
 

 

 

Warszawa, 14.01.2013 r. 
 
Drodzy Rodzice, 
 
zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w akcji rejestracji potencjalnych dawców pod nazwą „Dzień Dawcy 
Szpiku w Pruszkowie” oraz ewentualną rejestrację jako potencjalny dawca szpiku. Ponadto, prosimy  
o poinformowanie o możliwości rejestracji członków rodziny, znajomych oraz sąsiadów. Dzień Dawcy 
odbędzie się 24 lutego w godziach od 11:00 do 17:00 na terenie Miejsckiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie 
przy ulicy Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 w Pruszkowie. Inicjatorem organizacji akcji jest Tomasz Oćwieja 
(Tel.  +48 22 572 30 15, email: tomasz.ocwieja@dkms.pl). Dzień Dawcy Szpiku w Pruszkowie został objęty 
patronatem honorowym przez Staroste Powiatu Pruszkowskiego oraz Prezydenta Miasta. Akcję rejestracji 
wspiera jeden z naszych dawców Artur Kowalczyk, który podarował szanse na nowe życie osobie chorej na 
białaczkę. 
 
„Mały człowieczek. Bezbronny bobas. Roczny... Włoch - oto mój bliźniak genetyczny, któremu oddałem swój 
szpik kostny. Nie wiem, czy mój gest spowoduje, że Mały przeżyje, wiem jednak, że zrobiłem wszystko co 
mogłem, aby dać mu szansę, a jego rodzicom nadzieję. (...)” 

Artur, 26 lat  
Całą historię Artura i innych dawców można znaleźć na www.dkms.pl 
 
W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli inaczej białaczka.  
W sumie rokrocznie na różne rodzaje białaczki choruje w Polsce ponad 10 000 osób. Dla wielu chorych 
jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Tych niestety jest  
w naszym kraju wciąż zbyt mało, ponieważ niewiele ponad 400 000. Dla porównania w Niemczech dawców 
jest 4,5 miliona i co szósty Pacjent nie znajduje swojego genetycznego bliźniaka. Dlatego niezmiernie ważne 
jest, aby dawców u nas w kraju było jak najwięcej, w czym zdecydowanie mogą pomóc akcje wspierające 
ideę dawstwa szpiku organizowane przy wsparciu władz miasta, autorytetów oraz ludzi znanychi lubianych.  
 
Fundacja DKMS Polska zarejestrowana została 28 listopada 2008 roku, jako niezależna organizacja typu 
non-profit. DKMS ma swoje korzenie w Niemczech, gdzie powstała z prywatnej inicjatywy w 1991 roku. Od 
tego czasu DKMS Niemcy stał się największą baza potencjalnych dawców na świecie (ponad 3 400 000). 
DKMS Polska rozpoczęła swoją działalność 25 lutego 2009 i do dnia dzisiejszego udało się nam 
zarejestrować ponad 291 000 potencjalnych dawców. 374 naszych dawców oddało już swoje komórki 
macierzyste ratując życie tym, którzy potrzebują tego najbardziej. 
 
W  80% przypadków pobranie komórek macierzystychodbywa się poprzez ich separację z  krwi 
obwodowej. Metoda ta  odbywa się w warunkach ambulatoryjnych i trwa maksymalnie 4 godziny. 
Niekiedy zabieg należy powtórzyć drugiego dnia, aby pozyskać wystarczającą liczbę komórek. 
Objawy uboczne związane z przygotowaniem do pobrania mogą wiązać się z wystąpieniem 
symptomów grypopodobnych, które występują po zakończeniu pobrania. 
Drugą stosowaną metodą jest pobranie szpiku kostnegoz  talerza kości biodrowej (nie należy mylić 
tego z kręgosłupem). Zabieg ten odbywa się pod narkozą i trwa około 60 minut. Czas pobytu 
w szpitalu to  dwa do  trzech dni. Szpik regeneruje się w  organizmie człowieka w  przeciągu dwóch 
tygodni. Ryzyko wynikające z  zabiegu jest znikome i ogranicza się przede wszystkim do 
standardowych objawów związanych ze znieczuleniem ogólnym 

 
Mam nadzieję, na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.  
 
Z wyrazami szacunku, 

 

 

Kinga Dubicka 

Dyrektor Fundacji DKMS Polska 


