Dzień Dawcy Szpiku w Choczu
Data: 10 kwietnia 2016 roku.
Godzina: 10.00-16.00
Miejsce: Zespół Szkół w Choczu

Już 10 kwietnia w Choczu odbędzie się wyjątkowy Dzień Dawcy Szpiku. Ta rejestracja potencjalnych
Dawców została zainspirowana historiami trzech dzielnych mieszkanek gminy Chocz dotkniętych
przez białaczkę. Są to dwie nastolatki – Wiktoria i Klaudia, które zmagają się z ostrymi odmianami
białaczki, wymagającymi szpitalnego leczenia w izolatce za pomocą ciężkiej chemioterapii. Wiktoria
kocha rysować oraz słuchać Justina Biebera. Niestety często trapi ją pytanie, dlaczego to właśnie ona
musi zmagać się z tą okropną chorobą. Klaudia pochodząca ze wsi Brudzewek, podobnie jak Wiktoria,
również pasjonuje się muzyką. Nadzwyczaj dojrzale jak na swój wiek planuje swoją przyszłość. Jej
celem są studia farmaceutyczne, dlatego już teraz skupia się na nauce i dobrym gimnazjum, które
pozwolą jej w drodze do spełnienia marzeń. W przypadku nastolatek lekarze pokładają nadzieję w
chemioterapii, która pozwoli im pokonać chorobę. Jednakże może zaistnieć sytuacja, w której to ich
życie będzie zależało od przeszczepienia szpiku. Trzecią osobą dotkniętą przewlekła odmiana
białaczki jest Alicja Jercha – sołtys wsi Niniew, w którym to mieszka całe życie. Jest ona sobą otwartą,
która mimo ciężkiej choroby stara się pomagać innym. Rozumie jak ważne jest zachęcenie
mieszkańców gminy Chocz do rejestracji w bazie potencjalnych Dawców, którzy będą mieli szansę
pomóc pacjentom w podobnej sytuacji, co ona, a dla których jedyną szansą na przeżycie będzie
przeszczepienie szpiku bądź komórek macierzystych.

Rodzina, przyjaciele, Władze lokalne, aby pomóc pacjentom potrzebującym przeszczepienia szpiku od
Dawcy niespokrewnionego, zdecydowali się zorganizować akcję rejestracji.
Rejestracja potencjalnych dawców szpiku, która odbędzie się 10 kwietnia 2016 roku w Zespole
Szkół w Choczu polega na:
 przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego
 wypełnieniu formularza z podstawowymi danymi osobowymi
 pobraniu 4ml krwi do przeprowadzenia badan genetycznych
Dlaczego w Polsce nadal tak mało ludzi decyduje się na to by zostać dawcą szpiku?
Przede wszystkim wynika to z niewiedzy. Większość osób, które chcą pomóc innym boi się, że ratując
komuś życie, narażają swoje. Istnieje stereotyp związany z oddaniem szpiku kostnego. Duża
strzykawka, zastrzyk w kręgosłup i paraliż. Tymczasem jest to nieprawda.
W momencie w którym będziemy mogli komuś pomóc są pobierane albo komorki macierzyste z krwi
obwodowej, albo szpik z talerza kości biodrowej. NIE JEST TO KRĘGOSŁUP!

Są dwie metody pobrania:
Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej - stosowane w ok. 80% przypadków






Przed pobraniem przez 5 dni Dawca przyjmuje czynnik wzrostu G-CSF, aby zwiększyć ilość
komórek macierzystych w krwi obwodowej. Jest to substancja produkowana również
naturalnie w organizmie człowieka w momencie przechodzenia infekcji.
Podczas przyjmowania czynnika mogą wystąpić objawy grypopodobne.
Komórki pobiera się metodą zwaną aferezą. W dniu pobrania na obu przedramionach Dawcy
zakładane są dojścia dożylne. Krew przepływa z jednego ramienia poprzez tzw. separator
komórek i wraca drugim dojściem dożylnym do organizmu.
Zabieg nie wymaga hospitalizacji i trwa około 3-4 godziny.
Metoda ta znana jest na świecie od 1998 roku. Według obecnego stanu badań ryzyko
wystąpienia odległych w czasie efektów ubocznych jest nieznane.

Pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej




Od znajdującego się pod narkozą Dawcy pobiera się z talerza kości biodrowej (nie jest to
rdzeń kręgowy) ok. jednego litra mieszaniny szpiku kostnego i krwi. Mieszanina zawiera ok.
5% szpiku kostnego, regenerującego się całkowicie w organizmie w ciągu ok. dwóch tygodni.
Dawca przyjmowany jest na oddział zwykle dzień przed pobraniem szpiku. W szpitalu
pozostaje 2-3 dni, a jedyne zagrożenie ogranicza się do powszechnego ryzyka związanego
z podaniem narkozy.
Po pobraniu szpiku istnieje możliwość wystąpienia miejscowego bólu, podobnego do
stłuczenia, który po kilku dniach mija.

