Pomóż Markowi i Innym
Dzień Dawcy Szpiku „Podaruj Życie na Święta”
w Opolu
Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc w rozpropagowaniu informacji o
akcji „Pomóż Markowi i Innym. Dzień Dawcy Szpiku – Podaruj Życie na Święta – w
Opolu”, która zaplanowana jest na 19-21 grudnia br., w godzinach 12:00 - 18:00 w
SOLARIS CENTER na poziomie +2. Patronat honorowy nad Akcją objęła PE Gwardia
Opole.

Do zorganizowania akcji „Pomóż Markowi i Innym. Dzień Dawcy Szpiku – Podaruj Życie na
Święta – w Opolu” skłoniła nas sytuacja 29-letniego Marka, która to sytuacja może
przytrafić się każdemu z nas. Marek choruje na chłoniaka Hodgkina i jedyną dla Niego
szansą na powrót do zdrowia jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Zarówno rejestracja jako potencjalny dawca, jak i samo oddanie komórek macierzystych
bądź szpiku nie jest skomplikowaną procedurą. Jednak w świadomości społecznej
funkcjonuje wiele stereotypów na temat dawstwa szpiku m.in. o tym, że szpik pobiera się
z kręgosłupa. To mit. W 80% przypadków pobiera się komórki macierzyste z krwi
obwodowej zaś w 20% przypadków szpik kostny z talerza kości biodrowej.
Nasz Pacjent tak opisuje swoje zmagania z chorobą: „Cześć. Jestem Marek. Mam 29 lat.
Ukończyłem studia na PWSZ w Nysie, a pracowałem jako ratownik medyczny w
Częstochowie. Będąc członkiem ratownictwa PCK Zabrze oraz członkiem pokojowego patrolu, to ja

zawsze czułem się na siłach, by nieść pomoc Innym. Los chciał, że teraz ja potrzebuję pomocy…
Zmagam się z chłoniakiem Hodgkina i jedyną szansą na mój powrót do zdrowia jest
przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Mam jeszcze tyle do zrobienia.
Ratownictwo to moja praca, pasja, hobby, słowem - całe życie. Pomóż wygrać mnie i

Innym chorym w tej nierównej walce. Proszę, zarejestruj się jak potencjalny dawca szpiku” – Marek
Zieliński.
„W Polsce na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest ponad pół miliona potencjalnych dawców. Ciągle
jest to jednak kropla w morzu potrzeb” - Renata Rafa z Fundacji DKMS Polska.
Akcja „Pomóż Markowi i Innym. Dzień Dawcy Szpiku – Podaruj Życie na Święta – w
Opolu” ma na celu podniesienie świadomości naszej społeczności lokalnej na temat dawstwa szpiku
oraz stworzenie możliwości rejestracji jako potencjalny dawca. Każdy, kto się zarejestruje może
pomóc wszystkim chorym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Bardzo proszę, pomóżmy wspólnymi siłami dotrzeć do jak największego grona odbiorców
apelu Marka, Jego Rodziny i sprawdzonego kręgu Przyjaciół, który Marek niewątpliwie
posiada. Dotychczas, to Marek stanowił wsparcie dla innych Potrzebujących. Teraz On
sam potrzebuje naszej pomocy. Zróbmy wszystko, by Go bardzo mile zaskoczyć.

Poniżej, przesyłam Państwu namiary na osoby, które pozostają do Państwa dyspozycji w
kwestii ewentualnego wywiadu do mediów.
Są nimi:
Patryk Niedworok, Studencki Ambasador Fundacji DKMS Polska, lokalny koordynator
Projektu Studenckiego oraz lokalny koordynator przedmiotowej akcji w Opolu +48792241216;
Małgorzata Ludwa, dawczyni z Opola, która w czerwcu br. została dawcą +48501325800
Jasiński Tomasz, dawca z Opola, który w pierwszym kwartale ubiegłego roku oddał
komórki macierzyste - +48537576567
Oczywiście, ja również pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem tel.:
+48228829565.
Dziękuję ogromnie za pomoc!
Z wyrazami szacunku,

Joanna Surdyk
Koordynator ds. Rekrutacji Dawców
Fundacja DKMS
Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska
ul. Altowa 6 lok.9
02-386 Warszawa
Tel.: +48 22 882 95 65
Fax: +48 22 882 94 02
E-Mail: joanna.surdyk@dkms.pl

