DROGI OPIEKUNIE „ZESTAWU NA 5!”
Serdecznie dziękujemy Ci za pomoc w szerzeniu idei dawstwa szpiku. Twoje wsparcie ma
ogromne znaczenie, gdyż każdy zarejestrowany potencjalny Dawca szpiku może mieć szansę
na przekazanie swoich krwiotwórczych komórek macierzystych Pacjentowi potrzebującemu
przeszczepienia, tym samym podarowując mu szansę na nowe życie.
W tej broszurze znajdziesz wszystkie istotne informacje odnośnie „Zestawu na 5”. W środku
znajduje się instrukcja postępowania z zestawem. Krok po kroku opisuje proces rejestracji
potencjalnych Dawców, zawiera również listę wszystkich materiałów, które znajdują się
w zestawie. Zapoznaj się ze swoim numerem identyfikacyjnym Dnia Dawcy, który otrzymałeś
od koordynatora Fundacji DKMS. Na odwrocie przewodnika znajdziesz raport z rejestracji.
Prosimy wypełnij go zgodnie ze wskazówkami.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy, zadzwoń pod numer kontaktowy T: 519 057 787,
a my udzielimy Ci wszystkich potrzebnych informacji.
Prosimy, dopilnuj, aby wszystkie wypełnione formularze i opakowania z pałeczkami znalazły
się z powrotem w pudełku „Zestawu na 5”. Pamiętaj, że wszelkie dane osobowe zebrane
przez Fundację DKMS podlegają ochronie zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
Danych 2016/679 (RODO) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej
szczegółów na temat tego, jak korzystamy z danych osobowych, znajdziesz w „Polityce
Prywatności” dostępnej na stronie www.dkms.pl/polityka-prywatnosci oraz w „Regulaminie
Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Fundacji DKMS” na stronie www.dkms.pl/regulamin.
Pamiętaj! Każdy nowy zarejestrowany w bazie Dawca zwiększa szansę na pomoc Pacjentom
potrzebującym przeszczepienia szpiku! :) Odeślij zestaw i uratuj życie!
Jeszcze raz dziękujemy Ci za wsparcie i życzymy powodzenia w rejestracji!

Zespół Działu Rekrutacji Dawców
Fundacja DKMS

HARMONOGRAM
Data rozpoczęcia
rejestracji:

Data zakończenia
rejestracji:

Termin zwrócenia
„Zestawu na 5”:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU NA 5
1.

Pakiet Rejestracyjny:
• formularz rejestracyjny,
• 3 pałeczki do pobierania wymazu,
• opakowanie na pałeczki,
• instrukcja rejestracji,
• koperta.

2.

Plakat z metodami pobrań

3.

Broszura Informacyjna

4.

Przewodnik dla opiekuna
„Zestawu na 5”:
• instrukcja przeprowadzenia rejestracji,
• raport rejestracyjny,
• harmonogram,
• zawartość „Zestawu na 5”.

5.

Formularz Wolontariusza

6.

Długopis

7.

Opakowanie zwrotne

INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA
REJESTRACJI

1

Jeżeli zauważyłeś braki w zawartości „Zestawu na 5”, zadzwoń
pod numer telefonu kontaktowego T: 519 057 787.

2

Wypełnij formularz Wolontariusza. Zapoznaj się z Twoim numerem
identyfikacyjnym Dnia Dawcy, który podał Ci koordynator Fundacji
DKMS.

3

Poinformuj znajomych o możliwości zarejestrowania się
jako potencjalny Dawca szpiku udostępniając link do strony
dkms.pl/zestaw, na którym znajdą film „Rejestracja krok po kroku”.

4

Poproś osoby zainteresowane rejestracją o obejrzenie pierwszej
części filmu „Rejestracja krok po kroku” w celu przejścia przez wywiad
medyczny i zweryfikowania możliwości rejestracji. Masz pytanie
dotyczące rejestracji bądź kwestii medycznej? Zadzwoń pod numer
kontaktowy.

5

Przekaż pakiety rejestracyjne zainteresowanym osobom,
po wcześniejszym sprawdzeniu kwestii medycznych.
Odnotuj komu przekazałeś pakiety rejestracyjne.

6

Poinstruuj potencjalnego Dawcę, że w środku pakietu
rejestracyjnego znajduje się instrukcja rejestracji.
Czas na obejrzenie drugiej części filmu „Rejestracja krok po kroku”
znajdującego się na stronie dkms.pl/zestaw.

7

Zbierz wszystkie pakiety rejestracyjne - wypełnione oraz te
nieuzupełnione. Upewnij się, czy zebrałeś wszystkie pakiety
rejestracyjne. Pamiętaj, by zakleić wypełnione pakiety.

8

Wypełnij Raport, który znajduje się na odwrocie tej strony oraz wyślij
SMS po zakończeniu akcji rejestracji na telefon kontaktowy.

9

W trosce o to, by „Zestaw na 5” wrócił bezpiecznie do fundacji,
umieść pudełko w folii zwrotnej, którą znajdziesz w środku. Zrób to
w taki sposób, aby osoby postronne nie miały dostępu do zawartości
„Zestawu na 5”.

10

Odeślij „Zestaw na 5” bez wychodzenia z domu.
Skontaktuj się z koordynatorem Fundacji DKMS, w celu umówienia
kuriera, który naklei list przewozowy oraz odbierze od Ciebie
„Zestaw na 5”.

RAPORT REJESTRACYJNY

Nr identyfikacyjny
Dnia Dawcy:

Imię i nazwisko
Opiekuna:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Miasto:

....................................................................................................................................................
Adres:

....................................................................................................................................................
Data:

....................................................................................................................................................

SUMA:

Stan sprawdzono przez:
(podpis Opiekuna)

LICZBA OPAKOWAŃ
Z PAŁECZKAMI
OSOBY ZAREJESTROWANE

LICZBA FORMULARZY
OSOBY ZAREJESTROWANE

LICZBA PAKIETÓW
NIEWYKORZYSTANYCH

...................................................

...................................................

...................................................

....................................................................................................................................................

Pamiętaj o wysłaniu SMS pod numer telefonu kontaktowego T: 519 057 787 po zakończeniu akcji
rejestracji z:
• numerem identyfikacyjnym Dnia Dawcy,
• liczbą zarejestrowanych Dawców.

