
 

 

Informacja prasowa 

Warszawa, 15 marca 2022r. 

 

Przeszczep szpiku szansą dla Kingi! 

 

Kinga, 40-letnia mieszkanka Witanowic. Mama czwórki dzieci. Przez całe  życie 

zaangażowana w pomoc potrzebującym. Od ponad miesiąca walczy z 

nowotworem krwi. W tej walce nie jest sama. Wśród lokalnej społeczności wieści 

o chorobie rozeszły się bardzo szybko. Wiele osób angażuje się w akcje mające 

na celu znalezienie bliźniaka genetycznego, który pomoże jej wygrać z 

nowotworem. Kinga potrzebuje przeszczepienia krwiotwórczych komórek 

macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.  

Dobro powraca! 

Od zawsze wkładałam całą siebie we wszystko, co robiłam i zawsze starałam się zrobić jak 

najwięcej dla innych. W moim życiu nie było miejsca dla nudy czy lenistwa. 

Z dzisiejszej perspektywy widzę, że spędzałam zbyt wiele czasu w pracy. W końcu każdy z nas 

myśli, że ma go tak wiele… Bywa jednak inaczej. 

Diagnoza była dla mnie szokiem. Byłam przecież silną kobietą, która nigdy nie chorowała! Moje 

dotychczasowe pobyty w szpitalu były związane jedynie z przyjściem na świat moich  

dzieci - opowiada Kinga. 

 „Zawsze pomagałam innym. Teraz sama potrzebuję pomocy!” 

Kiedy zachorowałam zrozumiałam, że zbyt mało czasu spędzaliśmy razem. Wiem, że kiedy 

znajdzie się mój bliźniak genetyczny, a ja dostanę drugą szansę, to wraz z Adamem 

zmienimy wiele w naszym życiu – mówi Kinga. 

Na początku roku Kinga źle się czuła. Zaczęło się od ogólnego osłabienia, bólu gardła  

i mięśni. Z czasem było coraz gorzej. Pojawiła się anemia, a wyniki krwi były coraz gorsze.  

Badania krwi przyniosły niespodziewaną, druzgocącą diagnozę  

– białaczka. Kinga trafiła na oddział Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie 

została poddana leczeniu. Tym razem role w jej życiu się odwróciły i teraz to ona potrzebuje 

pomocy. A pomóc Kindze może jedynie osoba, której nawet nie zna – niespokrewniony Dawca 

szpiku kostnego. 

 



 

 

Rejestracja w bazie Dawców szpiku w czasie pandemii 

Pandemia zmieniła nasze codzienne życie, ale także sposób funkcjonowania Fundacji DKMS. 

Musieliśmy przeorganizować nasze działania, aby mimo utrudnień nieustannie powiększać bazę 

potencjalnych Dawców szpiku i nieść pomoc potrzebującym Pacjentom. Większość rejestracji 

prowadzonych jest obecnie przez Internet. Każda osoba, która chce zarejestrować się jako 

potencjalny Dawca szpiku, może zamówić pakiet rejestracyjny prosto do domu. – wyjaśnia 

Marek Wybraniec z Fundacji DKMS. 

Żeby zwiększyć szanse na znalezienie zgodnego Dawcy dla Kingii, wystarczy wejść na stronę: 

https://www.dkms.pl/dzialaj/dolacz-do-akcji/dobro-powraca, na której można przeczytać historię 

Kingi i dołączyć do bazy Dawców szpiku Fundacji DKMS. Rejestracja jest bardzo prosta  

– należy wypełnić krótki formularz i zamówić pakiet rejestracyjny do domu. W przesyłce od 

Fundacji DKMS znajdzie się formularz, który trzeba uzupełnić, oraz pałeczki do pobrania 

wymazu z wewnętrznej strony policzka. Ostatnim krokiem jest odesłanie pocztą pakietu do 

Fundacji DKMS w specjalnej kopercie zwrotnej, która jest dołączona do przesyłki. Cała 

procedura jest bezpłatna, a rejestracja na stronie to zaledwie kilka minut, które mogą komuś 

uratować życie. – dodaje Marek Wybraniec. 

Adres strony internetowej dedykowanej Kindze: https://www.dkms.pl/dobro-powraca 

 

 

Więcej informacji o Fundacji DKMS: www.dkms.pl 

*** 

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego 
przeszczepienia komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku jako Ośrodek Dawców 
Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia oraz niezależna organizacja pożytku publicznego wpisana do 
KRS 0000318602. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowało się  
1 777 922 osoby (styczeń 2021), spośród których 9 782 osoby (styczeń 2022) oddało swoje krwiotwórcze 
komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym drugą 
szansę na życie. Aby zostać potencjalnym Dawcą szpiku wystarczy wejść na stronę www.dkms.pl/dobro-
powraca i zamówić pakiet rejestracyjny do domu. 

 

Kontakt dla mediów: 

Magdalena Przysłupska     Marek Wybraniec 

Rzecznik prasowy       Koordynator akcji  

e-mail: magda.przyslupska@dkms.pl     e-mail: marek.wybraniec@dkms.pl  

tel.:(+48) 662 277 904      tel. +48 606 724 384 
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