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JJakkk zosssta!! poootennncjalnymmm dddawwc" --- pooodstttawwwoweee informmacccje
Przyy#"cccz si$ dddo wwwalkki z%bbbia###aczzk"
11.   W%Polsceee co druga oossoba ccchora nna bia###aczk$$ nieznnajduje odpooowiedddniegooo dawcccy w&róód osóóób niesspokreewniooonych.. 

Dlategoo tak wwa'nee jest, aby ppotencccjalnycch dawwcóww by#o jak nnaajwi$cccej. Daaaje to wi$kkssze szzzanse choryyym naa 
znnnalezieeenie tego w##aa&ciwwego. Je&li dzzzi& przzyy#"czyysz si$$$ do waaalki z bbia#acczk", juuutro mmo'e ookkaza!! si$, 'ee to w###a&niee 
Tyyy mo'eeesz uraatowaa!! kommmu& 'yccie.

22.  Fuuundacja DKMMS Polsska zooosta#a zza#o'ooona w%ccelu ppoprawwwienia obecnnej sytttuacji chorych. DKKKMS mmma swooje korrrzeniee 
w%Niemcczech.. Zosttaa# za#ooo'ony 28 maaaja 19991 roku, jakkko pryyywatnaa inicjatywaaa. W tyym czaaasie www%Niemmczechhh by#oo 
zarejestrrowannych tyyylko 3000 pootencjjjalnycchh dawwców. WWW%ci"gggu 20 lat DKKMS rozzzwin"# si$ www%najwwwi$kszyy na &wwwieciee 
baaank daaawcóww kommmórek macieerzystyych, ((ponadd 2 mmmln zarejesttrowannnych dddawcóów), pppotoczzznie nazywaaanychh 
daaawcammmi szpiku kosstnegoo.

33.  Kaaa'dy czzz#owieek pommmi$dzyy 18, aa%55 roookiem 'ycia (któryyy wa'yyy minimmum 50 kg,,, lub nnie maa du'ejjj nadwwagi), mo'ee 
zooosta! dddawc".. W ceellu okre&lenia antyyygenóóww cecch zgoddno&ccci tkannkowejejj wysttarczy pobraaa! do ppprzebaadaniaaa 4%mll 
krwwwi. Faktycznnie daaawc" zzzostanniesz, gggdy ooka'e si$, 'eee posiaadaszz takieee sameee cechhy zgooodno&cci tkannkoweeej, jakk 
chhhory paaacjentt. Wtedddy nieeezb$dnne b$ddd" dodddatkowwe baddania lekarssskie.

44.  Chhhory na bia#aaczk$$ dostaaaje szaans$ naa nowwwe 'ycie, kiedy doochodzzzi do ppprzeszzzczepuu kommóórek mmmacierrzystyccch odd 
nieeespokkkrewnionegooo, zgoodnegoo geneeetycznnnie dawwcy. Issstniej""" dwa sposoooby pooobrania kommmórek macieerzystyyych.

II. Pooobranieee komórek mmmacierrrzystycch z%krrrwi obbwwodoowej - www%Polsssce stooosowanne w%oook. 80%% pobbbra( dooo przeeszczepppów

 • DDDawcaaa otrzyymujee przezzz okress 5 dnnni wyttwwarzaan" w%organnnizmiee substtancj$$$ zbli'oon" ddo horrrmonóów (czyynnikk 
wwwzrostttu). Lek ten pobuuudza pprodukkkcj$ kkoomóreek maaacierzyyystychh w% szzzpiku kkkostnyym, ktttóre sppecjaln" meeetod"" 
mmmo'naaa nast$$pnie ppobraaa! bezpo&redddnio zzz%krwi..

 •  MMMetoda ta znnana jjeest naaa &wieccie od 19888 roku. Wed#uug obecnegggo stannu baddda( ryyzyko wwyst"""pieniaa odleg#ychh 
www%czasie efekktów uuuboczzznych jjest nieznannne.

 • PPPodczaaas za'yywaniiaa lekuuu wyst"pi! mmmog" ggrypoopodobbbne syyymptooomy.
 • NNNie maaa konieecznoo&&ci pooobytu ww szpiiitalu.
 • ZZZabieggg pobrrania kkkomórrrek z%kkrwi obbbwodooowej ttrwa ooko#o 333-4 gooddzin.

III. Pooobraniee szpikku kosstnegooo

 •  SSSzpik pppobierra si$ z% taleeerza koo&ci biodrowwej (nnie jessst to rdddze( kkr$gooowy). OOOd znaajduj"""cego si$ pood narkoz"" 
dddawcy pobieera si$$ ok. 5%% szpiku kooostneggo i poodaje pppacjennntowi..

 • DDDawcaaa przyjmowaaany jesst na ooddziaaa# zwyykkle dzzie( prrrzed pppobrannniem ssszpiku. W szppitaluu pozostaje 22-3 dni.
 • PPPo pobbbraniu szpikku dawwwca moo'e prrzez kiillka dnni odczzzuwa!!! lokallny bóóól, poddobny jjak prrzzy st#uuuczeniiach.
 • SSSzpik kkkostnyy dawcccy uleggga kommpletnnnej reggenerracji ww%przeccci"gu 222 tygooodni.

DDecyzzzja o wwwyborzze jeddnej z%powyy'szychhh mettood poobrania kommmórek macieeerzystyyych odd dawwccy uzaaale'niona jeeest odd 
sstanu oraz ppprefereencji ccchoregggo na bia#accczk$ ppaacjenta. W%mmmiar$ mo'liiwwo&ciii bierze si$ ppod uwwwag$ 'yczennia dawcy.

55.  Reeejestracja dlaa poteeencjalnnnego ddawcyyy jest BBEZP))ATNAAA. Wszyyystkie koszttty rejesstracji czyli 250 zz# (w%tyym baddaniee 
prróbki kkkrwi ww% laboooratorrium) pponosssi Funnddacja ze &rodkówww w#aassnychhh, któree pocchodz""" z daaarowizzn od osóbb 
prrywatnnnych i instytuucji. Koooszty tte nie sss" refuuundowwane ppprzez MMMinistteerstwooo Zdrooowia. LLICZY SSSI* KAAA+DA ZZ)OTÓÓÓWKA,, 
dlaaatego tak wwa'ne jjjest wwwsparciie , nansowwee - dzii$ki temu b$$$dzie mmo'liwwwe przzzebadanie wwwi$kszzzej ilo&&ci dawwwców,, 
a%www%efekkkcie zwwi$kszzeenie ssszans nna nowwwe 'ycccie.

66. Inffformacccje doddatkowwwe uzyyyskaszz na wwwww.dkkmms.pl albo pppod nr tttelefonnu 22 3331 0111 47 oraaz maaiilem fuuundacjja@dkms.pl..
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