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Dziś, 5 grudnia w ramach Mikołajkowych Dni Dawcy Szpiku będzie można wesprzeć m.in.
9-letniego Jasia, który potrzebuje pomocy niespokrewnionego dawcy szpiku. Chłopiec walczy
z lekooporną białaczką i potrzebuje przeszczepu.

Mikołajkowe Dni Dawcy Szpiku dla Jasia i Innych to wspólna inicjatywa Fundacji DKMS
i sieci sklepów Auchan w całej Polsce. Pomysł Mikołajkowych Dni Dawcy Szpiku
Auchan zrodził się 9 lat temu. Wówczas inny Pacjent potrzebował wsparcia „bliźniaka
genetycznego”. Od tego czasu pracownicy sklepów Auchan angażują się w pomoc
chorym na nowotwory krwi, rejestrując nowych potencjalnych Dawców Szpiku.
W tym roku pandemia sprawiła, że akcja odbywa się, w nowej, bezpiecznej odsłonie w
dniach 4-5 grudnia. Do akcji dołączyło aż 91 sklepów z całej Polski, w tym 6 z
województwa małopolskiego. Wolontariusze z Auchan będą zachęcać swoich klientów
do dołączenia do bazy dawców szpiku Fundacji DKMS. Każda osoba, która będzie
chciała się zarejestrować może pobrać pakiet rejestracyjny od Wolontariuszy i
zarejestrować się w domu. Pakiet zawiera: instrukcję jak zarejestrować się krok po
kroku, formularz rejestracyjny oraz pałeczki do pobrania wymazu. Po dokonaniu
rejestracji pakiet będzie można zwrócić do wyznaczonej skrzynki znajdującej się na
terenie sklepów w dniach 12-13 grudnia.
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Podczas dotychczasowych 15 wspólnych akcji, zarejestrowało się 71 902 nowych,
potencjalnych Dawców z których aż 203 osób już pomogło swoim „bliźniakom
genetycznym”. Na taką pomoc też liczy rodzina 9-letniego Jasia, która w maju br.
usłyszała diagnozę: ostra białaczka limfoblastyczna. W przypadku 9-letniego Jasia
leczenie farmakologiczne nie przynosi żadnych rezultatów, a organizm chłopca nie
zareagował nawet po włączeniu innowacyjnego leczenia. Białaczka nie odpuszcza.
Jasia czeka kosztowana, nierefundowana terapia a następnie pilne przeszczepienie
szpiku od Dawcy niespokrewnionego – to jedyna szansa, żeby chłopiec mógł żyć.
Dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku może zostać każda
ogólnie zdrowa osoba w wieku 18- 55 lat. Ważne, aby decyzja o dołączeniu do bazy
dawców była świadoma. Więcej informacji na temat dawstwa szpiku znajduje się na
stronie www.dkms.pl.
Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie
potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od
2008 roku jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia oraz

niezależna organizacja pożytku publicznego wpisana do KRS 0000318602. To
największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowały się 1 753 963
osoby, spośród których 8 496 osób (stan na październik 2020) oddało swoje
krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na
świecie, dając im tym samym drugą szansę na życie. Aby zostać potencjalnym
Dawcą, wystarczy przyjść na organizowany przez Fundację Dzień Dawcy szpiku lub
wejść na stronę www.dkms.pl/student-rejestracja i zamówić pakiet rejestracyjny do
domu.
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