
 

 

Informacja prasowa 

Warszawa, 15 września 2022r. 

 

Przeszczep szpiku szansą dla Gabi! 

 

Gabriela to wesoła, pełna życia 10 – latka, która zmaga się z CGD - genetycznym 

upośledzeniem odporności.  Jednyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczep szpiku od 

Dawcy niespokrewnionego, tzw. bliźniaka genetycznego. Dowiedz się co zrobić, aby 

zostać potencjalnym Dawcą szpiku. To proste!  

 

Szpital i diagnoza 

W grudniu ubiegłego roku nasza wówczas 9-cio letnia córka Gabrysia trafiła do szpitala z dziwną 

gorączką, której nie udawało się zbić w żaden sposób. Nikt nie potrafił też wyjaśnić skąd na 

wątrobie dziecka wzięły się ropnie. Miesięczna, bardzo intensywna antybiotykoterapia pozwoliła 

na wyjście ze szpitala. Niestety po kilku miesiącach koszmar wrócił – tym razem ropień pojawił 

się na węźle chłonnym szyi. Gabrysia zamiast jechać na pierwszy w życiu obóz harcerski znów 

trafiła do szpitala. Znosiła to dzielnie, choć w jej oczach nie raz pojawiały się łzy, zwłaszcza gdy 

leżąc w szpitalnej sali słuchała biwakowych opowieści koleżanek z zastępu. Lekarze na 

podstawie historii chorobowej, objawów i wyników badań nabrali podejrzeń, że chodzi o 

problemy z odpornością. W Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie zostaliśmy skierowani poznaliśmy 

diagnozę.Gabrysia choruje na ziarniniakowatość przewlekłą (ang. CGD)- bardzo rzadką chorobę 

immunologiczną o podłożu genetycznym – wspomina Ania, mama Gabrysi. 

Poszukujemy Bohatera lub Bohaterki dla Garbi.  

Nasza mała Gabi przez całe swoje życie była praktycznie bezbronna wobec patogenów 

powszechnie występujących w naszym otoczeniu. To w gruncie rzeczy cud, że nie 

zachorowała wcześniej i nie złapała infekcji, która mogłaby zagrażać jej życiu. Niestety to 

niebezpieczeństwo, ciągle jest obecne. W każdej chwili Gabrysia może spotkać na swojej 

drodze patogen, którego nie zwalczy mimo ciągłego przyjmowania antybiotyków. 

Na szczęście medycyna daje nadzieję na wyleczenie – przeszczep komórek krwiotwórczych 

nazywany potocznie przeszczepem szpiku. 

 

 

 



 

 

Zachęcamy do rejestracji przez stronę internetową: 

www.dkms.pl/razem-dla-gabi 

Wystarczy zamówić pakiet rejestracyjny do domu. Pakiet przyjdzie pocztą. Należy wypełnić 

formularz rejestracyjny, pobrać wymaz na trzy pałeczki z wewnętrznej strony policzka i odesłać 

pakiet do Fundacji DKMS. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna. 

Potencjalnym dawcą może zostać osoba: 

• w przedziale wiekowym 18 – 55 lat 

• o dobrym ogólnym stanie zdrowia 

• bez znacznej nadwagi (BMI poniżej 40) 

• świadoma swojej decyzji 

• udzielająca zgody na pobranie komórek dwiema metodami pobrań 

• po raz pierwszy rejestrująca się jako potencjalny Dawca (nie tylko w bazie DKMS) 

 

 

 

Są dwie metody pobrania szpiku do przeszczepienia: 

• pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej (stosowana w 90% przypadków) 

• pobranie szpiku z talerza kości biodrowej w znieczuleniu ogólnym (stosowana w 10% 

przypadków), szpik NIE jest pobierany z kręgosłupa! 
 

*** 

 

http://www.dkms.pl/razem-dla-gabi


 

 

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 ponad 1 800 000 osób (kwiecień 2022), spośród których już ponad 10 

000 osób (kwiecień 2022) oddało swoje krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik Pacjentom 

zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym drugą szansę na życie. 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Marek Wybraniec 

Koordynator akcji  

e-mail: marek.wybraniec@dkms.pl  

tel. +48 606 724 384 


