DZIEŃ DAWCY SZPIKU W GÓRZE
1 GRUDNIA 2013r, niedziela
10:00 – 16:00
POSIR Hala ARKADIA
ul. Szkolna 2a

„Z radością oddam
Ci Klaro część
swoich kropek ☺”
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Droga Mamo! Drogi Tato!
Czy wiesz, że możesz uratować komuś życie?
Proszę, przyłącz się do walki z białaczką!
Przyjdź zarejestruj się jako dawca szpiku
żeby dołączyć do bazy
potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Wystarczy tak niewiele od siebie,
żeby tak wiele zrobić dla innych!
To naprawdę ważne. Bo życie jest tylko jedno!
Rejestracja jako potencjalny dawca to przeprowadzenie wstępnego wywiadu medycznego, wypełenienie formularza i pobranie wymazu z wewnętrznej
strony policzka, który jest niezbędny do określenia cech zgodności antygenowej. Faktycznym dawcą zostaniesz, gdy okaże się, że posiadasz takie same
cechy zgodności antygenowej, jak chory pacejnt.
Chory na białaczkę dostaje szanse na nowe życie, kiedy dochodzi do przeszczepu komórek macierzystych od zgdnego genetycznie,
niespokrewnionego dawcy. Istnieją dwa sposoby pobrania komórek macierzystych.
I.

Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej – w Polsce stosowane w ok. 80% pobrań do przeszczepów
• Dawca otrzynmuje przez okres 5 dni wytwarzaną w organiźmie substancję zbliżoną do hormonów (czynnik wzrostu). Lek ten pobudza produkcje komórek
macierzystych w szpiku kostnym, które specjalną metodą można następnie pobrać bezpośrednio z krwi.
• Metoda ta znana jest na świecie od 1988 roku. Według obecnego stanu badań ryzyko wystąpienia odległych w czasie skutków ubocznych jest nieznane.
• Poczas zażywania leku moga wystąpić wystąpić mogą grypopodobne symptomy.
• Nie ma konieczności pobytu w szpitalu.
• Zabieg pobrania komórek z krwi obodowej trwa około 3-4 godzin.

II. Pobranie szpiku kostnego
• Szpik pobiera się z talerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy). Od znajdującego się pod narkozą dawcy pobiera się ok. 5% szpiku kostnego i podaje
pacjentowi.
• Dawca przyjmowany jest na oddział zwykle dzień przed pobraniem szpiku. W szpitalu pozostaje 2-3 dni.
• Po pobraniu szpiku dawca może przez kilka dni odczuwać lokalny ból, podobny jak przy stłuczeniach.
• Szpik kostny dawcy ulega kompletnej regeneracji w przeciągu 2 tygodni.
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