
Zatajenie przez dawcę  przebytych chorób 
lub innych czynników ryzyka może 
spowodować wystąpienie u biorcy 
poważnych powikłań, wpływających na jego 
zdrowie lub życie. 

Po zgłoszeniu się do Rejestru  Dawców Szpiku 
dawca w każdej chwili może wycofać swoją 
zgodę  na  oddanie  komórek  krwiotwórczych, 
ale decydując się na taki krok po rozpoczęciu 
chemio lub radioterapii u biorcy, naraża życie 
chorego.  

Dawca oddaje komórki krwiotwórcze po 
ostatecznej kwalifikacji zdrowotnej. Zabieg 
pobrania komórek krwiotwórczych z krwi 
obwodowej jest bezbolesny i trwa 3-4 godziny. 
Jego niedogodnością może być  dłuższe 
unieruchomienie dawcy w pozycji leżącej. 
Natomiast pobranie szpiku z kości biodrowej 
wykonuje się w znieczuleniu ogólnym.  

 

POMÓŻ RATOWAĆ ŻYCIE 
CHORYCH 
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Ośrodek Dawców Szpiku Instytutu 
Hematologii i Transfuzjologii serdecznie 
zaprasza wszystkich, którzy chcą zostać 

dawcami szpiku i komórek krwiotwórczych 
do celów transplantacyjnych. Po dokonaniu 

formalności i oznaczeniu Twoich 
antygenów HLA wprowadzimy Twoje dane 

do naszego rejestru i nadamy Ci numer 
rejestracyjny. Od tej pory jesteś 

anonimowy, a Twoje dane osobowe są 
znane tylko pracownikom Ośrodka i 

posłużą jedynie do kontaktu z Tobą w 
przypadku, gdy Twoje antygeny HLA będą 

pasowały do konkretnego BIORCY. 
 



JAK ZAREJESTROWAĆ  
SIĘ JAKO POTENCJALNY 
DAWCA ? 

1.Zapraszamy do Ośrodka Dawców Szpiku w 
Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, 02-776 
Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, Zakład 
Transfuzjologii (pokój 013, parter) 
od poniedziałku do piątku    w godz. 08:00-14:30. 

2.Wizyta w Ośrodku Dawców Szpiku zabiera 
łącznie ok. 30 minut, nie trzeba być na czczo. 
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny 
dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. 

3.W trakcie wizyty poprosimy o wypełnienie: 
  - Ankiety zdrowotnej kandydata / potencjalnego 
dawcy komórek krwiotwórczych,  
- Karty zgłoszenia kandydata na dawcę komórek 
krwiotwórczych 
oraz o zapoznanie się z: 
- Ulotką informacyjną dla kandydatów 
na dawców komórek krwiotwórczych, 
- Informacją o chorobach zakaźnych. 

4.Po wypełnieniu dokumentów oraz 
kwalifikacji lekarskiej ostatnim etapem 
rejestracji kandydatów na dawców komórek 
krwiotwórczych jest pobranie dwóch próbek 
krwi do typowania HLA.  
 
5.Można przynieść ze sobą wypełnioną 
ankietę zdrowotną oraz kartę zgłoszenia 
kandydata na dawcę komórek krwiotwórczych 
(do pobrania ze strony internetowej 
www.ihit.waw.pl). 

ODBIORCÓW JEST WIELU TY 
MOŻESZ ZOSTAĆ DAWCĄ  

Coraz więcej ludzi choruje na białaczkę i inne 
choroby nowotworowe. W większości 
przypadków można im pomóc dzięki 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia; jedną 
z metod jest przeszczepianie krwiotwórczych 
komórek macierzystych z krwi lub szpiku od 
niespokrewnionego dawcy. 

O  tym,  czy  Twoje  komórki krwiotwórcze będą 
nadawały   się  dla  konkretnego biorcy  decydują 
białka, które  występują  na  powierzchni  
komórek (HLA - antygeny zgodności tkankowej). 
Można je porównać do linii papilarnych, 
tworzących swoisty układ - kod właściwy 
poszczególnym osobom. Nie ma dwóch osób o 
takim samym układzie antygenów HLA, ale  
pewne  elementy  kodu  powtarzają  się, dzięki  
czemu  Twoje  komórki  krwiotwórcze  mogą 
pasować do biorcy i uratować mu życie. 

Tylko 35%  chorych  ma zgodnego  w HLA 
dawcę rodzinnego. Pozostali chorzy  zależni są od 
niespokrewnionych dawców. Tylko dla 40% z 
nich udaje  się  znaleźć   niespokrewnionego 
dawcę krwiotwórczych komórek macierzystych. 

Na znalezienie  odpowiedniego, tj. zgodnego  
pod względem HLA dawcy niespokrewnionego 
wpływa częstość występowania HLA w 
określonej populacji. Dlatego łatwiej znaleźć 
dawcę w takim samym obszarze etnicznym-dla 
Polaka w Polsce. 

Dawcą  komórek  krwiotwórczych może zostać 
każda zdrowa, dojrzała i odpowiedzialna osoba w 
wieku 18-60 lat. 

Zadaniem Ośrodka Dawców Szpiku jest 
rekrutacja jak największej ilości dawców 
oraz zbieranie ich danych immunogenetycznych, 
edukacja oraz koordynacja badań. Informacje 
immunogenetyczne gromadzone przez Ośrodek 
Dawców Szpiku przekazywane są tylko 
ośrodkom transplantacyjnym poszukującym 
dawcy dla pacjenta oczekującego na 
przeszczepienie. 

JEŚLI DECYDUJESZ SIĘ ZOSTAĆ 
DAWCĄ KOMÓREK 
KRWIOTWÓRCZYCH, MUSISZ 
WIEDZIEĆ, ŻE  

Komórki krwiotwórcze mogą zostać pobrane 
wyłącznie dla konkretnego chorego,  który  ma  
bardzo  podobne antygeny HLA do Twoich. 
Może się tak zdarzyć, że nie oddasz ich nigdy, 
ale możesz być poproszony o ich oddanie 
kilkakrotnie. 

Oddanie   komórek    krwiotwórczych jest 
honorowe, czyli bezpłatne. 

 

 

 


