
Rejestracja potencjalnych dawców:
Godziny: 11.00 - 18.00 
Miejsce:  I LO im. T. Kościuszki
Adres:   ul. Kard. S. Wyszyńskiego 41, Łuków
Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Łukowa
i Starosta Powiatu Łukowskiego

DzIeń DAWcy SzPIKu DLA WeRONIKI I INNycH
26 kwietnia 2013 r. (piątek)

Fundacja DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska – Organizacja Pożytku Publicznego, ul. Altowa 18, 02-386 Warszawa, Tel. Biuro: +48 22 331 01 47,
E-mail: fundacja@dkms.pl, www.dkms.pl,  Twój 1 % może uratować komuś życie!

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie 
jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. I Ty możesz uratować komuś życie, rejestrując się jako potencjalny 
dawca szpiku. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza 
z danymi osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi.

Chorzy na białaczkę lub inne nowotwory krwi największe szanse na znalezienie zgodnego dawcy szpiku mają wśród osób 
pochodzących z tego samego terenu co pacjent.

Pamiętaj! Rejestracja jako potencjalny dawca jest bardzo poważną decyzją. Dlatetgo tak ważne jest, abyś podjął ją świadomie.

Więcej o rejestracji i zostaniu dawcą, znajdziesz na www.dkms.pl

Pamiętaj, weź ze sobą dokument tożsamości z numerem PeSeL.

Mam na imię Weronika, pochodzę z Łu
kowa. 

Mam 19 lat i głowę pełną marz
eń. Uwielbiam 

spędzać czas z moim ps
em, rysować, czytać 

książki, fotografować ora
z wiele innych rzeczy. 

Interesuję się również J
aponią. Jestem osobą 

otwartą i przyjacielską. Lubię poznawać 

nowych ludzi i w roku 
2009-10 miałam ku 

temu wiele okazji w szpitalu. Zachorowałam 

wtedy na ostrą białaczkę limfoblastyczną. 

Walka była ciężka, ale wy
grałam ją. Niestety 

w grudniu 2012 r. chor
oba wróciła. Okazało 

się, że jedyną szansą 
na wyzdrowienie jest 

przeszczep szpiku od daw
cy niespokrewnionego. 

Być może to TY możesz z
ostać BLIŹNIAKIEM 

genetycznym dla mnie lub innych chorych. 

Pomóż mi ostatecznie wygrać tę walkę. Nic 

nie tracisz, a możesz po
darować nowe życie.

Organizator:

Patron honorowy:


