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Wspólna akcja miesięcznika Pani, naszej fundacji oraz ośrodka dawców szpiku Medigen trwa
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Trwa wspólna akcja miesięcznika Pani, naszej fundacji oraz ośrodka dawców szpiku Medigen.

Poradnik Pacjenta

W tym miesiącu do grona kandydatów na dawcę szpiku dołączyła aktorka Kamilla Baar.

Szpik i krew

Dziękujemy!

Czym jest białaczka
Białaczki
Metody leczenia białaczki
Wskazanie do transplantacji
Rodzaje transplantacji

Zobacz również
Sprawozdanie finansowe 2009

Jeśli chcesz wiedzieć, kto dołączył do naszej akcji w ubiegłych miesiącach (i latach :))

Sprawozdanie finansowe 2010

kliknij w zakładkę "Nasza działalność", "galeria".
Szczecinek...

Sprawozdanie finansowe 2011
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Kapelan Fundacji

.....relacja ze Zjazdu już wkrótce:)
Podsumowanie czerwca :)

2012-06-30 22:50:53

Kochani!
W końcu mamy prawdziwe lato i wakacje! Ale nie oznacza to, że będziemy leniuchować bo już szykujemy się na kolejne
wakacyjne akcje edukacyjne.
Najpierw jednak pragniemy Wam podziękować za możliwość goszczenia między innymi w Częstochowie, Zgierzu, Łowiczu,
Kołaczycach i Rzeszowie, gdzie mogliśmy przeprowadzić akcje edukacyjne, podczas których Ośrodek Dawców Szpiku Medigen
rejestrował kandydatów na dawcę szpiku kostnego.
Paniom Pielęgniarkom, Wolontariuszom, Organizatorom dziękujemy za wspaniałą, życzliwą atmosferę i zaangażowanie, a tym,
którzy znaleźli się w gronie kandydatów na dawcę szpiku za to, że zwiększyli szansę chorych na odnalezienie pasującego dawcy.

Znajdź nas na Facebooku

Fundacja Przeciwko Leukemii
Lubię to!
Liczba osób, które lubią Fundacja Przeciwko Leukemii

DZIĘKUJEMY!
Rafał

czytaj więcej
Joanna

Odszedł profesor Vladimir Koza

VLADIA
Odszedł profesor Vladimir Koza, człowiek wielkiego serca, całkowicie oddany pasji
leczenia i pacjentom.
Jeden z pionierów transplantacji szpiku, założyciel i wieloletni szef, primar Kliniki
Hematologii, Onkologii i Transplantacji Szpiku w Szpitalu Uniwersytetu Karola w Pilznie,
założyciel i szef Czeskiego Rejestru Dawców Szpiku, twórca dr. Pavla Jindry i jego
najlepszego laboratorium HLA.
Człowiek perfekcyjny, właściciel (jeden z niewielu w świecie) wszelkich możliwych
hematoonkologicznych-immunologicznych akredytacji, geniusz medyczny i nieuleczalny
pracoholik, nasz wspaniały nauczyciel i wielki przyjaciel.
Odszedł w wieku 57 lat Człowiek zupełnie niepowtarzalny i nie do zastąpienia.

VLADIA

czytaj więcej

Podsumowanie maja 2012r.
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Kochani Wolontariusze!
Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się dotrzeć w maju nawet w bardzo odległe od siebie zakątki Polski, w których
mogliśmy przeprowadzić akcje edukacyjne. Podczas nich Ośrodek Dawców Szpiku Medigen przeprowadził rejestrację
kandydatów na dawcę szpiku.
06.maja byliśmy w Oświęcimiu, 10. na UKSW w Warszawie, 12. w Warszawie na WSP i w Olsztynie (o czym już pisaliśmy).
Następnie odwiedziliśmy 18. maja Jastrzębie Zdrój, 19. Bydgoszcz,a 25.Tarnów - podczas Tarnowskiej Kropli - wspaniałej,
cyklicznej inicjatywie. I na końcu , czyli 28.maja gościliśmy w Świętoszowie, o czym też już pisaliśmy.
Jesteśmy Wam wdzięczni za wspaniałą, życzliwą atmosferę i organizację akcji w Waszych miastach.
Paniom Pielęgniarkom, Wolontariuszom, Organizatorom, a w sposób szczególny wszystkim tym, którzy chcą się podzielić cząstką
siebie z czekającymi na swojego dawcę DZIĘKUJEMY!!!
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