
 

 

 

 

 

 

 

Notatka prasowa 

„ Dzień Dawcy Szpiku Kostnego dla Janka i Innych w Akademii Pomorskiej w Słupsku” 

 

„Mam na imię Janek i mam 54 lata. Od 30 lat mieszkam w Słupsku. Z zawodu jestem elektrykiem. Moja praca 

jest moją pasją i zawsze sprawiała mi duŜo przyjemności. Jestem pogodny i otwarty na Ŝycie i innych ludzi. 

Mam kochającą rodzinę, która wspiera mnie we wszystkim co robię. Wspierają mnie równieŜ w walce z 

białaczką, z którą zmagam się od listopada 2010 roku. Jestem po pierwszym przeszczepie szpiku kostnego, 

po którym niestety szybko nastąpiła wznowa choroby. Obecnie przechodzę kolejne etapy chemioterapii w 

Klinice Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Po uzyskaniu remisji konieczny 

będzie przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego. Proszę wszystkich ludzi chętnych do niesienia 

pomocy i dawania nadziei na NOWE śYCIE do rejestracji w bazie potencjalnych dawców.” 

W Polsce co godzinę, stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Co drugi chory 

zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego tego dawcy nie znajduje. Im więcej 

potencjalnych dawców tym większe szanse na Ŝycie dla osób chorych na białaczkę i inne choroby układu 

krwiotwórczego. Dlatego Fundacja DKMS Polska wraz z organizatorami lokalnymi  przeprowadzi „ Dzień 

Dawcy Szpiku Kostnego dla Janka i Innych”, podczas których zdrowe osoby mogą dokonać rejestracji i tym 

samym powiększyć bazę potencjalnych dawców. W Polsce zarejestrowanych jest 250 000 potencjalnych 

dawców z czego ponad 198 000 to dawcy zarejestrowani w Fundacji DKMS Polska. W przeciągu dwóch lat 

działalności Fundacji DKMS Polska, aŜ 144 osoby oddały swoje komórki macierzyste dając tym samym 

nadzieję na nowe Ŝycie osobom chorym na białaczkę i inne schorzenia układu krwiotwórczego.  

Rejestracja jako potencjalny dawca jest bardzo powaŜną decyzją. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe któraś z 

zarejestrowanych osób jest czyimś genetycznym bliźniakiem, daje tej osobie nadzieję na nowe Ŝycie. JeŜeli 

wtedy zrezygnuje, to odbiera komuś tę nadzieję. 

Kto moŜe zostać dawcą? 

Zarejestrować moŜe się kaŜdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem Ŝycia, waŜący minimum 50 kg (bez 

duŜej nadwagi). Rejestracja polega na pobraniu 4 ml krwi i zajmuje tylko chwilę. Na podstawie pobranej krwi 

zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaŜe się, Ŝe kod genetyczny dawcy zgadza się z 

kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować 

powinni mieć ze sobą dokument toŜsamości z nr PESEL.  

 



 

 

 

 

Więcej informacji: www.dkms.pl, tel.: (22) 331 01 47, email: fundacja@dkms.pl,  

Kontakt: 

Fundacja DKMS Polska Baza Dawców Komórek Macierzystych 

- Ewa Majkowska- ewa.majkowska@dkms.pl tel. 600 112 383 

Organizator lokalny: 

- Jarosław Cetera - 506161697 

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:  

Data: 15 marca 2012 

Godziny:  12.00-19.00 

Miejsce: Akademia Pomorska, ul. Bohaterów Westerplatte 64 ( hol Instytutu Pedagogiki,1piętro) 

 

 

 

 


