Szanowni Państwo, nasze drogie Koleżanki i Koledzy !
Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o zarejestrowanie się w Banku Dawców Szpiku i
pomoc w rozpropagowaniu naszej akcji. Chcielibyśmy dotrzeć z tym komunikatem do jak
najszerszego grona odbiorców. Szukamy Dawcy szpiku kostnego dla Wojtka Ślęczka i innych .
Wojtek jest jedynym dzieckiem naszej koleżanki Marysi, położnej z wieloletnim stażem pracy
na Bloku Operacyjnym O/K Położnictwa i Perinatologii. Ponad miesiąc temu zdiagnozowano u
Niego ostrą białaczkę szpikową, Otoczony jest wspaniałą opieką lekarzy, pielęgniarek i całego
personelu naszego Szpitala Uniwersyteckiego.
Jest to młody 22 letni człowiek, pogodny, mający swoje pasje i marzenia. Dla chorego dziadka
wyprowadził się z rodzinnego domu, aby opiekować się nim do jego ostatnich chwil. Na dwa
tygodnie przed diagnozą swojej choroby ściął włosy i przekazał je dzieciom chorym
onkologicznie.
Codziennie wiele osób słyszy diagnozę, która przewraca ich życie do góry nogami-białaczka. Aby
zwalczyć chorobę, muszą zmagać się z chemioterapią, która nie zawsze przynosi oczekiwane
efekty. Wielu z tych chorych zostaje zakwalifikowanych do przeszczepienia. Aby powrócić do
zdrowia potrzebują pomocy od niespokrewnionego Dawcy.
Zarejestruj się jako potencjalny Dawca szpiku .
W dniach 16-17 jest zorganizowany jest Dzień dedykowany Choremu Wojtkowi przez Fundację
DKMS. Ciebie to nic nie kosztuje, a możesz uratować komuś życie.
Dobro powraca.!!!

Akcje rejestracji potencjalnych dawców będziemy prowadzić
osobiście, po patronatem Fundacji DKMS 16 i 17 września w godz.
11:00 - 19:00
Brzesko Plac Kazimierza Wielkiego 1
Dolne Młyny ul. Dolne Młyny 10, Kraków
Mały Rynek, Kraków ul. Mały Rynek 1, Kraków
Galeria Bronowice ul. Stawowa 61, Kraków
Bonarka City Center ul. Kamieńskiego 11, Kraków
Bezogródek food truck park ul. Piastowska 20, Kraków

Z wyrazami szacunku,
Przyjaciele

mgr Maria Królik

Kraków 31.08.2017 r.

po oddziałowa Bloku Operacyjnego
O/K Ginekologii i Onkologii

Dyrekcja
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
przez Naczelną Pielęgniarkę
mgr Maja Szymaczek

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie wiadomości do personelu za
pomocą poczty Intranetowej Szpitala Uniwersyteckiego, o akcji poszukiwania Dawcy
dla syna naszej położnej Wojtka Ślęczka.
Wojtek jest jedynym dzieckiem naszej koleżanki Marysi, położnej z wieloletnim
stażem pracy na Bloku Operacyjnym O/K Położnictwa i Perinatologii. Ponad miesiąc
temu zdiagnozowano u Niego ostrą białaczkę szpikową, Otoczony jest wspaniałą
opieką lekarzy, pielęgniarek i całego personelu naszego Szpitala Uniwersyteckiego.
Zależy nam aby o Dniu Dawcy szpiku dla Wojtka i innych , zaplanowanego w
dniach 16-17 wrzesień dowiedziało się jak najwięcej osób . Może wśród nas jest
bliźniak dla Wojtka.
Jednocześnie chcemy zaprosić na konferencje prasową , która odbędzie się 7
wrześnis 2017 r.(czwartek) o godz, 11 w Urzędzie Miasta Krakowa , Plac Wszystkich
Świętych 3-4 , sala portretowa.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważanie Maria Królik z koleżankami.

