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Szanowni Państwo, 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się  

z serdeczną  prośbą  o promowanie i udostępnienie naszej informacji na stronie internetowej 

urzędu, że oprócz krwiodawstwa bardzo ważna dla ratowaniu życia jest przystąpienie 

do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku. 

Często ludzie potrzebujq impulsu, by się  zmobilizować  - niektórzy nie wiedzą, jak jest to ważne, 

część  sądzi, że ich tonie dotyczy, część  nie wie, że mogłaby pomóc. 

Według statystyk WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) co 35 sekund ktoś  na 

świecie zapada na nowotwór krwi. Jedną  z częstszych przyczyn śmierci pośród chorób 

dziecięcych jest nowotwór krwi. W Polsce, co godzinę  stawiana jest komuś  diagnoza: 

białaczka. Lekarstwem na tę  chorobę  może być  decyzja o zarejestrowaniu się  jako potencjalny 

dawca szpiku. Dla wielu chorych jedyną  szansą  na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek 

macierzystych. Jedynie ok. 25% pacjentów ma szczęście znaleźć  Dawcę  we własnej rodzinie. 

Większość  przeszczepień  odbywa się  dzięki dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie 

dobrej woli zarejestrowali się, by bezinteresownie ratować  życie chorego, który ma wskazanie 

do przeszczepu szpiku. 

Oddanie szpiku do przeszczepienia jest darem dawcy dla chorego, tym samym jest 

ANONIMOWE i NIEODPŁA TNE. 

Wynagrodzeniem dla Dawcy jest fakt, że tylko On jako jedyna osoba na świecie 

mogła uratować  życie właśnie tego chorego człowieka. 

Dawcą  szpiku może zostać  osoba zdrowa w wieku od 18 do 55 roku życia. 
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W imieniu chorych oczekujqcych zarówna na krew jak i na przeszczep szpiku, zwracam 

się  z gorącą  prośbą  o pomoc w promowaniu tych komunikatów i materiałów edukacyjnych za 

pośrednictwem Państwa strony internetowej. 

Jestem przekonany, iż  każda forma pomocy z Państwa strony wpłynie na wzrost 

świadomości mieszkańców w tej jakże ważnej, społecznej kwestii, co w konsekwencji przełoży 

się  na większą  ilość  pozyskiwanej przez nas krwi potrzebnej do ratowania życia i zdrowia 

pacjentów oraz pozwoli nam na zwiększenie liczby potencjalnych dawców szpiku i komórek 

macierzystych w naszym Ośrodku Dawców Szpiku mieszczącym się  w Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. 

Ze względu na szczytny cel liczę  na zrozumienie, pomoc i współpracę. 

Zostań  dawcq szpiku, podaruj komuś  życie! 

Z wyrazami głębokiego szacunku 


