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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Dzień Dawcy Szpiku w Głogowie
PWSZ · 8 maja 2012

„Dzień Dawcy Szpiku w Głogowie”
W Polsce co godzinę, stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka.
Co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy
niespokrewnionego tego dawcy nie znajduje. Im więcej potencjalnych dawców tym
większe szanse na życie dla osób chorych na białaczkę i inne choroby układu
krwiotwórczego. Dlatego Fundacja DKMS Polska wraz Samorządem Studenckim
PWSZ oraz Drużyną Szpiku przeprowadzi akcję „Dzień Dawcy Szpiku w Głogowie”,
podczas której zdrowe osoby mogą dokonać rejestracji i tym samym powiększyć bazę
potencjalnych dawców. W Polsce zarejestrowanych jest ok. 300 000 potencjalnych
dawców z czego 220 000 to dawcy zarejestrowani w Fundacji DKMS Polska. W
przeciągu trzech lat działalności Fundacji DKMS Polska, aż 168 osób oddało swoje
komórki macierzyste dając tym samym nadzieję na nowe życie osobom chorym na
białaczkę i inne schorzenia układu krwiotwórczego.
Rejestracja jako potencjalny dawca jest bardzo poważną decyzją. W przypadku, gdy
okaże się, że któraś z zarejestrowanych osób jest czyimś genetycznym bliźniakiem,
daje tej osobie nadzieję na nowe życie. Jeżeli wtedy zrezygnuje, to odbiera komuś tę
nadzieję.
Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:
Data: wtorek, 15 maja 2012r.,
Godziny: 12.30-18.30
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Adres: ul. Piotra Skargi 5, Głogów

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący
minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja polega na pobraniu wymazu z
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wewnętrznej strony policzka i zajmuje tylko chwilę. Na podstawie pobranego wymazu
zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny
dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu.
Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z
nr PESEL.
Więcej informacji: , tel.: (22) 331 01 47, www.dkms.pl
Kontakt:
Fundacja DKMS Polska Baza Dawców Komórek Macierzystych
– Renata Rafa- Fundacja DKMS Polska- Tel. 22 572 30 11, e-mail renata.rafa@dkms.pl
Dodatkowe informacje w załączniku “Najczęściej Zadawane pytania i odpowiedzi.”
– Pobierz

Ten wpis został utworzony 8 maja 2012 o godz. 08:12 w kategorii Aktualności.
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