
Jak Oddać Krew Natalii?  

Umawiając się ze Stacją Krwiodawstwa w MSKCC 

1 - Telefonując pod Numer Kontaktowy  212-639-7643 

2 - Imię osoby - Directed Donation for Natalia Lepkowski 

3 - Szpital/Adres - Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
1250 First Avenue 
between 67th and 68th Streets 
New York, NY 10065 

4 - Godziny -  

wtorek, środa, czwartek od 8:30 do 19:00 

piątek, sobota, niedziela i poniedziałek od 8:30 do 15:00 

5 - Dojazd –  

Autobusy M15, M15-SBS, M66 

Metro - Lexington Ave Local do 68 ulicy, BMT Q do 72 ulicy 

6 – Szpital daje też voucher na bezpłatny parking w pobliżu.  Przy 
umówieniu się na wizytę proszę zapytać się o parking 

• Somerset Garage 
1365 York Avenue at 72nd Street 

• Memorial Sloan Kettering’s Parking Garage 
East 66th Street between First and York Avenue 

7 - Łącze do strony z informacją o 'zabronionych krajach' - Francja, 
Irlandia, Wielka Brytania i wyspy 

https://www.mskcc.org/about/get-involved/donating-
blood/additional-donor-requirements/restrictions-related-
international-travel-immigration   

 

 
 
 
 
 

 

 
Dlaczego Natalia Lepkowski Potrzebuje  

“Directed blood/platelets donation”  

(Operację zaplanowano na 28 lipca, 2020) 

 

 

Dlaczego Natalia Lepkowski Potrzebuje Pomocy? 

Przez ostatnie tygodnie Natalia po tym, gdy wykryto u niej nowotwór 
na nerce, jest poddawana intensywnej chemioterapii.  Chemioterapia 
działa skutecznie w zwalczeniu tego nowotworu, ale sama chemia 
bardzo mocno osłabia też jej system odpornościowy. Dlatego właśnie 
Natalka, jak i inni pacjenci z nowotworami, potrzebuje częstych 
transfuzji krwi. 
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Każda osoba, która zechce podzielić się darem swojej krwi, może 
pomóc Natalii w jej walce o zdrowie już teraz. Jednak najwięcej krwi 
będzie ona potrzebowała w czasie operacji, która pozwoli na usunięcie 
tego nowotworu. Zaplanowano ją na 28 lipca 2020. Ważne jest także 
to, że laboratorium potrzebuje pięć dni roboczych na wykonanie 
badań darowanej krwi przed jej podaniem pacjentowi, a więc czasu 
pozostało niewiele. 
 
Gdyby Państwo chcieli dać krew, a nie zdążyli teraz, to po operacji 
będzie trwał długi okres leczenia, w którym krew też będzie potrzebna.  
 
Natalią opiekują się lekarze w szpitalu Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center na Manhattanie, specjalizującym się w leczeniu 
wszelkich odmian raka. Tam też pracują lekarze, którzy mają 
największe doświadczenie w leczeniu tego rodzaju raka. 
 
Przy tym szpitalu znajduje się również punkt krwiodawstwa. I tam 
można oddać krew z przeznaczeniem dla konkretnej osoby leczonej w 
tym szpitalu. Pacjent jest informowany o tym, że krew którą otrzymuje 
jest przeznaczona jako „directed donation” właśnie dla niego. I jest 
nam, rodzicom Natalki niezmiernie miło widząc taką informację na 
torebce z krwią, którą otrzymuje Natalia. Jest to dla nas niesamowite 
wsparcie, że tak wiele osób już jej pomogło ofiarując swoją krew. Choć 
nie wiemy z nazwiska kto to uczynił jednak wszystkim bardzo, bardzo 
dziękujemy. 
 
Na odwrocie tej kartki znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje 
jak można to zrobić. Wymagane jest wcześniejsze umówienie się na 
wizytę w punkcie krwiodawstwa. 
 

 

Całym sercem dziękujemy za Państwa wsparcie, za dar 
krwi i za modlitwę. 

Małgorzata i Jaroslaw Lepkowski - rodzice Natalki 

 
 
 
 

Czym jest Directed Donation? 
 
„Directed donation” jest metodą przekazania krwi wskazanemu przez 
dawcę pacjentowi. Każda zdrowa osoba powyżej 17 lat może odać 
krew, osoby powyżej 74 lat potrzebują na to zgodę swojego lekarza.  
W „Blood Donor Room” pobiorą próbkę krwi i ustalą w ten sposób, czy 
krew danej osoby posiada właściwe parametry.  
 
Po oddaniu krwi, zostanie ona poddana dalszym szczegółowym 
badaniom i rozdzieleniu na poszczególne składniki.  Krew może zostać 
wykorzystana przez wskazanego pacjenta w ciągu 25 dni. Warto  
jednak pamiętać, że nawet jeżeli Natalka nie będzie mogła skorzystać 
z krwi danego krwiodawcy (np. ze względu na konflikt grupy krwi, lub 
ograniczony czas jej przechowywania), to tę krew szpital przekaże 
innemu pacjentowi. 
 
 

Jak wygląda sam proces krwiodawstwa? 
 
Proces oddania krwi zajmuje około 60-90 minut, od chwili wejścia.  
Zostaną Państwo zarejestrowani w bazie danych szpitala. Proszę 
przynieść ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenie 
umówionej wizyty, jak i spis zażywanych leków. Poniżej łącze do 
strony, gdzie znajdują się informacje o lekach i inne informacje, które 
mogę mieć wpływ na decyzję o przyjęciu krwi od dawcy.  
https://www.mskcc.org/about/get-involved/donating-
blood/general-blood-platelet-donor-guidelines 
 
Obecny będzie flebotomista, który odpowie na wszelkie pytania, 
zbada ciśnienie, temperaturę, jak i poziom hemoglobiny (żelaza) w 
próbce krwi. Po tym następuje właściwy proces pobrana krwi, a na 
zakończenie podana zostanie woda lub sok, żeby uzupełnić poziom 
płynów w ciele. 
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