام مى دهد. 
اما در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس 
کرونا براى ثبت نمونه از روش خون گیرى 

استفاده مى شود.


