Dni dawcy szpiku w Miechowie
poniedziałek, 8 stycznia 2018
W najbliższy weekend odbędą się Dni Dawcy Szpiku, już po raz drugi w Miechowie będzie można zarejestrować się, jako potencjalny Dawca
szpiku. Miechowscy wolontariusze we współpracy z fundacją DKMS, największą bazą dawców komórek macierzystych w Polsce, zapraszają 13 i
14 stycznia do Centrum Kultury i Sportu.
Rejestracja odbędzie się:
●

●

●

13 stycznia w godz. 12.00-17.00 na krytej pływalni (ul. Marii Konopnickiej 4)
14 stycznia w godz. 15.00 a 20.00 w domu kultury (ul. Racławicka 10)
Osoby, które nie są zdecydowane lub mają wątpliwości również mogą przyjść zasięgnąć szczegółowych informacji na temat rejestracji i podjąć
decyzję. Rejestracja potencjalnego dawcy komórek macierzystych jest bardzo prosta, polega na:
przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego,

●

pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka,

●

wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podstawowymi danymi osobowymi.

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Jednak w wielu przypadkach jest na to ratunek - przeszczep, a
potencjalnym Dawcą komórek macierzystych może być niemal każdy, kto ukończył 18 lat.
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Tekst pochodzi ze strony: http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/dni-dawcy-szpiku-w-miechowie/
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