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Na ratunek chorym na białaczkę...

30.01.2012

28 stycznia 2012r., około 50 osób zarejestrowało się jako potencjalni
dawcy szpiku kostnego w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży
Granicznej. To dobra informacja dla osób czekających na przeszczep
szpiku. Z każdą rejestracją szansa na powrót do zdrowia osoby chorej
na białaczkę i zakwalifikowanej do przeszczepu rośnie. Każdego roku w
Polsce 4 tys. ludzi zapada na białaczki i inne nowotworowe choroby
układu krwiotwórczego. Dla wielu z nich jedyną szansą wyleczenia jest
przeszczep szpiku od zdrowego dawcy. O tym, czy ktoś może być
dawcą decydują antygeny zgodności tkankowej. Niestety zdarza się i
tak, że wielu chorych nie ma dawcy wśród najbliższych. W takiej
sytuacji ratunkiem może okazać się niespokrewniony dawca. To druga
taka akcja zorganizowana przy udziale funkcjonariuszy
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, pierwsza miała miejsce
rok temu w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim i w jej wyniku
zarejestrowało się ponad 130 osób, w tym wielu funkcjonariuszy.
Tegoroczna została objęta patronatem Komendanta Oddziału.
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