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Dzień Dawcy

 

D Z I A Ł A J  W I R T U A L N I E ,
R A T U J  Ż Y C I E  R E A L N I E !  



Cześć! Z tej strony Julia z IFMSA-Poland Oddział
Poznań. Co roku w Twojej szkole organizujemy

Dzień Dawcy Szpiku. Niestety w tym roku nie może
się on odbyć w tradycyjnej formie, dlatego

zapraszamy Cię do udziału w Wirtualnym Dniu
Dawcy! 



Czy wiedziałeś, że w Polsce co godzinę, a na
świecie co 35 sekund ktoś dowiaduje się, że

cierpi na białaczkę lub inną chorobę
nowotworową krwi?



A może słyszałeś, że bardzo często jedynym
ratunkiem dla chorych jest przeszczep szpiku
lub krwiotwórczych komórek macierzystych

od Dawcy niespokrewnionego?



Co piąty polski Pacjent nie może znaleźć
swojego Dawcy, dlatego tak ważne jest, aby do
grona potencjalnych Dawców krwiotwórczych
komórek macierzystych dołączały nowe osoby
gotowe do podzielenia się cząstką siebie.



organizacja pozarządowa 
największy Ośrodek Dawców Szpiku w kraju
działania: edukacja, rejestracja potencjalnych
Dawców, badania i opieka nad potencjalnymi/
faktycznymi Dawcami 

 



 miękka, silnie ukrwiona 

 u dorosłych: kości płaskie, 

  u dzieci: wszystkie kości

tkanka o gąbczastej konsystencji 
znajdująca się wewnątrz jam  
szpikowych kości     

nasady kości długich

Szpik kostny 



białaczki
chłoniaki 
zespoły mieloproliferacyjne 
ciężka niedokrwistość aplastyczna
zaburzenia krwinek czerwonych i granulocytów
ciężkie wrodzone niedobory odporności u dzieci
choroby metaboliczne

 

 
 

Przeszczepienia wykonywane są u pacjentów   
z chorobami układu krążenia takimi jak: 
 



Przeszczepienie allogeniczne szpiku

to rodzaj transplantacji, w której materiał komórkowy pochodzi od innej
osoby

 
Dawcy rodzinnego

 
Dawcy niespokrewnionego



Układ HLA 
Antygeny zgodności tkankowej, które
w tym układzie się znajdują
odpowiedzialne są, za rozpoznawanie,
czy dane komórki są "własne" czy
"obce". Pojedynczych antygenów
 w układzie HLA są tysiące, a tworzą
one miliony kombinacji. Jeśli układ
HLA zidentyfikuje obce komórki
wówczas uruchamia siły obronne,
czyli układ odpornościowy.



Żeby doszło do przeszczepienia komórek macierzystych układ Dawcy 
i Biorcy musi się jak najbardziej zgadzać. W przeciwnym wypadku
przeszczepione komórki od razu traktowane byłyby jako "obce" 
i niszczone. 
 
 
Ze względu na złożoność układu HLA aż 75% chorych nie znajduje swojego
"genetycznego bliźniaka" w rodzinie! Dla tych Pacjentów jedyną szansą
jesteście WY - niespokrewnieni potencjalni Dawcy szpiku  ❤ 







cukrzyca
nadczynność tarczycy
wirusowe zapalenie wątroby 

astma 
niektóre choroby
autoimmunologiczne 
choroby nowotworowe 

     typu B i C 

Niektóre choroby niestety dyskwalifikują 
 z możliwości bycia Dawcą szpiku:



Metody pobrania krwiotwórczych
komórek macierzystych 

pobranie krwiotwórczych komórek 

pobranie szpiku z talerza kości
biodrowej

     macierzystych z krwi obwodowej
 

 



Pobranie krwiotwórczych komórek
macierzystych z krwi obwodowej 

80% wszystkich pobrań 
krew Dawcy pobierana z jednej żyły, 

przy użyciu separatora komórkowego
możliwe powikłania:  objawy grypopodobne

     przefiltrowana powraca do drugiej 



Czynnik wzrostu to lek, który Dawca przyjmuje
przez 4-5 dni przed donacją.

Czynnik wzrostu powoduje zwiększenie ilości krwiotwórczych
komórek w krwi obwodowej.

 
Po przeszkoleniu przez personel medyczny Dawca może
wykonać zastrzyki samodzielnie.

 
Podczas aferezy od Dawcy pobiera się odpowiednią ilość
komórek, których potrzebuje Pacjent. 



Pobranie szpiku kostnego 
z talerza kości biodrowej

20% wszystkich pobrań
szpik regeneruje się w organizmie Dawcy do 2 tygodni po
pobraniu 
znieczulenie ogólne
pobranie 1-1,5l szpiku zmieszanego z krwią
możliwe powikłania: ryzyko związane z narkozą 1:50 000,
ból w miejscu pobrania, mdłości, infekcja rany



Decydując się na zostanie potencjalnym Dawcą szpiku trzeba być
przygotowanym na pobranie krwiotwórczych komórek macierzystych
obiema metodami.

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.

Co należy wiedzieć o pobraniu szpiku?
 

 

 



Gdzie pobierane są krwiotwórcze komórki macierzyste od
Dawców z fundacji DKMS?
• Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii w SPCSK, w Warszawie,
Bank Autologicznych Komórek Krwiotwórczych, Pracownia Dawców Szpiku
• Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Zakład Transfuzjologii,
Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi
• Centrum Medyczne Damiana w Warszawie
• Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Centrum Onkologii w Gliwicach
• Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział przeszczepiania szpiku Katedry i Kliniki
Hematologii
• Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pododdział Transplantacji
Szpiku
• Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantologii Wrocławskiego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu







Formularz rejestracyjny  
Materiały do pobrania wymazu

 i zabezpieczenia próbki



       Aktualizacja danych jest bardzo ważna. Należy poinformować
Fundację o wszelkich zmianach adresu, numeru telefonu, adresu

e-mail bądź zmiany stanu zdrowia.

Możesz to zrobić przez stronę internetową fundacji DKMS lub
drogą mailową (aktualizacja@dkms.pl).







https://www.dkms.pl/pl

Link do strony DKMS 







nie wbijamy się w kręgosłup

tatuaż nie przeszkadza w byciu Dawcą 

krwiotwórczych komórek macierzystych nie może nam zabraknąć      

kobieta będąca w ciąży może zarejestrować się jako potencjalny Dawca,
jednak na czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie jest brana pod uwagę
podczas poszukiwania zgodnego Dawcy

 

 

     po donacji, ponieważ mnożą się przez całe nasze życie
 

Fakty i mity









Przyłącz się do walki z nowotworami krwi, naszpikuj się wiedzą 
 i zarejestruj jako potencjalny Dawca szpiku!



Zapraszamy do udziału    
w Wirtualny Dniu Dawcy
Szpiku! 
DATA: 26 MAJA - 06 CZERWCA 2020 R

Jeśli masz jakieś pytania -> śmiało pisz!
julia.dzierla@wp.pl

 


