Basın açıklaması
Yabancı kökenli olan lösemi hastasına verici arayışı
Münih`de doku tipleme kampanyası:
„Sven için hep beraber! Lösemiye karşı hep beraber!“

Tübingen/München, 14.06.2010 – 32 yaşındaki Münih`li Sven lösemi hastası.
Şu ana kadar genç film yapımcısı olan Sven`e maalesef uygun bir kök hücre
bağışçısı bulunamadı. Nedenlerinden bir tanesi doku tiplerinin çok özel
olmasıdır: Babası Iraklı, annesi ise Alman. Bu kombinasyon verici arayışını
maalesef zorlaştırıyor. Sven`e ve diğer, çok sayıda, hastaya yardımcı
olabilmek için, Sven`in arkadaşları ve ailesi DKMS Deutsche
Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige GmbH (Alman Kemik İliği Bağış
Bilgi Bankası) ile birlikte Münih`de Pazar günü, 4 Temmuz 2010 tarihinde
doku tipleme kampanyası yapmaya karar verdi.

„Sven için hep beraber! Lösemiye karşı hep beraber!“ girişiminin amacı Sven ve
tüm diğer lösemi hastalarına – özellikle yabancı kökenli olanlara – hayat
kurtarıcısı bulabilmek. Bu girişimi, Adnan Maral, himayesi altına aldı. Kendisi
alman televizyon kanalı ARD`de yayınlanan „Türkisch für Anfänger“ dizisinde baş
rolü oynamaktadır. Isviçreli bir bayanla evli olan başarılı oyuncu şu şekilde
konuşuyor: „Lösemi hastalığına hepimiz ansızın yakalanabiliriz. Alman, Türk veya
bir başkası hiç fark etmez. Herkesin yaşama şansının aynı olabilmesi için,
buradan herkese sesleniyorum: Kendinizi kök hücre bağışçısı olarak kayıt
yaptırın!“
Sadece Almanya'da her 45 dakikada bir kişi kan kanserine yakalanıyor ve bu
kişilerin büyük bir kısmı çocuk ve gençlerden oluşuyor. Hastaların çoğunun - 32

yaşındaki Münih`li Sven`de olduğu gibi - iyileşebilmesinin tek yolu sağlıklı kemik
iliği naklidir. Ne yazık ki her beş hastadan birisi uyumlu bir bağışçı bulamıyor.
Bir nakilin gerçekleşebilmesi için hsta ve vericinin doku tiplerinin yüzde yüz uyum
sağlaması gerekiyor. Iki insanın doku özelliklerinin birbirine tamamiyle uygun
olma ihtimali ancak 1:20.000 ve 1:bir kaç milyon arasında değişmektedir. DKMS,
2 milyonun üzerinde potansiyel kök hücre bağışçısıyla dünyanın en büyük kök
hücre bankası olmasına rağmen, Sven için ne yazık ki uygun bağışçı henüz
bulunamadı – Bu yüzden Sven DKMS ile birlikte Münih ve yakınlarında yaşayan
yabancı kökenli vatandaşlarımıza yardım ve destek için sesleniyor. Her kişi
önemlidir!
Pazar günü, 04 Temmuz 2010 tarihinde
Saat 11:00 ve 16:00 arası
CVJM - Christlicher Verein Junger Menschen e.V.
Landwehrstr. 13 ,80336 München
DKMS`e muhtemel kök hücre / kemik iliği vericisi olarak kayıt olmak istiyorsanız
yaşınızın 18 ve 55 olması ve sağlıklı durumda olmanız gerekiyor. Kabul belgesini
doldurduktan ve imzaladıktan sonra, sizden 5 ml kan alınıyor. Sonra
laboratuvarda bu 5 ml kan ile doku tipleriniz tespit ediliyor. Doku tipleriniz Sven
veya bir başka hastanın doku tiplerine uygun bulunduğunda, size haber veriliyor
ve kök hücre / kemik iliği nakli için gereken işlemler yapılıyor. DIKKAT: Daha
önce kayıt yaptırdıysanız bir daha kayıt olmanıza gerek yok!
Potansiyel bir kemik iliği bağışçısının bilgi bankasına kaydedilmesinin maliyeti 50
Euro’dur. Bağış yapanların, bu miktarı tamamen ya da kısmen karşılamaları bizi
sevindirecektir. Ancak tüm kemik iliği bağışçılarımızın bu maliyeti karşılayacak
imkanları olmadığından, yapacağınız bağışlar DKMS Kemik İliği Bağış Bilgi
Bankası’nın geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Örneğin sağlık
durumunuz nedeniyle kök hücre bağışlayamayacak durumdaysanız, yapacağınız
para bağışıyla bir kişinin hayatının kurtarılmasını sağlayabilecek bir kök hücre
bağışının maliyetini siz üstlenebilirsiniz.
Für weitere Informationen:
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Hinweis an die Redaktion:
Bitte kommunizieren Sie auch unsere Internetseite www.dkms.de
Dort finden Ihre Leser alle wichtigen Informationen zur Typisierung,
Stammzellspende und News.
Das Initiativteam hat zudem auf der Internetseite
www.gemeinsam-fuer-sven.de
weitere Informationen sowie Pressematerial gezielt zum Fall „Sven“
aufbereitet. Ansprechpartner sind Ania Mauruschat und Pares Nuri:
presse@gemeinsam-fuer-sven.de.
Tübingen, den 14.06.2010
Gerne vermitteln wir Ihnen einen Stammzellspender oder eventuell einen
erfolgreich transplantierten Patienten aus Ihrer Region für ein Interview.
- Über ein Belegexemplar würden wir uns sehr freuen!
- Abdruck honorarfrei
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