
 

 

 

 

Tadzio Rynkowski to bardzo dzielny 2,5 latek  

z Miłocina. Od urodzenia mierzy się  

z przeciwnościami losu - Zespołem Downa, wadą 

serca. W grudniu 2016 roku los postawił przed 

nim kolejne wyzwanie – diagnozę ostrej białaczki 

szpikowej. Ani Tadzio, ani jego rodzina,  

nie zamierzają się poddawać. 

 

Rodzice pochodzą z Bełżyc i Lublina. Mama Ewa 

pracując w zawodzie pielęgniarki od lat pomaga 

innym, tata Rafał ratuje życie jako ratownik 

medyczny w lubelskim pogotowiu i szpitalu. Teraz 

my pomóżmy Im i Innym pacjentom chorym  

na nowotwór krwi. Dla wielu z nich jedyną szansą 

na uratowanie życia jest przeszczepienie szpiku 

od dawcy niespokrewnionego. Weź udział w akcji 

rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i podaruj 

szansę na życie pacjentom takim jak Tadzio. 

Pomożesz? Bo możesz, masz to w genach. 

 

 

Rejestracja jako potencjalny dawca to przeprowadzenie wstępnego wywiadu medycznego, wypełnienie 

formularza i pobranie wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka, który jest niezbędny do 

określenia cech zgodności antygenowej. Faktycznym dawcą zostaniesz wtedy, gdy okaże się, że posiadasz 

takie same cechy zgodności antygenowej, jak chory pacjent. 

 

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku odbędzie się: 

 

14.05.2016 r. (niedziela) godz. 10:00 – 16:00 

Miejsce 1: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia Św. Pawła w Bełżycach, Plac Kościelny 7, Bełżyce 

Miejsce 2: Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Tomaszowicach, Tomaszowice - Kolonia 42, Tomaszowice 

Miejsce 3: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Teodora w Wojciechowie, Wojciechów 113, Wojciechów 

 

 



 

 

 

Chory na nowotwór krwi dostaje szansę na nowe życie, kiedy dochodzi do przeszczepu komórek 

macierzystych  

od zgodnego genetycznie, niespokrewnionego dawcy. Istnieją dwa sposoby pobrania komórek 

macierzystych. 

 

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 – stosowane w ok. 20% przypadków 

 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. 

 

Decyzja o wyborze jednej z powyższych metod pobrania komórek macierzystych uzależniona jest 

od stanu zdrowia Pacjenta oraz od decyzji jego lekarza prowadzącego. W miarę możliwości brane 

są pod uwagę preferencje Dawcy. 


