


Potencjalni dawcy szpiku kostnego-   

sytuacja w Polsce 

 W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór 

 krwi, czyli białaczka - co roku słyszy tę diagnozę  

 ok. 10 000 osób.  

 Polska - ponad 600 tys. potencjalnych dawców szpiku 

 Fundacja DKMS Polska (od lutego 2009r.)  

zarejestrowała ponad 533 000  dawców  

(czerwiec 2014 r.) – jesteśmy największą  

bazą potencjalnych dawców szpiku w Polsce. 

 



Prawdopodobieństwo zostania dawcą 

 5% zarejestrowanych potencjalnych dawców oddaje komórki do 

przeszczepienia w przeciągu 10 lat od rejestracji. 

 Im więcej osób zarejestruje się jako potencjalni dawcy, tym większe są szanse 

na znalezienie zgodnego genetycznie niespokrewnionego dawcy dla 

pacjenta – „genetycznego bliźniaka” 

 

533 000 

Potencjalnych 

dawców 

ponad1250 
rzeczywistych dawców 



Kto może zostać potencjalnym dawcą? 

• 18 - 55 lat      

• ważąca min. 50 kg i bez większej nadwagi 

• o ogólnie dobrym stanie zdrowia 

• nigdy wcześniej nie rejestrowała się jako 

potencjalny dawca 

• świadoma swojej decyzji, zgadzająca się na 

pobranie obiema metodami 

 



5 kroków dzieli Cię od zostania dawcą 

Świadoma decyzja, od której  

zależy życie pacjenta 

Rejestracja jako potencjalny dawca 

szpiku (wymaz, krew=antygeny HLA) 

Badanie materiału genetycznego.  

 Umieszczenie wyników w rejestrze polskim  

 i światowym 

Potrzebujący  pacjent 



Zapytanie z kliniki transplantacyjnej 

Badania stanu zdrowia dawcy 

Organizacja pobrania przez DKMS 

Pobranie szpiku kostnego (ok. 20%) Pobranie komórek macierzystych  

(ok. 80%) 

Dzień 1:  Przyjęcie do kliniki 

Dzień 2:  Pobranie szpiku pod narkozą  

                 (ok. 1 godz.) 

Dzień 3:  Wypisanie z kliniki 

2 tyg.:    Regeneracja szpiku 

   Dzień 1- 5:  Zastrzyki czynnika wzrostu  

                       (przyjmowany w warunkach  

       pozaszpitalnych)  

   Dzień 5:      Afereza (pobranie) 

   Dzień 6:      Ewentualnie druga afereza 

Pobranie komórek macierzystych  

i szpiku kostnego 



Pobranie szpiku kostnego 



Pobranie komórek macierzystych  



A po dwóch latach spotkanie… 

 



Bartek podarował drugą szanse na 

życie Nataszy 



Ewa oddała cząstkę siebie Julce 



Przemek i Oktawian – uratowany 

Pacjent i jego Dawca 



Angelika uratowała życie Adasiowi 
(video) 

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/to-cud-ze-zyje-adas-lewandowski,114229.html


Ważne informacje dla potencjalnych  

dawców 

 Monitoring stanu zdrowia Dawcy przez 5 lat po pobraniu  

     (30 dni, trzy miesiące, pół roku, potem co roku przez pięć lat) 

 

 Po dwóch latach, w zależności od stanu zdrowia pacjenta i regulacji 

prawnych w kraju jego pochodzenia, możliwe jest spotkanie Dawcy  

z pacjentem 

 

 Każdy Dawca jest ubezpieczony na 150 000 euro 

 Dawca nie ponosi żadnych kosztów 

 Pracodawca, uczelnia 

          

 Dziękujemy za uwagę! 

 

 

 


