Dostali šanci zachránit někomu
Žwot.Využili ji a mohou být oolNoo

Na transfuzn í stanici by
se ani nevešli' 85

mIadých hasičů,policistů
a příslušnkůvězeňské '
sluŽby z celého kraie si
včera v sálu Hornického
domu v Sokolově nechalo
odebrat vzorek krve zapsat se do registru
dárců kostní dřeně
a tedy i - být ,,lN"'

D

KaŽdý můŽe
onemocnět. Také bych
v té situaci byla ráda,
kdyby mi někdo pomohl'

LéÍólbčLoÍi
+j+- .r -: <-.1

odbělu krve přišly včela do
tlornického domu'v sokolově'
desítky policistů, hasičůa
záchranářů. aby sé mohly nechat
K

'

za

regiírovat

dřéně.

soKolov Díky vstupu osmi desí'

tek unifolmovaných lidí do re8ist_
ru zase o něco stoupla naděje pro
pacienty, kteřís ]eukémií a dalšími
viážn}íminemocemi krve čekajína
transplantaci. Lepšípřík]ad a
výzl'rr plo veřejnost si lzejen sotva

předstaút.

šanci
',Kdo
zachťánit konkrétnímu člověku život?" po]oŽila řečnickou otázku
Jana Nawátilová, lékařka hema_
z nás někdy dostane

to-onkologického oddělení Fakultní nemocnice P]zeň a vedoucí ko_

'.:

ja

ko

dáícikoíní

Foto:Vé: av Š]auÍ'MAFRA

oldinačDího centra Českéhoná_

rodního registlu diálců kostní dře_
ně'
sledovala, jak hasiči a policisté
jeden za dťuhým v sálu, kde se ob
\,ykle konají pŤednášky a plesy,
odevzdávají páI mililitrů krve k lYšetření znaků v kvin]dch. V}plňovati foÍmuláře, souhlas s uchová'

ním DNA. Přidávali se k těm' kteří

jsou ochotni podstoupit bolestivěišízákok a kvetvomé buňky něko _

mu z nemocných dalovat, pokud
by se zjistila shoda.

KaždÝ drírce
je nadějí pro
těžce nemocné
soKolov (bz)

,'B'vla bych láda'
kdYbY vstup policistr'r a hasičůz
Kallovarského kaje do registru byl
vzolem pro celou Iepubliku"' říká
Jana Na\Ťátilová, vedoucí kooldi
načníhocentla ČeskéhonáIodní_
ho re8istru dárců kostní dřeně.
le těžkénajít pro nemocné vhodného dárce3
\Íinu]í_ íden jsme odebíIali kost
ní ďeň lepn e pěListému' Přitom v
le€isiru ji.h ie aip:a.'-e.c l{ tisícZ :a::o e i-]é:' aa :]i : aa.: : -_]:a
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skupina lidí- Podob_
1'i počin jsem viděla jen u strrdeniLi Západočeské univerzity Plzeň.
Bvla bych ráda, kdyby Kar]ovarskÝ
kraj byl vzorem i pro dalšíregiony

eesku"' chválila lékařka'
s nápadeD na skupinoqÍ odběI
přišla primáŤka transfuzního oddě
lení sokolovskó nemocnice Zuzana Fia]ová a ve1itel Městské policie
sokolov PcÍr Kubis'
Fia]ovou na přcdnášce v Liberci
zaujala informace' Že k optinální

\'

!kupině dárců patří policisté.
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Tedy hodně mlad-\ich lidí, Zdra_
\,lic]] a imunologickv nezatíŽe'
ných tolik j.rto ŽenY. ''Řekla jsem
si. že to na místní úIo\Ťti mťlŽeme
zkusit' Ale netušila jsen' Že se

akce IoZIostc do 1akových rozně_
rů," nev-YcháZela primářka Z údi_

Odznak,,jsem lN, jscm v regist
ru'' si odnáše] třeLrahasič zAše Mi
chal Čer1'eň' Chtěl vstoupiL do Ie_
8istru uŽ dříve. Dokonce v]plňo'
val a posÍlal fornruiář přes inter_
net, ale nikdo se nlu neozval. ,,To

h1e

je nrnohem lepšípříleŽitost,

tak jsenl ji \'}'LlŽil''' Nebo dalšípři

klad-v' ''KaŽdÝ ]nůŽe onemocnět'
Také lrych v té situací byla ráda'
kdyb'v m' někdo pomohl. DáIců je
nedoslatek, cl]tčla jsem se přidat,''
vYsvěLli]a staáŽnice ze Sokolova Mi
loslava HuČková. ,'Co můŽe udělat

člověk víc neŽ Zac]Úánit jiného?"
pienlíta] Jiří sjngeI'
Hasič NtaÍtin Vosecký daroval
kostní dřeň v roce 2004 a'li, že za'
chIáni] malou dívenku.
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Podle čeho 5€ posuŽuie. je5 i ie
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jc o1rl o\''
trarlsplantačnjclr
']akaj
ská. Množstvívariant je větší ncŽ
obyvatel zeměkoule.
Proč do registu přiiímáte jen
dáÍce ve věku l8 až 35 let?
Dárci můŽe b}'1 odebrána kostl]í
dřeň do 60 let, pokud je 7dra1Ý'
Pro vsnlp do registru je s!ano\ena
hlanice 35 ]et, pÍotoŽe čímje člověk m]adší' tím lépe se dalované
buňky přihoitljí a loste šance' Že
transp]antace dopadne dobřc' oce_
něDí Za to Žádné neDí' jen morálníDáIci ale Ieagují nadšenč.
Přibý.vá nemocných, kteří potře'
buií transplantaci3
Přib]hrá' Díky ro7-voji medicíny lé_
kaři dokáŽou lépe avčas diagnosti-

kovat nemoc. Počet onkologic-

Kch pacientů ale obecně

roste'

Dostali šanci zacl'r árltt
někomu Život. A r,r'užili ji.
')

Pokíačováníze stl. B]

,,Ten pocit je nepopsatelný' Dává_
te kus sebe a tím i někomu kontŤét

nímu naději žít'"Vosecloý popsal

dva způsoby odběru krvetvoiných

buněk. Pn:rrí bezbolestný z krve'
Droces ale tÍva Čtyii aZ pét hodin'
je z pánve a boh to' jako
"Druhy
nakope do zadku"'
kdvŽvás nékdo
usinál se'

Ceslqý registr funguje

od

rokr't

1992 a obsabuje 44 tislc vzorků
kostnídřeně.Ien 5oo jich ale zatím

mohlo blýt q'uŽito k tlansplantaci
díky shodě znal<ů dárce a příjem'
ce.

Na seznam dárď ]ze zďaditjen
lidi mladé (od tB do 35 let] a zdravé. věková hranice je částečně

umělá, plotoŽe

iTšetření

transplantaČnich znaků stoji 1500
áŽ 2000 korun a nehladi ho zdravotní pojišťo!'ny. Platí ho Ťegistr

sám s pomocí nadace' ProÍo přij'
má ien ty nejnadějnější'
ĎárcovsM kosmí dřeně je obou
stranně anonymní. Pouze ve {ýji_
meČných piípadech _ s veLkym ča-

sowm odstupem Po transPlantaci
a ná ptani obou slran _ můŽe b14
pacient se svim dáícem sezna_
men.

Nejčastějšínemoci, u nichŽ je

nutne \Tménrt krvervolné bunky,
isou leukémie, lymfomy nebo těŽ_
k\; utlum krvetvorby' ',Nékteré ne

j
moci b}'vajl tak téŽké,Že sance 30
DÍocent na uzdraveni ie velká' Ujj
nÝch se pohybuje tteba kolem B0

n"bo 90 p'o""''t. TÍansplantace

kostní dřeně piedstaluje největší
šanci na uzdravení," připomíná
Jana Na\,Ťátilová, vedoucí koordi_
načníhocentra Českéhonárodní_
ho re8istru dáfců kostní dřeně'
Bohumil zeman

