
Dawcy osocza 
ratują życie.
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„Immunoglobuliny nie są wymienne między sobą, to nie są leki generyczne, a przepisujący je lekarze muszą mieć do nich 
dostęp oraz ich zapasy.”1 

„Jest bardzo ważnym, by społeczność chorych na zaburzenia krzepliwości krwi miała dostęp do szeregu zróżnicowanych 
terapii, a przepisywane konkretne koncentraty czynników krzepnięcia były przestrzegane i refundowane.”2 

Prawdopodobnie najważniejszą właściwością terapii białkami osocza są korzyści, jakie zapewniają one stosującym je 
pacjentom. Terapie białkami osocza zwiększają przeżywalność i poprawiają jakość życia oraz zmniejszają ilość komplikacji 
wiążących się z danymi chorobami. Bez tego leczenia wielu pacjentów nie byłoby w stanie przeżyć lub jakość ich życia 
oraz ich produktywność byłyby znacząco gorsze.”3 

„How Is Your Day?” 
Każdego dnia na całym świecie tysiące osób żyjących z rzadkimi i osłabiającymi chorobami otrzymuje terapie białkami 
osocza, które pomagają im w poprawie jakości życia. Dzięki nim pacjenci mogą lepiej przeżyć każdy dzień. „How Is Your Day?” 
to globalna inicjatywa mająca na celu informowanie i edukowanie polityków oraz społeczeństwa o wyjątkowych, ratujących 
życie właściwościach, jakie terapie białkami osocza zapewniają pacjentom i ich bliskim. 

„NASZA CÓRKA CIERPI NA 
RZADKĄ, NIEULECZALNĄ 
CHOROBĘ. DZIĘKI 
IMMUNOGLOBULINOM JEST 
SZCZĘŚLIWYM, ENERGICZNYM I 
RADOSNYM DZIECKIEM!” 
Rodzice Nele, żyjącej z CVID

„SŁÓW BRAKUJE, BY WYRAZIĆ, 
JAK BEZCENNA JEST MOJA 
TERAPIA LEKAMI UZYSKANYMI 
Z OSOCZA I JAK OD RAZU 
PRZYWRÓCIŁA MI JAKOŚĆ 
ŻYCIA.”
Sally, żyje z dziedzicznym obrzękiem 
naczynioruchowym

„DZISIAJ MAMY Z CÓRKĄ DOSTĘP DO 
WIELU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA 
KRWI. SĄ PRAWDZIWYM 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM I 
DZIĘKI NIM CZERPIEMY RADOŚĆ 
Z NASZYCH CODZIENNYCH 
PRZYGÓD.”
Chris i Allyson, żyją z hemofilią

„DZIĘKI DAWCOM OSOCZA 
CODZIENNIE BUDZĘ SIĘ Z 
MYŚLĄ, ŻE BĘDĘ MÓGŁ IŚĆ DO 
PRACY, KTÓRĄ KOCHAM.”
Yves, żyje z niedoborem alfa1-antytrypsyny


