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Prezes Stowarzyszenia "Dobro

Powraca” Konrad Mężyński ma

satysfakcję, że udało się

znaleźć dawce szpiku dla

dziewczynki. (fot. Zdzisław

Surowaniec)

Jest dawca szpiku dla dziewczynki z Rudnika nad
Sanem
Dodano: 26 czerwca 2014, 16:33 Autor: Zdzisław Surowaniec

Znalazł się dawca szpiku dla pięcioletniej Zuzi z Rudnika nad Sanem. Dla niej zarejestrowało

się blisko tysiąc osób w Stalowej Woli , Nisku , Rudniku i okolicach.

Dziękuję Wam za pomoc, bo dzięki mediom, udało nam się dotrzeć z tą

informacją do tak szerokiej rzeszy dobrych ludzi – napisał w liście do nas

prezes Stowarzyszenia "Dobro Powraca” Konrad Mężyński ze Stalowej Woli.

- Zgłosiła się do nas kolejna osoba chora na białaczkę, potrzebująca dawcy

szpiku. Wkrótce kolejne dni dawcy w Stalowej Woli i okolicach – zapowiedział

prezes. 

Zuzia w czerwcu 2013 roku zachorowała na ciężką anemię aplastyczną

szpiku kostnego. Przez wiele miesięcy nie udało się znaleźć dla niej dawcy

szpiku. Rodzice i młodszy brat ze względu na niewystarczającą zgodność nie

mogli być dawcami dla niej. Rodzice zwrócili się o pomoc w szukaniu dawcy

szpiku do Stowarzyszenia "Dobro Powraca” i mieszkańców regionu.

By zwiększyć szansę na znalezienie dawcy dla Zuzi organizowany był 13

kwietnia Dzień Dawcy Szpiku dla Zuzi i Innych. Pobierano ślinę do badań

laboratoryjnych i wyszukania dawcy. Patronat honorowy nad akcja objął

Gabriel Waliłko - starosta niżański i Waldemar Grochowski - burmistrz

Rudnika nad Sanem. Udało się!

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli

białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest

przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce

pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 22 milionów osób

zarejestrowanych na całym świecie.
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