
Teraz Michał i Kuba mają nowy cel – wygrać z chorobą. Kuba znalazł „bliźniaka genetycznego”, ale  Michał nadal Go potrzebuje.
Twoja decyzja może uratować życie Pacjentom takim jak Michał i Kuba. Zarejestruj się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Pomożesz? 
Bo możesz. Masz to w genach!

Kuba i Michał – co ich łączy? Kraków, pasja, jedna diagnoza… ostra białaczka. www.dajzeszpik.pl  

Kuba Kwasiborski ma 31 lat, 
w szpitalnej sali czeka na powrót 
do aktywnego życia – pracy 
programisty i sportowych pasji. 
Chce spełnić swoje marzenie 
i nauczyć wspinaczki swojego 
ukochanego siostrzeńca, Karolka. 
„Po okresie kilkuletniego 
pobytu za granicą wróciłem 
do Polski między innymi po to, 
aby spędzać więcej czasu 
z rodziną i przyjaciółmi. 
Znalazłem nową pracę 
w Polsce – trafi łem do szpitala 
3 dni przed planowanym 
pierwszym dniem pracy. Choroba 
utwierdziła mnie w przekonaniu, 
że spędzanie czasu z bliskimi 
jest dla mnie bardzo ważne”. 

Michał Radziejowski ma 22 lata, 
studiuje Informatykę Stosowaną 
na AGH. Rozwija swoje pasje, 
spełnia marzenia, dąży do 
wyznaczonego celu. Tak było 
jeszcze niedawno. Na kilka dni 
przed Wielkanocą Michał trafi ł 
do szpitala, w którym przebywa 
do dziś. „Plany na przyszłość 
były dość pospolite, skończyć 
studia i znaleźć pracę z nimi 
związaną jako programista. 
Nowotwór raczej w żaden 
sposób tych planów nie zmienił, 
bardziej je odłożył w czasie. 
Też oczywiście otworzył oczy 
na to, jakie życie czasem jest 
przewrotne i jak nie doceniamy 
na co dzień takich rzeczy jak 
zdrowie, tylko bierzemy to za coś 
oczywistego i pędzimy dalej w 
życiowej gonitwie”.

I TY MOŻESZ 
URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE!

ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ 
KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

DAJŻE SZPIK!

REJESTRACJA
25.05.2018 r. godz. 9:00 - 16:00
Port Lotniczy Kraków – Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1 Balice
26.05.2018 r. godz. 8:00 - 13:00
Targ Pietruszkowy, ul. Kalwaryjska 9/15 Kraków
26 i 27.05.2018 r.
Centrum Serenada, al. Bora Komorowskiego 41 Kraków,  godz. 10:00 - 21:00
Nowohuckie Centrum Kultury, ul. Jana Pawła II 232 Kraków, godz. 11:00 - 18:00
Forum Przestrzenie, ul. Marii Konopnickiej 28 Kraków, godz. 12:00 - 20:00
Futura Park Factory Kraków, ul. Prof. A. Rożańskiego 32 Modlniczka, godz. 9:00 - 20:00
Siatkarska Liga Narodów Tauron Arena, ul. Stanisława Lema 7 Kraków, godz. 15:00 - 20:00
27.05.2018 r.
Bezogródek Food Truck Park, ul. Piastowska 20 Kraków, godz. 12:00 - 20:00
Lastriko, ul. Dolnych Młynów 10 Kraków, godz. 14:00 - 20:00
Park Jordana, Sektor „Zdrowie i Profi laktyka” Krakowskiego Święta Rodziny, godz. 10:00 - 17:00
Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15 Kraków, godz. 10:00 - 16:00
Szpital w Proszowicach, ul. Kopernika 13 Proszowice, godz. 10:00 - 15:00
Spokój, ul. Bracka 3/5 Kraków, godz. 12:00 – 20:00

Fundacja DKMS
ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa
T +48 22 882 94 00 • F +48 22 882 94 02 • kontakt@dkms.pl • dkms.pl
DAROWIZNA: PEKAO SA 15 1240 6292 1111 0010 6197 7669 Z DOPISKIEM: JKK 010

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

JACKA MAJCHROWSKIEGO



ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH, REJESTRUJĄC SIĘ NA WWW.DKMS.PL

2. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego 
niespokrewnionego Dawcy dla Pacjenta jest bardzo ni-
skie i wynosi od 1: 20 000 do 1: kilku milionów. Im więcej 
potencjalnych Dawców się zarejestruje, tym więcej szans 
na uratowanie życia dla chorych cierpiących na nowo-
twory krwi.

3. Dawcą może zostać ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 
18 a 55 rokiem życia, który waży minimum 50 kg i nie ma 
dużej nadwagi. Medyczne kryteria wykluczające możliwość 
rejestracji zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dn. 12.03.2010r. w sprawie ośrodków Dawców szpiku.

Aby zostać potencjalnym Dawcą, wystarczy wejść na 
stronę www.dkms.pl i zapoznać się z informacjami do-
tyczącymi dawstwa szpiku. Następnie trzeba zamówić 
pakiet rejestracyjny zawierający formularz i pałeczki do 
samodzielnego pobrania wymazu z błony śluzowej 
z wewnętrznej strony policzka, a potem niezwłocznie 
odesłać zestaw do fundacji. Po przebadaniu materiału 
genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, każdy 
Dawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji oraz kartę 
Dawcy. Cały proces rejestracji trwa około 3-4 miesięcy. 
O poszczególnych etapach procesu Dawca jest informo-
wany za pośrednictwem SMS i e-maila.

4. Faktycznym Dawcą zostaniesz, gdy okaże się, że po-
siadasz takie same cechy tkankowe jak Pacjent chorujący 
na nowotwór krwi. Wtedy dochodzi do pobrania komórek 
od zgodnego Dawcy i ich przeszczepienia Pacjentowi. Ist-
nieją dwie metody pobrania komórek macierzystych:

Krwiotwórcze komórki macierzyste pobiera się metodą 
zwaną aferezą. Przed pobraniem, przez 4 dni Dawca przyj-
muje czynnik wzrostu G-CSF, aby zwiększyć ilość komórek 
macierzystych w krwi obwodowej. Jest to substancja pro-
dukowana również naturalnie w organizmie człowieka w 
momencie przechodzenia infekcji. Podczas przyjmowania 
czynnika mogą wystąpić objawy grypopodobne. W dniu 
pobrania na obu przedramionach Dawcy zakładane są doj-
ścia dożylne. Krew przepływa z jednego ramienia poprzez 
tzw. separator komórek i wraca drugim dojściem dożylnym 
na przedramieniu do organizmu. Zabieg nie wymaga ho-
spitalizacji i trwa około 3-4 godzin. W przypadku gdy ilość 
zebranych komórek macierzystych jest niewystarczająca, 
konieczne jest powtórzenie procedury następnego dnia.

Od Dawcy znajdującego się w znieczuleniu ogólnym z ta-
lerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy) pobiera 
się ok. 1 litra mieszaniny szpiku kostnego i krwi. Mieszanina 
ta zawiera ok. 5% całkowitej objętości szpiku kostnego, w 
pełni regenerującego się w organizmie w ciągu ok. 2 ty-
godni. Dawca przyjmowany jest na oddział zwykle dzień 
przed pobraniem szpiku. W szpitalu pozostaje 3 dni, a 
ewentualne zagrożenie ogranicza się do powszechnego 
ryzyka związanego z podaniem narkozy. Po pobraniu 
szpiku istnieje możliwość wystąpienia miejscowego bólu, 
podobnego do stłuczenia, który po kilku dniach mija.

Decyzja o wyborze jednej z powyższych metod pobrania 
komórek macierzystych uzależniona jest od stanu zdrowia 
Pacjenta oraz od decyzji jego lekarza prowadzącego. W 
miarę możliwości brane są pod uwagę preferencje Dawcy.

5. Rejestracja w bazie jest BEZPŁATNA, ale będziemy 
niezmiernie wdzięczni, jeżeli pokryjesz choćby nawet czę-
ściowo koszt rejestracji i badań, przekazując darowiznę. 
Wszystkie koszty rejestracji i przebadania jednego Dawcy, 
które wynoszą 180 PLN, pokrywa fundacja DKMS, m.in. 
dzięki darowiznom od osób indywidualnych i �  nansowe-
mu wsparciu �  rm. Każda, nawet najmniejsza darowizna, 
pozwoli nam pozyskać więcej potencjalnych Dawców.

6. Każdemu Dawcy, w zależności od liczby pobrań, przy-
sługuje odznaka „Dawcy Przeszczepu“ lub „Zasłużonego 
Dawcy Przeszczepu“. 

7. Dodatkowe informacje znajdują się na www.dkms.pl.

Pobranie szpiku z talerza 
kości biodrowej

Pobranie komórek macierzystych 
z krwi obwodowej - stosowane 
w ok. 80% przypadków

Zamów online
pakiet rejestracyjny

Odeślij formularz
i wymaz z wewnętrznej 

strony policzka

Czekaj na kartę Dawcy

Rejestracja do bazy Dawców szpiku? 
Nie zajmie ci wiele czasu!

JAN WZORCOWY
nr identy�  kacyjny Dawcy: 12345678

I TY MOŻESZ
URATOWAĆ

KOMUŚ ŻYCIE!

1. Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako
niezależna organizacja pożytku publicznego i jest naj-
większym ośrodkiem Dawców krwiotwórczych komórek 
macierzystych w kraju. Misja fundacji jest znalezienie 
Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie, potrzebującego 
przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. 
Wypełniamy ją każdego dnia poprzez rejestrowanie 
nowych potencjalnych Dawców szpiku i komórek macie-
rzystych oraz utrzymywanie ich gotowości do pomocy 
Pacjentom cierpiącym na nowotwory krwi.


