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MÁTE SLINU?
Vážené dámy, Vážení páni,
v prvom rade dovoľte, aby sme ocenili Váš záujem. Záujem o tému, v ktorej ide skutočne o život.
Touto cestou by sme Vás radi oslovili a požiadali o pomoc. Pomoc, ktorá je stále potrebná. Každým rokom stúpa počet pacientov s hematologickými a onkologickými
diagnózami, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný život prináša iba úspešná transplantácia krvotvorných buniek.
V záujme zvýšenia úspešnosti liečby hematologických a onkologických pacientov prostredníctvom transplantácie krvotvorných buniek sa s ohľadom na nedostatočný
počet registrovaných darcov kostnej drene rozhodla Nadácia Kvapka Nádeje, spoločne s Národným registrom darcov kostnej drene SR pri Klinike hematológie
a transfúziológie LFUK, SZU a UNB a Transplantačnou jednotkou kostnej drene v DFNsP v Bratislave, zrealizovať kampaň MÁTE SLINU? zameranú na získanie nových
darcov kostnej drene. Cieľom kampane je rozšíriť darcovskú základňu a tým aj pravdepodobnosť nájdenia vhodných darcov kostnej drene na Slovensku.
Staňte sa aj vy záchrancom života. Možno práve Vy zachránite život, tým, ktorí to skutočne potrebujú. Nikdy to nebolo ľahšie. Stačí len Vaša slina. Registrácia je
bezplatná, bezbolestná a jednoduchá.
KTO SA MÔŽE REGISTROVAŤ AKO DARCA KOSTNEJ DRENE
ü Vek 18-45 rokov
ü Dobrý zdravotný stav
ü Vyplní a odošle prihlášku a odošle vzorku svojich slín na vyšetrenie cez internetovú stránku www.mateslinu.sk
AKO SA REGISTROVAŤ ZA DARCU KOSTNEJ DRENE

1. V yplniť online
prihlášku na
www.mateslinu.sk

2. S lovenská pošta a. s.
Vám doručí testovací
balíček na odber
vzorky slín

3. O dber vzorky Vašich
slín na rozbor

4. V zorku slín zašlete
prostredníctvom
Slovenskej pošty
bezplatne Národnému
registru darcov
kostnej drene

5. N árodný register
vyšetrí vzorku a zaradí
Vás do databázy
potenciálnych darcov
kostnej drene

ĎAKUJEME

*Osobné údaje darcov sú chránené v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Registrácia a aj darovanie je dobrovoľné a darca môže svoju registráciu v databáze darcov kedykoľvek zrušiť.

