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Stowarzyszenie Na Rzecz Fundacji Rozwoju Przeszczepiania Szpiku Kostnego i Banku 

Szpiku  powstało w roku 1992 . Celem tej organizacji jest pomoc w pozyskiwaniu środków 

finansowych dla  leczenia przeszczepem szpiku. 

Przeszczep szpiku jest w wielu sytuacjach jedyną szansą leczenia. Dotyczy to większości 

chorych na białaczkę, niektórych pacjentów z nowotworami narządów, a także wszystkich 

chorych z wrodzonymi niedoborami komórek układu krwiotwórczego. Godny uwagi jest 

fakt, że leczenie przeszczepem szpiku jest najbardziej skutecznym  sposobem walki z 

białaczką i z reguły zapewnia efekty bez leczenia podtrzymującego. 

Niestety jest to szczególnie trudne w polskich realiach, bowiem w trzech czwartych 

przeszczepów dokonywanych w kraju nie jest możliwe pozyskanie szpiku od dawców 

rodzinnych. Oznacza to konieczność poszukiwania dawców niespokrewnionych - w 90% 

przeszczepów wykorzystuje się wówczas dawców z zagranicy. Korzystanie z 

zagranicznych zasobów jest jednak mniej efektywne, czasochłonne, bardziej 

skomplikowane i kosztowne. Jednym z największych wyzwań  stojących przed  

Stowarzyszeniem  jest więc zwiększenie liczby dawców szpiku w Polsce. Obecnie w 

Krajowym Banku Dawców Szpiku zarejestrowanych jest 3 tysiące dawców.  Dla 

porównania – w Niemczech ta liczba kształtuje się na poziomie 2,5 miliona osób. 

Odczuwalną poprawę sytuacji w kraju i znaczące oszczędności przynieść może dopiero 

osiągnięcie zakładanego na ten rok celu - wytypowanie kolejnych 2 tysięcy polskich 

dawców. 

 

W imieniu Szpitala Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym 

Bankiem Dawców  Szpiku zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe tej działalności.  

 

Wrocławskie Centrum od 1986 roku specjalizuje się w przeszczepach szpiku kostnego. Jest 

także pierwszym w Polsce ośrodkiem gromadzącym informacje o dawcach szpiku i 

kojarzącym pary dawców i biorców. Doświadczony zespół lekarzy, mających najdłuższą w 

Polsce praktykę  

w dokonywaniu przeszczepów, jako jedyny w Polsce łączy niezbędne dla transplantologii, 

udokumentowane doświadczenie w zakresie hematologii, 

immunologii i onkologii. Kilkunastoletnie doświadczenie kluczowych członków zespołu 

uwiarygodnione jest certyfikatami MZiOS, certyfikatem Europejskiej Grupy 



Transplantacyjnej oraz akredytacją Narodowego Programu Dawstwa Szpiku w Stanach 

Zjednoczonych (National Marrow Donor Program). Skuteczność lekarzy Centrum 

wyróżnia Zespół wśród podobnych w Europie - to właśnie dzięki nim Centrum umożliwia 

powrót do zdrowia i pełnej sprawności setkom pacjentów każdego roku. 

 

Centrum szczyci się również wprowadzeniem w Polsce szeregu nowoczesnych, uznanych 

na świecie metod transplantacyjnych i diagnostycznych w dziedzinie transplantologii. 

Zakład jest pierwszą w Polsce i wiodącą w Europie placówką wykonującą wielokrotną 

wysokodawkową chemioterapię z potrójnym i podwójnym przeszczepem komórek 

krwiotwórczych. Ma także największą w Polsce liczbę wykonanych przeszczepów o 

wyższym stopniu trudności  (przeszczepy od alternatywnych dawców). 

 

Kierowane przez Pana prof. Andrzeja Lange  Dolnośląskie Centrum Transplantacji 

Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku uruchamia od 1 marca 2004 roku 

nową placówkę pozyskiwania opracowań  i modyfikacji materiałów transplantacyjnych, 

która połączona jest z Europejskim Węzłem  Doboru Dawców- EMDIS. 

 

Przygotowujemy się do przeszczepienia szpiku , który to zabieg będzie wymagał 

sprowadzenia materiału transplantacyjnego ze Stanów Zjednoczonych koszt sprowadzenia 

takiego preparatu wynosi 30 000 USD .Jest on dwukrotnie wyższy od  kosztów 

ponoszonych przy pozyskiwaniu preparatu przeszczepowego w Europie, a pięciokrotnie 

wyższy od kosztów, które ponosimy przy pozyskiwaniu materiału transplantacyjnego od 

polskich dawców. W tej szczególnej sytuacji prosimy ludzi dobrej woli o charytatywne 

wsparcie działań Stowarzyszenia. Prosimy Państwa o pomoc w rozpropagowaniu tej 

prośby.  

 

Bardzo proszę w imieniu naszych chorych o pomoc. Każdą pomoc przyjmujemy z 

otwartymi rękoma. Ale ręce te niestety nie mogą być puste . 

Pełniejsze informacje o działalności i Centrum  znajdują się w witrynach internetowych 

www.dctk.wroc.pl;  www.stowarzyszenie.pl.pl  

 

Pozostaję z wyrazami wielkiego szacunku, 

 

 

Barbara Szymczak  

 

 

 

Dyrektor Stowarzyszenia  

 

e-mail: szymczak@dctk.wroc.pl  


