
 

Dzień Dawcy Szpiku dla Oli i Innych! 

5-6 marca 2016 r. – Kartuzy, Kiełpino 

Drogi Dawco, 
zwracam się do Ciebie z gorącą prośbą o pomoc. Zarejestrowałeś się jako potencjalny 
dawca szpiku w bazie dawców Fundacji DKMS Polska. Proszę Cię o pomoc 
w rozpropagowaniu informacji o akcji „Dzień Dawcy Szpiku dla Oli i Innych”, która 
odbędzie się: 
 
5 marca 2016 r. w godzinach 09:00 - 15:00 
 
• Urząd Miejski w Kartuzach; ul. Generała Józefa Hallera 1 

 
oraz 
 

6 marca 2016 r. w godzinach 09:00 - 15:00 
 
• Zespół Szkół w Kiełpinie; ul. Szkolna 29, Kiełpino. 
 
„Mamo damy radę, nie poddam się, będę walczyć, chcę żyć bo mam dla kogo. 
Dla Ciebie i dla babci” 
 
- mówi 12-letnia Ola Karczewska z Kiełpina, u której zdiagnozowano ciężką anemię 
aplastyczną. Choroba związana jest z poważnym uszkodzeniem szpiku, który odpowiada 
za produkcję krwi. Bez leczenia farmakologicznego doprowadza do kompletnego 
wyniszczenia szpiku i zaprzestania produkcji krwi. Niestety nikt nie ma pewności, że 
planowane leczenie odniesie sukces. Na szczęście, dla Oli jest szansa na zupełny powrót 
do zdrowia. Jest nią przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych lub szpiku 
od Dawcy niespokrewnionego. Wiedząc to mieszkańcy gminy Kartuzy i Somonino 

postanowili zorganizować akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. W tym czasie 
Ola przebywa w szpitalnej izolatce ogromnie tęskniąc za swoimi rówieśnikami ze szkoły. 
Wierzy, że uda jej się pokonać chorobę. Dlatego ta niezwykła nastolatka gorąco apeluje 
o przybycie na samo wydarzenie i zarejestrowanie się jako potencjalny Dawca szpiku. 
„Proszę pomóż, chcę żyć tak samo jak Ty.” 
 
Z informacją o akcji chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, dlatego prosimy Cię 

o pomoc. 
 
MOŻESZ NAM POMÓC POPRZEZ: 
• Wysłanie tej wiadomości do swoich znajomych, rodziny; 
• Wysłanie sms-a do rodziny i znajomych z informacją o naszej akcji; 
• Powiedzenie im o możliwości rejestracji; 
• Zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu na facebook’u; 

• Wysłanie mailingu do swoich kolegów w pracy bądź szkole. 
 
Każda pomoc i każda nowa osoba jest na wagę złota, gdyż zwiększa szanse na życie dla 
potrzebujących pacjentów. 
 

Z góry dziękuję Ci za pomoc.  


