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ایکٹ جظ کی توعظ عے طبف خوى اوس خوى هیں
عے ثٌٌے والی چیضوں کی هٌتقلی کو هٌظن کیب جبئے
گب۔
جیغب کہ طبف اوس طحت هٌذ خوى اوس خوى کی
چیضوں کو وائشط اوس غیش هوثش اجضاء عے پبک
کشًے اوس اط عے هتعلقہ هعبهالت کو هٌظن کشًب
هقظود ہے؛
اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ ٹشاًغفیوصى آف عیف ثلڈ
ایکٹ ۱۹۹۷ ،کہب جبئے گب۔
()۲اط کی پوسے طوثہ عٌذھ تک توثیق ہوگی۔
()۳یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ اط ایکٹ هیں جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم
کے هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
('' )aاتھبسٹی'' هطلت دفعہ  ۵کے تحت قبئن کشدٍ
طوثبئی ثلڈ ٹشاًغفیوصى اتھبسٹی؛
('' )bثلڈ ثیٌک'' جظ هیں شبهل ہیں عبسی
تٌظیویں جو خوى حبطل کشًے ،هحفوظ
کشًے ،جوع کشًے ،تجضیہ کشًے،
اعکشیٌٌگ ،پشوعیغٌگ اوس خوى جبسی
کشًے کے کغی ایک یب عبسے هقبطذ کے
لیئے اعتعوبل ہوتی ہوں پھش وٍ حکوهت یب
پشائیویٹ عیکٹش کی طشف عے عٌجھبلی
جبتی ہوں؛
('' )cحکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛
('' )dثیبى کشدٍ'' هطلت اط ایکٹ کے قواعذ کے
تحت ثیبى کشدٍ؛
('' )eطبف خوى'' هطلت اًغبًی خوى جو طحت
هٌذ اوس ہوهي اهیوًوڈفیشٌغی (ایچ آئی وی)،
ہیپبٹبئٹظ ثی اوس عی وائشعض یب اًفیکٹو
ایجٌٹظ عے پبک ہو ،جیغب کہ هلیشیل
پیشاعبئیٹظ اوس ٹشیپی ًیٌب پبلیڈم )(syphilis
یب ایغے دوعشے وائشعض یب اًفیکٹو ایجٌٹظ
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توہیذ )(Preamble
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ششوعبت
Short title and
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تعشیف
Definitions

طبف خوى کی هٌتقلی
Transfusion of
safe blood
ثلڈ

ثیٌکوں

کی

جیغے حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں سجغٹشیشي
ًوٹیفکیشي کے رسیعے ثیبى کشے۔
Registration of
۳۔ ہش فضیشي ،عشجي ،هیڈیکل پشیکٹیشٌش یب دوعشا blood banks
کوئی تعلین یبفتہ شخض جو کغی شخض کو خوى یب
خوى کی کوئی چیض هٌتقل کش سہب ہو ،ایغے هٌتقلی
عے پہلے ثیبى کشدٍ طشیقیکبس کے تحت یہ یقیي
دیہبًی کشائے گب کہ هٌتقل ہوًے واال خوى یب جیغے
هعبهلہ ہو ،خوى طحت هٌذ ہے اوس کغی ثھی وائشط اتھبسٹی کب قیبم
یب دفعہ  ۲کی شق ) (eهیں ثیبى کشدٍ اًفیکشي عے
Establishment
پبک ہے۔
۴۔ ( )۱کوئی ثھی ثلڈ ثیٌک تت تک خوى حبطل ًہیں of Authority
کشے گی یب فشاہن ًہیں کشے گی جت تک وٍ اتھبسٹی
عے سجغٹشڈ شذٍ ًہیں ہے اوس اط کو اتھبسٹی کی
طشف عے ثیبى کشدٍ طشیقیکبس کے تحت ایغی فیظ
کی ادائگی پش الئغٌظ جبسی ًہ کیب جبئے۔
( )۲کوئی ثھی ثلڈ ثیٌک سجغٹشڈ ًہیں کی جبئے گی
جت تک وٍ سجغٹشیشي کے ثیبى کشدٍ ششائظ پش
پوسی ًہیں اتشتی۔
۵۔ ( )۱اط ایکٹ کے ًبفز ہوًے کے ثعذ جتٌب جلذ ہو
عکے حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے
رسیعے ،اتھبسٹی قبئن کشے گی جو طوثبئی ثلڈ
ٹشاًغفیوصى اتھبسٹی کے طوس پش پہچبًی جبئے گی،
جو هشتول ہوگی:
ڈائشیکٹش جٌشل ،ہیلتھ عشوعض ،حکوهت
( )i
عٌذھ (چیئشهیي)
ایڈیشٌل عیکشیٹشی (ٹیکٌیکل) ہیلتھ
()ii
ڈپبسٹوٌٹ (هیوجش)
ثلڈ ٹشاًغفیوصى عشوعض کے لیئے اتھبسٹی کب قیبم
()iii
پشوگشام
پشاوًشل
هیٌیجش Function of the
(هیوجش/عیکشیٹشی)
Authority
ڈائشیکٹش ،ثلڈ ٹشاًغفیوصى عشوعض ،جٌبح
()iv
پوعٹ گشیجوئیٹ هیڈیکل عیٌٹش ،کشاچی
(هیوجش)
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ڈائشیکٹش ،ثلڈ ٹشاًغفیوصى عشوعض ،آغب
()v
خبى یوًیوسعٹی ہبعپیٹل ،کشاچی (هیوجش)
چیئشهیي ،پبکغتبى ایغوعی ایشي آف ثلڈ
()vi
ثیٌک (عٌذھ) (هیوجش)
فبوًڈیشي ایک ًوبئٌذٍ (هیوجش)
( )viiفبطوذ ٔ
( )viiiحغیٌی ثلڈ ثیٌک کب ایک ًوبئذٍ (هیوجش)
( )۲ایکظ آفیشو هیوجشص کے عالوٍ دوعشے هیوجش
جت تک حکوهت دوعشی طوست هیں ہذایت ًہ
کشے ،دو عبل کے لیئے عہذٍ سکھ عیں گے۔
()3ایغے هیوجش ہبتھ عے تحشیش شذٍ دسخواعت دے
اعتعیفی حکوهت کی طشف ثھیج
کش اپٌے عہذے عے
ٰ
عکتے ہیں۔
۶۔ اتھبسٹی کے هٌذسجہ ریل کبم ہوں گے:
( )aجذیذ تحقیق پش هجٌی ایغی ایک جیغی پبلیغی
ثٌبًب/اپٌبًب جو طبف خوى کی هٌتقلی کے
لیئے عبسے هطلوثھ تقبضےهکول کش
عکے۔
( )bثلڈ ثیٌکوں کو هزکوسٍ طشیقیکبس کے تحت
سجغٹش کشًب اوس الئغٌظ جبسی کشًب؛
( )cخوى اوس خوى کی چیضوں کی عشوط
چبسجض طے کشًب؛
( )dیہ یقیي دیہبًی کشًب کہ ثلڈ ثیٌکوں کی طشف
عے ثیبى کشدٍ عبسے ثبیو عیفٹی اقذاهبت
اٹھبئے گئے ہیں اوس وسلڈ ہیلتھ آسگٌبئیضیشي
کی طشف عے جبسی کشدٍ عبسی ہذایبت پش
عختی عے عول کیب گیب ہے؛
( )eیہ یقیي دیہبًی کشًب کہ ثلڈ ثیٌکیں تعلیوی یبفہ
هبہشوں ،جو ثلڈ ٹشاًغفیوصى ،ھیوبٹوالجی یب
کلیٌیکل پیتھبالجی هیں پبکغتبى هیڈیکل ایٌڈ
کبوًغل کی طشف عے توثیق شذٍ
ڈیٌٹل ٔ
پوعٹ گشیجوئیٹ ہوں ،اى کی طشف عے
عٌجھبلی اوس چالئی جب سہی ہوں:
( )fثلڈ ثیٌکوں کے کبم کب جبئضٍ لیٌب اوس وقت

5

کی

ثیٌکوں
ثلڈ
رهیذاسیبں
Responsibilities
of blood banks

ثلڈ

طوثبئی
ٹشاًغفیوصى کویٹی
Provincial Blood

ثوقت هعبئٌہ کشًب؛
( )gهٌذسجہ ثبال هعبهلوں عے هتعلقہ کوئی
دوعشے کبم عشاًجبم دیٌب۔
۷۔ ہش ثلڈ ثیٌک:
( )aخوى کے عطیوں ،اًتخبة ،ہیٌلڈلٌگ کیئشاوس
عطیہ دیٌے والوں کی حفبظت کے هقظذ
کے لیئے علحذٍ ڈپبسٹوٌٹ ،اعٹبف اوس
اوصاسٍ ہوں گے؛
( )bاتھبسٹی کی طشف عے جبسی کی ہوئی
ہذایبت کے تحت خوى کب عطیہ دیٌے والے
هٌتخت کشًب؛
( )cعطیہ کیب گیب خوى اوس اوس خوى کی چیضیں
ثچبو کے لیئے وسلڈ ہیلتھ
کغی ثیوبسی عے ٔ
آسگٌبئیضیشي کی طشف عے جبسی کشدٍ
ہذایبت کے تحت اعکشیي ،جبًچ پڑتبل اوس
ٹیغٹ کی جبئے گی؛
( )dہوهوگلوثي اعٹیویشي ،ثلڈ گشوپٌگ ،کشاط
هیچٌگ ،ایٌٹی ثبڈیض ڈٹیکشي اوس اًفیکٹو
ایجٌٹظ کو اعکشیٌٌگ کے اوصاس سکھے
گی ،جیغب کہ ہیوهي اهیوًوڈفیشٌغی،
ہیپبٹبئٹظ وائشعض ،هلیشیب اوس عبئفیلیض۔
( )eخوى اوس خوى کی چیضوں کی ثہتشی
سیفشیجشیشي کب اًتظبم سکھٌب اوس
سیفشیجشیشي کے لیئے ثجلی کی هغلغل
فشاہوی کب اًتظبم کشًب؛
( )fاتھبسٹی کی طشف عے هٌظوس کشدٍ هعیبسی
آپشیشي پشوعیجشط کب هشبہذٍ کشًب اوس هضیذ
خبص طوس پش جیغے ثیبى کیب گیب ہو؛
( )gعبدی خوى دیٌے والے عے خوى لیٌے عے
هٌع کشًب؛
( )hوقتي فوقتي ایٌٹی ثبڈیض اوس اًفیکٹو ایجٌٹظ
کی اعکشیٌٌگ کے علغلے هیں سپوسٹیں
جوع کشاًب۔
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۸۔ حکوهت ،طبف خوى کی دعتیبثی اوس سضبکبساًہ
خوى کے عطیوں کے لیئے حوطلہ افضائی کے
حوالے عے ثیذاسی پیذا کشًے کے هقظذ کے لیئے
فلٌتھشاپغٹظ ،عوشل وسکشط اوس ایغے دوعشے
افشاد پش هشتول طوثبئی ثلڈ ٹشاًغفیوصى کویٹی تشکیل
دے عکتی ہے ،جیغے وٍ هٌبعت عوجھے۔
۹۔ اط ایکٹ کی گٌجبئشوں کی خالف وسصی کشًے
واال قیذ کی عضا کب اہل ہوگب ،جو دو عبل تک ثڑھ
عکتی ہے یب جشهبًہ جو پبًچ عو ہضاس سوپے تک ثڑھ
عکتب ہے ،یب دوًوں عبتھ۔
۱۱۔ کغی ثھی عذالت کو اط ایکٹ کی خالف وسصی
کشًے پش دائشٍ اختبس ًہیں ہوگب ،عالوٍ اعکے کہ
اتھبسٹی کے چیئشهیي یب اط کے طشف عے ثباختیبس
ثٌبئے گئے شخض کی طشف عے تحشیشی طوس پش
دسخواعت کی جبئے۔
۱۱۔ حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے
رسیعے اط ایکٹ کے هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے
قواعذ ثٌب عکتی ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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