
Instrukcja
rejestracji

Chcesz się zarejestrować 
jako potencjalny

Dawca szpiku?

Szczegółowe informacje o procesie rejestracji znajdziesz
w naszym filmie instruktażowym:

Jak zarejestrować się
jako potencjalny Dawca szpiku? 

Nie jesteś pewien, czy możesz się zarejestrować? 
Zadzwoń pod numer kontaktowy: 

      519 057 787

Zeskanuj kod QR albo wejdź 
na stronę internetową:

dkms.pl/zestaw

Zapoznaj się z filmem instruktażowym (link i kod  
QR znajdują się po prawej stronie), a także  
z informacjami zawartymi w środku tej broszury.

Przejdź przez wytyczne dotyczące rejestracji 
potencjalnych Dawców szpiku i komórek 
macierzystych, które znajdują się na odwrocie 
formularza rejestracyjnego oraz sprawdź,  
czy możesz się zarejestrować. 

Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie 
z wytycznymi na odwrocie tej broszury.

Pobierz wymaz z wewnętrznej strony policzka z błony 
śluzowej za pomocą pałeczek stosując się
do instrukcji w środku broszury. 

Umieść  pałeczki w opakowaniu, naklej kod kreskowy 
na opakowanie na pałeczki oraz wpisz datę i godzinę 
pobrania. 

Gotowe! Włóż oryginał formularza rejestracyjnego 
i opakowanie z pałeczkami do koperty i zwróć pakiet 
opiekunowi „Zestawu na 5”. Różową kopię formularza 
zachowaj dla siebie.
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03/2022

O FUNDACJI DKMS   

• Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako 
niezależna organizacja pożytku publicznego oraz jako 
Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra 
Zdrowia.

• Misją fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego 
Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia 
szpiku lub komórek macierzystych.

• W Ośrodku Dawców Szpiku Fundacji DKMS 
zarejestrowanych jest ponad 1,7 miliona* aktywnych 
potencjalnych Dawców szpiku.

• DKMS został założony w 1991 roku z inicjatywy  
dr Petera Harfa w oparciu o historię jego żony 
cierpiącej na białaczkę. Dało to początek powstaniu 
największej bazy Dawców na świecie, skupiającej 
ponad 11 milionów* zarejestrowanych potencjalnych 
Dawców komórek macierzystych.

• W ciągu 31 lat szansę na życie chorym na nowotwory 
krwi podarowało ponad 98 tysięcy* osób z baz DKMS.
Dziś każdego dnia na całym świecie co najmniej  
21 Dawców DKMS oddaje komórki macierzyste.

 
* Stan na 1 marca 2022 r.

TWÓJ 1% PODATKU MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE!
Pamiętaj o nas rozliczając podatek.

Wpisz w PIT KRS 0000 318 602.
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Poniżej przedstawiamy jak krok po kroku pobrać wymaz z błony
śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Wymaz niezbędny jest
do oznaczenia cech zgodności tkankowej (antygenów HLA).

Instrukcja
pobrania wymazu

1
minuta

1
minuta

1
minuta

1. Otwórz opakowanie i wyjmij jedną z pałeczek. Uwaga! Jeśli wacik upadnie, należy go wyrzucić. 
2. Pobierz wymaz używając wszystkich 3 pałeczek.
3. Pocieraj wacikiem okrężnymi ruchami wewnętrzną stronę policzka przez 1 minutę. 
4. Powtórz tę czynność drugim wacikiem po wewnętrznej stronie drugiego policzka przez 1 minutę. 
5. Powtórz tę czynność trzecim wacikiem po wewnętrznej stronie górnej i dolnej wargi. Dodatkowo, jeszcze raz potrzyj wewnętrzną stronę 

lewego i prawego policzka przez 1 minutę.
6. Po pobraniu wymazu odczekaj 2 minuty aż pałeczki wyschną i włóż je do papierowego opakowania.
7. Przyklej jedną z naklejek z kodem kreskowym z formularza rejestracyjnego na pole na zewnętrznej stronie opakowania.
8. Wpisz datę i godzinę pobrania wymazu w przeznaczonym do tego polu na zewnętrznej stronie opakowania.
9. Opakowanie (łącznie z pałeczkami) wraz z oryginałem formularza przekaż Wolontariuszowi Fundacji DKMS. Różową kopię formularza 

zachowaj dla siebie.

WAŻNE! Jeśli pobierasz wymaz w obecności innej osoby, 
która dokonuje rejestracji w tym samym momencie, dopilnuj, 
aby wszystkie Twoje pałeczki z wymazem trafiły do Twojego 
opakowania oklejonego właściwym kodem kresowym.

Pobieranie wymazu.
Pobierz wymaz według instrukcji umieszczonej na opakowaniu na pałeczki. 
Ważne! Wymaz z błony śluzowej jamy ustnej należy pobierać każdą 
pałeczką osobno przez co najmniej 60 sekund!

Jeśli pobierasz wymaz w obecności innej osoby, która dokonuje rejestracji 
w tym samym momencie, dopilnuj, aby wszystkie Twoje pałeczki 
z wymazem trafiły do Twojego opakowania oklejonego właściwym kodem 
kreskowym
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Dziś każdego dnia na całym świecie co najmniej  
21 Dawców DKMS oddaje komórki macierzyste.

 
* Stan na 1 marca 2022 r.

TWÓJ 1% PODATKU MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE!
Pamiętaj o nas rozliczając podatek.

Wpisz w PIT KRS 0000 318 602.

Poniżej przedstawiamy jak krok po kroku pobrać wymaz z błony
śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Wymaz niezbędny jest
do oznaczenia cech zgodności tkankowej (antygenów HLA).

Instrukcja
pobrania wymazu

1
minuta

1
minuta

1
minuta

1. Otwórz opakowanie i wyjmij jedną z pałeczek. Uwaga! Jeśli wacik upadnie, należy go wyrzucić. 
2. Pobierz wymaz używając wszystkich 3 pałeczek.
3. Pocieraj wacikiem okrężnymi ruchami wewnętrzną stronę policzka przez 1 minutę. 
4. Powtórz tę czynność drugim wacikiem po wewnętrznej stronie drugiego policzka przez 1 minutę. 
5. Powtórz tę czynność trzecim wacikiem po wewnętrznej stronie górnej i dolnej wargi. Dodatkowo, jeszcze raz potrzyj wewnętrzną stronę 

lewego i prawego policzka przez 1 minutę.
6. Po pobraniu wymazu odczekaj 2 minuty aż pałeczki wyschną i włóż je do papierowego opakowania.
7. Przyklej jedną z naklejek z kodem kreskowym z formularza rejestracyjnego na pole na zewnętrznej stronie opakowania.
8. Wpisz datę i godzinę pobrania wymazu w przeznaczonym do tego polu na zewnętrznej stronie opakowania.
9. Opakowanie (łącznie z pałeczkami) wraz z oryginałem formularza przekaż Wolontariuszowi Fundacji DKMS. Różową kopię formularza 

zachowaj dla siebie.

WAŻNE! Jeśli pobierasz wymaz w obecności innej osoby, 
która dokonuje rejestracji w tym samym momencie, dopilnuj, 
aby wszystkie Twoje pałeczki z wymazem trafiły do Twojego 
opakowania oklejonego właściwym kodem kresowym.

Pobieranie wymazu.
Pobierz wymaz według instrukcji umieszczonej na opakowaniu na pałeczki. 
Ważne! Wymaz z błony śluzowej jamy ustnej należy pobierać każdą 
pałeczką osobno przez co najmniej 60 sekund!

Jeśli pobierasz wymaz w obecności innej osoby, która dokonuje rejestracji 
w tym samym momencie, dopilnuj, aby wszystkie Twoje pałeczki 
z wymazem trafiły do Twojego opakowania oklejonego właściwym kodem 
kreskowym



Instrukcja
rejestracji

Chcesz się zarejestrować 
jako potencjalny

Dawca szpiku?

Szczegółowe informacje o procesie rejestracji znajdziesz
w naszym filmie instruktażowym:

Jak zarejestrować się
jako potencjalny Dawca szpiku? 

Nie jesteś pewien, czy możesz się zarejestrować? 
Zadzwoń pod numer kontaktowy: 

      519 057 787

Zeskanuj kod QR albo wejdź 
na stronę internetową:

dkms.pl/zestaw

Zapoznaj się z filmem instruktażowym (link i kod  
QR znajdują się po prawej stronie), a także  
z informacjami zawartymi w środku tej broszury.

Przejdź przez wytyczne dotyczące rejestracji 
potencjalnych Dawców szpiku i komórek 
macierzystych, które znajdują się na odwrocie 
formularza rejestracyjnego oraz sprawdź,  
czy możesz się zarejestrować. 

Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie 
z wytycznymi na odwrocie tej broszury.

Pobierz wymaz z wewnętrznej strony policzka z błony 
śluzowej za pomocą pałeczek stosując się
do instrukcji w środku broszury. 

Umieść  pałeczki w opakowaniu, naklej kod kreskowy 
na opakowanie na pałeczki oraz wpisz datę i godzinę 
pobrania. 

Gotowe! Włóż oryginał formularza rejestracyjnego 
i opakowanie z pałeczkami do koperty i zwróć pakiet 
opiekunowi „Zestawu na 5”. Różową kopię formularza 
zachowaj dla siebie.
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