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Nie bądź obojętny, podaruj komuś życie!
#Komórkomania, to nie moda na lepszy model telefonu. To sposób na uratowanie komuś życia za pomocą
podarowanych własnych komórek macierzystych. Co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę. Taką diagnozę
słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek

ጀ każdy może zachorować. Dla wielu jedyną

szansą na życie jest przeszczepienie szpiku kostnego lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.
Prawdopodobieństwo znalezienia takiego

Ḁ最攀渀攀琀礀挀稀渀攀最漀 bliźniaka ᴀ jest bardzo małe. Zrozumiałym jest więc , że im

więcej potencjalnych dawców, tym więcej szans na życie dla chorych zmagających się z nowotworami krwi. Realny
wpływ na poprawę sytuacji tych pacjentów ma każdy z nas. Będąc już pełnoletnim, ale nie ukończywszy jeszcze 55 lat,
można zarejestrować się jako potencjalny dawca. Doskonałą okazją do tego może być organizowany 15 listopada
2017roku w naszym Liceum Dzień Dawcy. Odbywać się on będzie w ramach Podkarpackiej #Komórkomanii . Wystarczy
tego dnia przyjść do naszej szkoły, wypełnić stosowną deklarację oraz pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka. W
tych wszystkich czynnościach pomocni będą odpowiednio przeszkoleni wolontariusze, którzy rozwieją wszelkie
wątpliwości związane z całą procedurą rejestracji. Bardzo istotną sprawą jest podjęcie świadomej, przemyślanej decyzji
o chęci zostania potencjalnym Dawcą. Zarejestrowana osoba rezygnując z oddania swoich komórek dla dopasowanego
już Biorcy, pozbawia go szansy na wyleczenie, tym samym na przeżycie

☀

Należy jeszcze wspomnieć o tym, że

walczymy z mitem, iż pobieranie komórek macierzystych, bądź szpiku kostnego naraża Dawcę na paraliż związany z
wkłuwaniem się do kręgosłupa. Jest to nieprawda! Komórki macierzyste w 80% pobierane są z krwi obwodowej a tylko
20% stanowią pobrania szpiku i to z talerza kości biodrowej! Wszelkie informacje na temat dawstwa krwiotwórczych
komórek macierzystych można znaleźć na stronie fundacji DKMS: www.dkms.pl . Zachęcamy też do przeczytania
broszury informacyjnej na stronie szkoły , w zakładce Dla rodziców oraz odwiedzenia szkolnego facebooka, gdzie
podstawowe informacje o dawstwie poparte są filmami. Osoby, które nie są jeszcze pełnoletnie, ale pragną przyłączyć
się do walki z nowotworami krwi, mogą zainspirować swoich bliskich i znajomych do zarejestrowania się. Każdy
Dawca jest na wagę Życia! Nie bądź obojętny! Podaruj komuś życie! Twoje wsparcie ma znaczenie!
Do zobaczenia 15 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach!
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