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 1997ىجريَ  Iشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.I OF 1997 

 1997 ايڪٽۿ ةهڊ شيف „ف ٽراٌصفيّزن شٍڌ

THE SINDH TRANSFUSION 

OF SAFE BLOOD ACT, 1997 

 ]1997جّالِء  25[

رت ۽ رت ىان جڙٌدڙ شيً جي  ضافايڪٽ جًٍِ ذريػي 

 ىٍتلهي کي ىٍظو ڪيّ ويٍدو.

۽ ضحتيٍد رت ۽ رت جي شيً کي وائرس ۽  ضافجيئً تَ 

کان پاڪ ڪرڻ ۽ ان شان الڳاپيم ىػاىهً کي  غير ىّثر جزن

 ىٍظو ڪرڻ ضروري ٿي پيّ „ُي؛

 ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:

شٍڌ ٽراٌصفيّزن „ف شيف ةهڊ ايڪٽ ًُ ( 1) .1

 شڏيّ ويٍدو. 1997ايڪٽۿ 

 ان جي شڄي ضّةي شٍڌ تائيً تّثيق ٌُّدي. (2)

 الڳّ ٿيٍدو.( ُي فّري طّر 3)

ىضيّن ۽ ىفِّم جي ًُ ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪجَِ . 2

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a) “تحت كائو ڪيم ضّةائي ةهڊ  5ىطهب دفػَ ” اٿارٽي

 ٽراٌصفيّزن اٿارٽي؛

(b) “جًٍِ ۾ شاىم „ًُ شيّريّن تٍظييّن ” ةهڊ ةئٍڪ
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ڪرڻۿ جيع ڪرڻۿ  ىحفّظجيڪي رت حاضم ڪرڻۿ 

ۿ پروشيصٍگ ۽ رت جاري ڪرڻ جي ضفائيۿ تجريّ ڪرڻ

ىلطدن الِء اشتػيال ٿيٍديّن ُجً ڪًٍِ ُڪ يا شيّرن 

۽ پِّء اُي حڪّىت يا پرائيّيٽ شيڪٽر طرفان شٍڀانيّن 

 ويٍديّن ُجً؛

(c) “ىطهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(d) “ىطهب ًُ ايڪٽ جي كاغدن ىّجب ةيان ” ةيان ڪيم

 ڪيم؛

(e) “ىطب اٌصاٌي رت جيڪّ ضحت ىٍد ۽ ” رت ضاف

ُيپاٽائيٽس ةي ۽ شي  ُيّىً اىيٌّّڊفيشٍصي )ايڇ „ِء وي(ۿ

وائرشز يا اٌفيڪٽّ ايجٍٽس کان پاڪ ُجيۿ جِڙوڪ 

يا   (syphilis)ىهيريم پيراشائيٽس ۽  ٽريپي ٌيٍا پانيڊم 

اُڙا ٻيا وائرشز يا اٌفيڪٽّ ايجٍٽس جيئً حڪّىت 

 شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريػي ةيان ڪري.

. ُر فزيشًۿ شرجًۿ ىيڊيڪم پريڪٽيشٍر يا ٻيّ ڪّ 3

افتَ شخص جيڪّ ڪًٍِ شخص کي رت يا رت تػهيو ي

جي ڪا شئي ىٍتلم ڪري رُيّ ُجيۿ اُڙي ىٍتلهي کان 

اڳ ةيان ڪيم طريلي ىّجب اُا پڪ ڪرائيٍدو تَ ىٍتلم 

ٿيٍدڙ رت يا جيئً ىػاىهّ ُجي رت ضحتيٍد „ُي ۽ ڪًٍِ 

۾ ةيان ڪيم اٌفيڪشً کان  (e)جي شق  2ةَ وائرس يا دفػَ 

 پاڪ „ُي.

ةئٍڪ تيصتائيً رت حاضم ٌَ ڪٍدي يا ( ڪا ةَ ةهڊ 1. )4

ٌَ  ٿيم فراُو ٌَ ڪٍدي جيصتائيً اُا اٿارٽي کان رجصٽرڊ

„ُي ۽ ان کي اٿارٽي طرفان ڄاڻايم طريليڪار ىّجب اُڙي 

 فيس جي ادائگي تي الئصٍس جاري ٌَ ڪيّ وڃي.
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( ڪا ةَ ةهڊ ةئٍڪ رجصٽرڊ ٌَ ڪئي ويٍدي جيصتائيً اُا 2)

 پّري ٌَ نِي.رجصٽريشً جي ڄاڻايم شرطً تي 

( ًُ ايڪٽ جي الڳّ ٿيڻ کاٌپِّء جيترو جهد ٿي 1. )5

شگِي حڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريػي  

جيڪا ضّةائي ةهڊ ٽراٌصفيّزن اٿارٽي  كائو ڪٍدي اٿارٽي

 طّر ڄاتي ويٍديۿ جيڪا ىشتيم ٌُّدي:

(i)  ڊائريڪٽر جٍرلۿ ُيهٿ شروشزۿ حڪّىت شٍڌ

 )چيئرىيً(

(ii) يٽري )ٽيڪٍيڪم( ُيهٿ ڊپارٽييٍٽ ايڊيشٍم شيڪر

 )ىييتر(

(iii)  ةهڊ ٽراٌصفيّزن شروشز الِء پراوٌشم پروگرام ىئٍيجر

 )ىييتر/شيڪريٽري(

(iv)  ڊائريڪٽرۿ ةهڊ ٽراٌصفيّزن شروشزۿ جٍاح پّشٽ

 گريجّئيٽ ىيڊيڪم شيٍٽرۿ ڪراچي )ىييتر(

(v)  ڊائريڪٽرۿ ةهڊ ٽراٌصفيّزن شروشزۿ „غا خان يٌّيّرشٽي

 ُاشپيٽمۿ ڪراچي   )ىييتر(

(vi)  چيئرىيًۿ پاڪصتان ايصّشيئيشً „ف ةهڊ ةئٍڪ

 )شٍڌ( )ىييتر(

(vii) )فاطيد فائٌّڊيشً جّ ُڪ ٌيائٍدو )ىييتر 

(viii) )حصيٍي ةهڊ ةئٍڪ جّ ُڪ ٌيائٍدو )ىييتر 

ٻيا ىييتر جيصتائيً ( ايڪس „فيشّ ىييترز کاٌصّاِء 2)

الِء غِدو  ت ٻي ضّرت ۾ ُدايت ٌَ ڪريۿ ٻً شانًحڪّى

 رکي شگٍِدا.

پٍٍِجي غِدي تان درخّاشت نکي شان  ( اُڙا ىييتر ُٿ3)

 اشتػيفيٰ حڪّىت ڏاًٌِ اىاڻي شگًِ ٿا.
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 . اٿارٽي جا ُيٺيان ڪو ٌُّدا:6

(a)  جديد تحليق تي ىتٍي اُڙي ُڪ جِڙي پانيصي

 ضاف رت جي ىٍتلهي جا شيّريّنڻ جيڪا جّڙڻ/اپٍائ

 ؛ىڪيم ڪري شگِي تلاضائّن گِرةم

(b)  ةهڊ ةئٍڪً کي ڄاڻايم طريليڪار ىّجب رجصٽر

 ڪرڻ ۽ الئصٍس جاري ڪرڻ؛

(c) رت ۽ رت جي شيً جّن شروس چارجز طئي ڪرڻ؛ 

(d) َةهڊ ةئٍڪً طرفان ةيان ڪيم شيّرا  اُا پڪ ڪرڻ ت

ةايّ شيفٽي اپاَء ورتا ويا „ًُ ۽ ورنڊ ُيهٿ „رگٍائيزيشً 

طرفان جاري ڪيم شيّريً ُدايتً تي شختيَء شان غيم 

 ڪيّ ويّ „ُي؛

(e) َةهڊ ةئٍڪّن تػهييي يافتَ ىاُرنۿ  اُا پڪ ڪرڻ ت

جيڪي ةهڊ ٽراٌصفيّزنۿ ُيياٽّالجي يا ڪهيٍيڪم 

پيٿاالجي ۾ پاڪصتان ىيڊيڪم ايٍڊ ڊيٍٽم ڪائٌّصم 

طرفان تّثيق ٿيم پّشٽ گريجّئيٽ ُجًۿ اًٌِ طرفان 

 شٍڀانيّن ۽ ُاليّن پيّن وڃً؛

(f)  ٍّةهڊ ةئٍڪً جي ڪو جي جائزو وٺڻ ۽ وكت ةّكت ىػائ

 ڪرائڻ؛

(g)  ىٿي ڄاڻايم ىػاىهً شان الڳاپيم ڪي ٻيا ڪو

 شراٌجام ڏيڻ.

 . ُر ةهڊ ةئٍڪ:7

(a)  ۽ غطيّ ڏيٍدڙن جي  ڌيان شان رکڻرت جي غطيًۿ چٌّڊۿ

 حفاظت جي ىلطد الِء ڌار ڊپارٽييٍٽۿ اشٽاف ۽ اوزار ٌُّدا؛

(b) ايتً ىّجب رت جّ غطيّ اٿارٽي طرفان جاري ڪيم ُد

 ؛ڏيٍدڙ چٌّڊيٍدي

 اٿارٽي جّ ڪو
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(c) ۽ رت جّن شيّن ڪًٍِ وچڙٌدڙ  غطيّ ڪيم رت

ةيياري کان ةچاَء الِء ورنڊ ُيهٿ „رگٍائيزيشً طرفان جاري 

 ڪيم ُدايتً ىّجب اشڪريًۿ جاچ پڙتال ۽ چڪاس

 ؛ ڪرڻ

(d)  ُّىّگهّةً اشٽيييشًۿ ةهد گروپٍگۿ ڪراس ىيچٍگۿ

ايٍٽي ةاڊيز ڊٽيڪشً ۽ اٌفيڪٽّ ايجٍٽس جي 

اشڪريٍٍگ جا اوزار رکٍديۿ جِڙوڪ ُيّىً 

 اىيٌّّڊفيشٍصيۿ ُيپاٽائيٽس وائرشزۿ ىهيريا ۽ شائفيهيز؛

(e)  رت ۽ رت جي شيً جي جّڳي ريفريجريشً جّ اٌتظام

ڳاتار فراُيي جّ رکڻ ۽ ريفريجريشً الِء ةجهيَء جي ال

 اٌتظام ڪرڻ؛

(f)  اٿارٽي طرفان ىٍظّر ڪيم ىػياري „پريشً پروشيجرس

جّ ىشاُدو ڪرڻ ۽ وڌيڪ خاص طّر تي جيئً ةيان ڪيّ 

 ويّ ُجي؛

(g) غادي رت ڏيٍدڙ کان رت وٺڻ کان ىٍع ڪرڻ؛ 

(h)  وكت ةّكت ايٍٽي ةاڊيز ۽ اٌفيڪٽّ ايجٍٽس جي

 ڻ.اشڪريٍٍگ جي شهصهي ۾ رپّرٽّن جيع ڪرائ

رت جي دشتياةي ۽ رضاڪاراٌا رت جي حڪّىتۿ ضاف . 8

غطيً الِء حّضال افزائي ةاةت شجاڳي پيدا ڪرڻ جي ىلطد 

ۿ شّشم ورڪرس ۽ اُڙن ٻيً ىاڻًِ تي شخي ىاڻًِالِء 

ىشتيم ضّةائي ةهڊ ٽراٌصفيّزن ڪييٽي جّڙي شگِي ٿيۿ 

 جيئً اُا ىٍاشب شيجِي.

كيد جي  گٍجائشً جي ڀڃڪڙي ڪٍدڙ  ً ايڪٽ جي. 9ُ

شزا جّ اُم ٌُّدوۿ جيڪا ٻً شانً تائيً وڌي شگِي ٿي يا 

ڏٌڊ جيڪّ پٍج شئّ ُزار رپيً تائيً وڌي شگِي ٿّۿ يا ٻئي 
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 گڏ.

ًِ ةَ غدانت کي ًُ ايڪٽ جي ڀڃڪڙي ڪرڻ ٍڪ. 10

تي دائره اختيار ٌَ ٌُّدوۿ شّاِء ان جي تَ اٿارٽي جي 

نکت ۾ چيئرىيً يا ان طرفان ةااختيار ةڻايم شخص طرفان 

 درخّاشت ڪئي وڃي.

 

حڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريػي ًُ . 11

 ايڪٽ جا ىلطد حاضم ڪرڻ الِء كاغدا جّڙي شگِي ٿي.

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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