
  سے عالج قہیطر لےمتبادلیزہر-ریغ کے نسریک آزاد، سے سرطان سالہ 01 چار مرحلہ کے پھڑوںیپھ

  ہے تاید جواب کایونوتھراپیام جامع سرطان کا پھڑوںیپھ واال آنے کر پلٹ بارہا --

  --/وزوائریآرن یپ/ء4102 یفرور 00زونا،یریا ل،یاسکاٹسڈ

 یانتہائ ہے، سبب عام سے سب کا اموات یوال ہونے سے سرطان ںیم بھر ایدن سرطان کا پھڑوںیپھ

 ہیحال ۔ہے نیبدتر ںیم معاملے کے صیتشخ سرطان کا پھڑوںیپھ سے وجہ یک وںیخل چھوٹے مہلک

  ۔ہے ید دیام ینئ کو افراد شکار کے سرطان نے یونوتھراپیام ںیم سالوں

  مالحظہ ےیل کے کھنےید اثاثے ایڈیمیملٹ متعلقہ سے ہیاعالم اس

 لزجامعیاس کنیل ہے یکروائ متعارفیونوتھراپیام ںیم یہ حال نے راکزم معروف کے سرطان کہ گو

  ۔ہے ادارہ رہنما سے وںیدہائ ںیم یونوتھراپیام

 رکھنے مہارت ںیم یاونکولوج پر ادیبن یک یونوتھراپیام جامع نے لزیاس میا جوزف ڈاکٹر ںیم ء0590

 ںیسرطانونم والے رکھنے مزاحمت خالف کے عالج یتیروا نے انہوں ۔ایک قائم ہسپتال پہال کا ایدن واال

 کے سرطان سے وجہ یک تجربے لزاپنےیاس ڈاکٹر ی۔د شکل یزیدستاو کو  یکم پر ادوںیعادبنیالم لیطو

 انجام خدمات سے تیثیح یک رکن کار تجربہ ںیم شنیکم یحکومت یوفاق جرمن ےیل کے جنگ خالف

  ۔رہے موجود  تک ٹائرمنٹیر یاپن ںیم ء0591 سے ء0590 وہ جہاں گئے، ےیک مدعو ےیل کے نےید

 ، نزیکسیو نسریک آٹولوگوئس مخصوص یسیج نیکسیو لیس ٹکیڈریڈ کو خودیونوتھراپیام لزجامعیاس

 ات،یخل( کے نیا) چرلکلریآٹولوگوئسن حرکمت اور لزیس( LAK) ٹڈکلریویکٹیا-آٹوگوئسلمفوکائن ساتھ ساتھ

 ینچل ںیم یرسول اور ہے، یکرت جدا طور واضح سے شنیڈمنسٹریا نیکسیو محض کرکے شامل ںیم

 سطح یاتیخل ںیم نظام یاتیمامون ںیم ٹمنٹیٹر کور ولوجکیونوبایام جامع ےیل کے نمٹنے پر سطح نیتر

 اور نیکسیو ہے، یبنات بہتر کو قوںیطر یدفاع دہیچیپ کے جسم یعمل حکمت لزیاس ۔ہے یکرت کام پر

  ۔ایگ کھاید ںیم سیک کے گبسن جم کہ سایج ہے، یتید تیتقو کو تیموثر یک عالج یاتیخل

 کے ان ںیم جس ایک آغاز کا یونوتھراپیام لزجامعیاس لےیزہر-ریغ نے گبسن جم ںیم ء4112 مارچ

 شامل یبھ نیکسیو لیس ٹکینڈریڈ ےیل کے سرطان کے پھڑوںیپھ یاتیخل چھوٹے والے آنے لوٹ دوبارہ

 یخصوص کے ہفتوں 2 ۔ہے قسم مہلک سے سب ںیم سرطانوں تمام کے پھڑوںیپھ جو ، یتھ

 اور یک حاصل یابیکام ںیم کرنے مکمل کو اخراج کے یرسول نے وںانہ بعد کے یونوتھراپیلزامیاس

  ۔ںیہ گزارچکے سال 01 متحرک بہت ریبغ کے عالج یتیروا اور آزاد سے سرطان یبھ اب

 تجربہ اپنے کے عالج کور ولوجکیونوبایلزامیاس کے سرطان یتحول کے آنت یچھوٹ یاپن نے ٹپر نکول

 مکمل ںیم تو یآئ ہاںی ںیم جب ۔ایکھٹکھٹا دروازہ لزکایاس پر طور کے دیام یآخر نے ںیم: "ایک انیب کو

 ٹریم ینٹیس 04 یریم ںیم الٹراساؤنڈ یآخر اپنے ی۔اچھل وںیبل ںیم اچانک پھر اور ۔۔۔ یتھ برباد پر طور

 " ۔ںیہوگئ کم سے نصف یبھ اںیرسول تمام گرید یک ٹیپ رےیم اور یتھ غائب پر طور مکمل یرسول یک

 کو ضوںیمر جہاں ں،یگزر سے عالج ولوجکیونوبایلزامیاس ںیم بیتنص شنٹیپ-آؤٹ یکیامر لزیسنکوال

  ۔ہے ملتا یبھ عالج ترہدفیاتینیج دیجد کا سرطان
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 تجربہ کا وںیدہائ ےیل کے یفراہم یک پروگراموں یونوتھراپیام جامع خاص یانتہائ میٹ کلیڈیم لزیاس

 ہسپتال ینج بڑے سے سب کے ہسپتالوں 44 ںیم کویکسیم عالج قہیطر یاتیخل اور نیکسیو ۔ہے یرکھت

 ی  اعل یک اریمع یاالقوام نیب و کہیامر جو ں،یہ جاتے ےیک فراہم عےیذر کے بیتنص نیتر دیجد یک  جال

 جامع جو ہے ہسپتال واحد واال کرنے فراہم خدمات مکمل ںیم کویکسیم ہی ۔ںیہ حامل کے سطح نیتر

  ۔ہے رہا دے اتیادو

 یک لزیاس ےیل کے جاننے دیمز ںیم بارے کے باتیتنص اور پروگراموں کے عالج لزیاس

  ۔ںیکھید وزیوڈ دیمز یک نامے شہادت کے ضوںیمر ای ے،یجیک مالحظہ www.issels.comبسائٹیو
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