
 
 
 
 
 
 
 

Informacja Prasowa  
„Dzień Dawcy Szpiku dla Anny i Innych” 

 
 

Nazywam się Anna, mam 28 lat i pochodzę z Warszawy. Jestem mamą dwóch córeczek, które 
kocham najbardziej na świece. Jestem studentką SGGW w Warszawie. Moją pasją są konie i też z 
tymi zwierzętami są związane moje studia. Uwielbiam sport i aktywne spędzanie wolnego czasu.  

Niestety, dnia 1 września 2012r. dowiedziałam się, że jestem chora na OSTRĄ BIAŁACZKĘ 
SZPIKOWĄ. Konieczne jest przeszczepienie szpiku. Dla mnie i wielu innych pacjentów chorych na 
nowotwory krwi, przeszczepienie szpiku to jedyna szansa na powrót do zdrowia.  

PROSZĘ PODEJMIJ ŚWIADOMĄ DECYZJĘ I ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ SZPIKU. I TY 
MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE!  

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla 

wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. I Ty 

możesz uratować komuś życie, rejestrując się jako potencjalny dawca szpiku. Zajmuje to tylko chwilę, 

polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi 

osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi (opcjonalnie: wymazu z policzka). Dlatego Fundacja DKMS Polska 

wraz z organizatorami lokalnymi przeprowadza Dni Dawcy, podczas których wszystkie zdrowe osoby 

mogą dokonać rejestracji i tym samym powiększyć bazę potencjalnych dawców.  

 
Bazując na wsparciu finansowym oraz ponad dwudziestoletnim doświadczeniu Fundatora DKMS 
Polska, czyli DKMS Niemcy, od początku działalności udało nam się przebadać i zarejestrować  
w bazie Fundacji ponad 270 000 potencjalnych dawców szpiku, a już 310 osób dało szansę na nowe 
życie Pacjentom.  

Jako jedyna organizacja rejestrująca potencjalnych dawców szpiku w Polsce, Fundacja DKMS 
posiada możliwość rejestracji dawców za pomocą pałeczek do poboru wymazu ze śliny. Ta 
innowacyjna metoda pozwala na samodzielne pobranie wymazu, z którego DKMS, tak jak z krwi, 
oznacza cechy zgodności tkankowej.  

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:  
Data: 19.12.2012 
Godziny: 10:00 – 16:00 
Miejsce: Kampus SGGW, Wydział Nauk o Zwierzętach, budynek 23, sala 1072  
Adres: ul. Cieszewskiego 8 
 
Kto może zostać dawcą? 
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 
kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja polega na pobraniu 4 ml krwi i zajmuje tylko chwilę. Na podstawie 
pobranej krwi zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny 
dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy 
chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.  
Więcej informacji: www.dkms.pl, tel.: (22) 331 01 47, email: fundacja@dkms.pl,  

Kontakt: 
Tomasz Oćwieja, tomasz.ocwieja@dkms.pl, 22 572 30 15, - Fundacja DKMS Baza Dawców 
Komórek Macierzystych Polska 
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