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Informacja prasowa 

Ozorków kontra białaczka - Pomóż Justynie i Innym! 

 

Fundacja DKMS po raz kolejny organizuje akcję rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych krwi i szpiku na 

terenie Ozorkowa i okolic. Tym razem w nowych warunkach, ponieważ ze względu na Covid-19 większość działań  przenosimy 

do internetu. Mieszkańcy Ozorkowa wielokrotnie okazali solidarność z osobami chorymi na nowotwory krwi tłumnie rejestrując 

się w bazie potencjalnych Dawców Szpiku. 

 

„Mieszkańcy Ozorkowa  wielokrotnie pokazali, że są gotowi wspierać osoby chore na nowotwory krwi . Dotychczas w 

Ozorkowie  zarejestrowało się 646 potencjalnych Dawców  – mówi Kamil Stachowicz Koordynator ds. Rekrutacji Dawców 

Fundacji DKMS – znowu wracamy do Ozorkowa. Tym razem bohaterem akcji jest 43-letnia Justyna, mama dwójki 

dorastających dzieci oraz żona,  to właśnie dla nich Justyna dzielnie walczy z chorobą. 

 

Poniżej przedstawiamy historię Justyny: 

 

Mam na imię Justyna i mam 43 lata. Wraz z mężem  Mirosławem oraz dziećmi – Weroniką i Julianem mieszkamy w Ozorkowie, 

skąd pochodzi większość naszej rodziny i przyjaciół. Dotychczas pracowałam w Urzędzie Miasta w Ozorkowie, jednak w lutym 

2019 kilka rzeczy uległo zmianie. Podczas rutynowych badań krwi okazało się, że moje wyniki dalece odbiegają od normy. 

Byłam przekonana, że to jakaś pomyłka...niestety bardzo szybko okazało się inaczej. Diagnoza była druzgocąca – przewlekła 

białaczka szpikowa.  

Początkowo lekarze uspokajali mnie, że z tym typem białaczki można żyć. Wystarczy dbać o siebie i przyjmować leki, jednak 

okazało się, że mój organizm jest oporny na leki i konieczny będzie przeszczep szpiku. Moim główny celem jest powrót do 

zdrowia i „normalnego” życia. Mam wokół siebie bardzo dobrych ludzi dlatego wiem, że będzie dobrze. Chcę razem z mo im 

mężem patrzeć jak moje dzieci dorastają, chcę je wspierać i być z nimi, a w niedalekiej przyszłości zaadoptować psa ze 

schroniska.  

Ale do tego wszystkiego będę potrzebowała Twojego wsparcia. Nie tylko ja, ale i Inni chorzy tego potrzebują. Dlatego proszę 

Cię, stań na wysokości zadania, zarejestruj się i zostań Dawcą szpiku. To nic nie boli, nic nie kosztuje, a może uratować komuś 

życie! 

Magdalena, przyjaciółka Justyny, główna inicjatorka akcji mówi: „O chorobie Justyny wiem od samego początku. Wierzyłam 

głęboko, że leki pomogą. Niestety nie zadziałały. Kiedy dowiedziałam się, że brat Justyny jest bliźniakiem genetycznym bardzo 

się ucieszyłam. Powtarzałam Justynie - będzie dobrze, zobacz jakie masz szczęście - Mariusz da Ci nowe życie. Jednak ze 

względów medycznych okazało się, że nie może zostać Dawcą. Więc postanowiłam działać. Natychmiast zwróciłam się o 

pomoc dla Justyny na moim profilu na FB. Następnie zgłosiłam się do Fundacji DKMS, żeby zorganizować Dzień Dawcy 

Szpiku. Nie zwątpiłam ani chwili. UDA SIĘ!!! MUSI! Zgłasza się do mnie już sporo ludzi Aniołów chętnych nieść pomoc. Ale tych 

ANIOŁÓW potrzebujemy więcej. Więc nie zwlekaj - zarejestruj się już dziś w Bazie Dawców Szpiku - Dla Justyny i dla Innych 

chorych! Możesz dać komuś drugie życie. Nie ma rzeczy niemożliwych, dobro wraca ze zdwojoną siłą! 

 

Są dwie metody pobrania materiału genetycznego do przeszczepienia 

Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej 
 (85% wszystkich pobrań) 

 
 

Pobranie szpiku z talerza kości biodrowej  
(15% wszystkich pobrań) 
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Rejestracja jest bardzo prosta, wystarczy kliknąć w link :  

https://www.dkms.pl/pl/pomoz-justynie 

 

i zamówić pakiet rejestracyjny do domu. Gdy pakiet przyjdzie pocztą, należy postępować zgodnie z załączoną 

instrukcją – pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka na trzy pałeczki oraz uzupełnić i podpisać formularz. 

Pakiet należy odesłać do Fundacji DKMS. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna, a pakiet wystarczy wrzucić do 

skrzynki pocztowej wykorzystując kopertę zwrotną. Ważne, aby była to świadoma decyzja.  

 

Ponadto każdy, kto chce się zarejestrować jako potencjalny Dawca szpiku ma możliwość  zamówienia tzw. 

”Zestawu na 5!” zawierającego 10 pakietów rejestracyjnych, który umożliwia zarejestrowanie znajomych  

i rodziny. Wystarczy tylko wysłać mail na  adres kamil.stachowicz@dkms.pl z dopiskiem „Pomóż Justynie  

i Innym!”, w treści maila wpisując imię i nazwisko oraz  telefon kontaktowy. W ciągu dwóch dni roboczych 

skontaktuje się koordynator, który opowie o szczegółach. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców 

szpiku w bazach, tym więcej szans na życie dla Pacjentów takich jak Justyna. 

 

Na oddziałach hematologicznych są tysiące osób, które zmagają się z nowotworem krwi. Szacuje się,  że w 

Polsce co 40 minut ktoś słyszy taką diagnozę, co daje ponad 13 000 osób rocznie. Blisko 700 Pacjentów 

kwalifikowanych jest do przeszczepienia szpiku od Dawcy niespokrewnionego. Wszystkie te osoby potrzebują 

Twojej pomocy! 

 

„Kiedy dowiedziałam się o chorobie Justyny po prostu ścięło mnie z nóg. Długo nie mogłam uwierzyć, że Juta 

aktywna, pełna energii dziewczyna boryka się z białaczką.  W głowie kłębiło mi się wiele myśli,  lecz jedna była 

silna – musimy działać . Dlatego dołączyłam do armii wielkich serc, by znaleźć dla Juty bliźniaka genetycznego. 

Zarejestruj się w bazie Dawców szpiku ! Pozwól jej i Innym wygrać wyścig z czasem - stawką jest ŻYCIE!” - mówi 

Joanna , koleżanka Justyny i współorganizatorka akcji. 

 

Kto może zostać potencjalnym Dawcą szpiku ? 
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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 zarejestrowanych jest ponad 1,67 mln (czerwiec 2020), 

spośród których 8 100 osób (czerwiec  2020) oddały swoje krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik 

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


