Warszawa, 18 marca 2019 r.

Czcigodny Księże Proboszczu,
zwracam się z wielką prośbą o poinformowanie Parafian o możliwości rejestracji, jako potencjalny
Dawca szpiku podczas akcji „Pomóż Krystynie i Innym! Zostań Dawcą Szpiku!”, która odbędzie
się:
23 i 24 marca 2019 r.
Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aqua Sfera, Aleja Piłsudskiego 69b, godz. 10:00 – 20:00
30 i 31 marca 2019 r.
Galeria Aura Centrum Olsztyna, Aleja Piłsudskiego 16, godz. 10:00 – 18:00
Auchan Olsztyn, Aleja Gen. Władysława Sikorskiego 2b, godz. 10:00 – 18:00
Carrefour Olsztyn, ul. Ignacego Krasickiego 1b, godz. 10:00 – 18:00
6 kwietnia 2019 r.
Galeria Warmińska, ul. Tuwima 26, godz. 10:00 – 20:00
Mam na imię Krystyna i mam 60 lat. Razem z mężem mieszkam w Olsztynie. Tu się urodziłam, tu
chodziłam do szkoły, studiowałam i pracowałam. Mam dwoje dorosłych dzieci oraz troje wnucząt.
Wiodłam szczęśliwe, spokojne życie: praca, dom, aktywny wypoczynek, zainteresowania. Niestety
w listopadzie 2014 r. wykryto u mnie chłoniaka z obwodowych komórek T. Choroba wywróciła moje
życie do góry nogami, zmieniła je i ograniczyła. Podjęłam ciężką, wielomiesięczną chemioterapię, po
której nastąpiła remisja choroby. Powoli życie zaczęło wracać do normy, pojawiła się nadzieja, nowe
plany, zadania i marzenia.
Niestety w czerwcu 2018 r. stwierdzono nawrót choroby nowotworowej. Przeszłam kolejną
wyniszczającą chemioterapię. Nadal nie tracę nadziei, nie poddaję się. Wierzę, że jeszcze wszystko
przede mną, że zrealizuję swoje niektóre plany i marzenia. Mam ogromne zrozumienie i wsparcie
w rodzinie i przyjaciołach.
Obecnie potrzebuję przeszczepienia szpiku od Dawcy niespokrewnionego - ja już znalazłam swojego
bliźniaka genetycznego jednak wciąż wielu Innych pacjentów szuka swojego bliźniaka. Wielu
pacjentom pomóc może tylko Dawca szpiku. Proszę Cię, zarejestruj się jako potencjalny Dawca
szpiku i komórek macierzystych w bazie Fundacji DKMS. Podaruj swój szpik! Podaruj szansę na
życie! Pamiętaj dobro zawsze wraca.
Znamienne wydają się słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego podczas Kongresu Światowego
Towarzystwa Transplantologicznego w roku 2000, które brzmią następująco: „Trzeba zaszczepić
w sercach ludzi młodych, szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej
miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu narządów”. Oddając swoje komórki
macierzyste, bądź szpik kostny pacjentowi, dla którego jedynym ratunkiem jest przeszczepienie,
dawca nie ponosi żadnego uszczerbku na zdrowiu i życiu. Może, więc warto na chwilę zatrzymać się
i zastanowić nad przesłaniem pozostawionym nam przez Jana Pawła II. Ta chwila refleksji daje nam
możliwość podjęcia decyzji zgodnej z własnymi przekonaniami. Przełamanie swoich obaw i uprzedzeń
pozwoli na uratowanie czyjegoś życia poprzez oddanie niewielkiej cząstki siebie.

Proszę Czcigodnego Księdza Proboszcza o wspomnienie podczas ogłoszeń duszpasterskich
o możliwości rejestracji jako potencjalny dawca szpiku.
Poniżej znajduje się proponowana forma ogłoszenia:
„Drodzy Parafianie, 30 i 31 marca 2019 r., na terenie Galerii Aura, w Auchan na Sikorskiego
i w Carrefour na Krasickiego odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców pod nazwą
„Pomóż Krystynie i Innym! Zostań Dawcą Szpiku!”. Podczas Dnia Dawcy Szpiku wszystkie
zdrowe osoby, w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych
dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS. Zajmuje to tylko chwilę, polega na
przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi
osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Gorąco
zachęcam do zapoznania się ze szczegółami bycia potencjalnym dawcą szpiku oraz
ewentualnej rejestracji. Szpik nie jest pobierany z kręgosłupa. Istnieją dwie metody pozyskania
komórek macierzystych:
- Pierwsza z nich to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej . Metoda ta stosowana
jest w 80% przypadków. Zazwyczaj wiąże się ona z jednodniową wizytą
w klinice pobrania.
- Drugą metodą jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Metoda ta wiąże się z 2-3
dniowym pobytem w szpitalu ze względu na konieczność znieczulenia ogólnego.

Gorąco zachęcam do zapoznania się ze szczegółami bycia potencjalnym dawcą szpiku oraz
ewentualnej rejestracji”.
Fundacja DKMS zarejestrowana została 28 listopada 2008 roku jako niezależna organizacja typu nonprofit, a swoją działalność rozpoczęła 25 lutego 2009 roku. Do dzisiaj udało się nam zarejestrować
i przebadać ponad 1 480 000 (luty 2019) potencjalnych dawców. 6 400 (luty 2019) osób oddało już
swoje komórki macierzyste ratując życie tym, którzy potrzebują tego najbardziej.
Mam nadzieję, że Ksiądz Proboszcz przychyli się do mojej prośby.
Z wyrazami szacunku,

Piotr Aniśko
Trener Działu Rekrutacji Dawców
Fundacja DKMS

