WIELKIE ODLICZANIE ROZPOCZĘTE
Przygotowania do akcji rejestracji potencjalnych
Dawców szpiku w
Centrum Sportowym Hasta La Vista
ruszyły pełną parą.
W dniach 09-10 marca w godzinach 09:00 – 18:00
odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych Dawców
komórek macierzystych krwi i szpiku - dla Waldka i
Innych pacjentów. Akcja o nazwie „Wrocław znowu
walczy- Marzyciel Waldek szuka Dawcy Szpiku!”będzie odbywać się w marcu na terenie Wrocławia.
Waldek ma 12 lat i od urodzenia mieszka z rodziną we Wrocławiu. Choruje na Zespół
Aspergera. Jego życie dotychczas przebiegało w swoim naturalnym rytmie. Pod koniec
września zaczął się źle czuć. Pierwsze objawy zapowiadały tylko przeziębienie - gorączka,
ból mięśni, osłabienie. Niestety po kilku dniach zapadła diagnoza- ostra białaczka szpikowa.
Już wiadomo, że będzie potrzebował przeszczepienia od Dawcy niespokrewnionego.
Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący
minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu
wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz
pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej
próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny
dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia.
Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr
PESEL.
Metody pobrania:
- Pierwsza z nich to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej . Metoda ta
stosowana jest w 80% przypadków. Zazwyczaj wiąże się ona z jednodniową wizytą
w klinice pobrania.
- Drugą metodą jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Metoda ta wiąże się z 2-3
dniowym pobytem w szpitalu ze względu na konieczność znieczulenia ogólnego.
O Fundacji
Fundacja DKMS to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której
zarejestrowanych jest ponad 1 430 335 (styczeń 2019) potencjalnych dawców szpiku, a już
6 282 (styczeń 2019) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na
życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.

