
                                                                        
 
 
                                                            
W Polskim Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku – Poltransplant 

zarejestrowanych jest ponad 1 676 000* potencjalnych Dawców szpiku, z czego 1 541 740 * w 

Ośrodku Dawców Szpiku Fundacji DKMS. Rejestr potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek 

macierzystych w Polsce jest obecnie drugim rejestrem w Europie i czwartym na świecie pod 

względem liczby zarejestrowanych Dawców. (dane za maj 2019*)  

 

W województwie zachodniopomorskim już 381 Dawców oddało swoje krwiotwórcze komórki 

macierzyste pacjentom potrzebującym przeszczepienia szpiku.  

W bazie Fundacji DKMS z województwa zachodniopomorskiego jest zarejestrowanych 94 579 

potencjalnych Dawców szpiku (dane do 30.06.2019).  

 

STATYSTYKI OGÓLNE: 

Świat: 

1. Co 35s ktoś na świecie słyszy diagnozę nowotwór krwi. 

2. Ponad 80 000 osób na całym świecie, co roku potrzebuje przeszczepienia szpiku. 

3. Na świecie zarejestrowanych jest 32 milionów potencjalnych dawców szpiku w BMDW (Bone 

Marrow Donors Worldwide). 

 



                                                                        
 
 
                                                            
Polska: 

1. W Polsce co godzinę ktoś słyszy diagnozę - nowotwór krwi. 

2. Co 5. Pacjent w Polsce nie znajduje zgodnego genetycznie niespokrewnionego Dawcy.  

3. Tylko 25 % pacjentów ma szanse na znalezienie zgodnego Dawcy w rodzinie. 

4. W bazie Fundacji DKMS jest zarejestrowanych 1,47 mln potencjalnych Dawców szpiku i 

już ponad 6600 osób oddało swoje komórki macierzyste bądź szpik dla potrzebujących 

przeszczepienia szpiku pacjentów, dając im tym samym szansę na życie. 

5. W Polsce co roku ponad 800 Pacjentów zostaje zakwalifikowanych do przeszczepienia 

szpiku od dawcy niespokrewnionego. (dane z Poltransplantu za 2017 rok) 

6. W 2008 roku w Polsce zarejestrowanych było niespełna 40 000 osób, a dziś jest to 35 

razy więcej = 1,5 mln w przeciągu 10 lat. 

 

STATYSTYKI 2017 – biuletyn Poltransplantu 

 

1. 421 przeszczepień od Dawców niespokrewnionych miało miejsce w 2017 roku (43 Dawców 

oddało szpik zaś 377 oddało krwiotwórcze komórki macierzyste) 

2. 61% Dawców, którzy oddali komórki macierzyste dla potrzebujących polskich Pacjentów 

pochodziło z Polski, zaś 39% polskich Pacjentów otrzymało szansę na życie od Dawców z 

zagranicy. 

3. 2017 roku najczęściej przeszczepiano pacjentów z ostrą białaczką szpikową AML – 39% oraz 

ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) – 19%, zespoły mielodysplastyczne (MDS) – 9%, 

chłoniaki nieziarnicze- 7%. 

4. W 2017 roku ponad 800 zostało zakwalifikowanych do przeszczepienia szpiku od Dawcy 

niespokrewnionego. 

5. Dawcy zarejestrowani w bazie Fundacji DKMS stanowią 83% wszystkich Dawców w rejestrze 

Poltransplantu. 

6. W 2006 roku 85% Dawców dla polskich Pacjentów pochodziło z zagranicy, zaś 15% Dawców 

to byli Polacy dla polskich pacjentów. W 2017 roku 61% polskich pacjentów otrzymało 

komórki macierzyste bądź szpik od polskiego Dawcy zaś 39% od Dawcy z zagranicy. 

7. Najwięcej zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku na świecie mają wg miejsca  
1. USA, 2. Niemcy, 3. Brazylia, 4. Wielka Brytania, 5. Polska 6. Chiny 7. 

Izrael. 

 


