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nadace
Vážení přátelé, dámy a pánové,

po šestnácti létech našeho společného snažení existuje v naší zemi – jako
v jediné zemi střední a východní Evropy
– světově uznávaný a mezinárodně
akreditovaný registr dárců krvetvorných
buněk, jehož jste platnými členy. Dárci
Českého národního registru umožňují
dnes zachraňující transplantace nejen
polovině všech potřebných nemocných
v ČR, ale i každému stému potřebnému
nemocnému ve světě.
S Vaší pomocí se podařilo mnoho dalšího. Nadace pro transplantace kostní
dřeně díky Vám může podporovat řadu
programů na pomoc nemocným, vzdělávání v medicínských oborech a další
aktivity ve prospěch transplantačního
programu v ČR. Po šestnácti létech našeho společného snažení vzniklo
v Plzni krásné multifunkční centrum
U Pramenů, které přináší a bude přinášet mnoho užitku. Byly vybudovány
nové laboratoře a vybavena česká
transplantační centra.
Pevně věříme, že v příštích létech se
s Vaší laskavou pomocí podaří dostát
i dalším úkolům, které před nadací
a Českým národním registrem dárců
dřeně leží. Prvořadě nás čeká připravit
vše potřebné k velice náročné obhajobě
akreditace Světovou asociací dárců
dřeně, kterou registr podstoupí na přelomu let 2009/2010. Věříme rovněž, že
se podaří pro celý chod neustále se rozrůstajícího registru vybudovat nové
komplexní zázemí. Doufáme také, že
budeme moci v blízké době zahájit
i podporu klíčových mezinárodních výzkumných projektů v oblasti onkologie.
S díky za všechnu dosavadní podporu
upřímně přeji jednomu každému z Vás
spokojenost a pevné zdraví v roce
2009.

MUDr. Vladimír Koza
předseda správní rady nadace
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Pomoci dál nemůže být snazší!

Přispějte formou dárcovských SMS

DMS KOSTNIDREN

na číslo

Ze 30 Kč za odeslání DMS obdrží program transplantací 27 korun

87777

www.darcovskasms.cz

Český národní registr dárců dřeně
spojení vědy, světové spolupráce a lidského porozumění

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD)
pracuje v naší zemi už 16 let. Od průkopnických
let jeho zakládání vyspěl s Vaší pomocí v organizaci s dalekosáhlým mezinárodním významem a uznáním.
Ač malá země, Česká republika prostřednictvím ČNRDD obohatila dnes už dvanáctimilionovou mezinárodní databázi dárců dřeně o vice
než 33 tisíc dobrovolníků, ochotných darovat
naději a zachránit život komukoliv z neznámých
nemocných bez ohledu na hranice států či společenského postavení. Lepší příklad lidského
porozumění a pomoci člověka člověku snad ani
nemůže existovat.
Díky volné výměně informací a mezinárodní
pomoci stoupla šance najít optimálního dárce
k transplantaci českých nemocných až na 80%.
Týdně odchází do mnoha světových center desítky krevních vzorků, zpřesňujících výběr dárců
pro konkrétní nemocné, a speciální kurýři transportují odebrané štěpy krvetvorných buněk vybraných dárců do nemocnic, kde jsou ještě týž
den transplantovány čekajícím pacientům.
Do současnosti ČNRDD umožnil provedení
nepříbuzenské transplantace dřeně už více než
pěti stovkám nemocných. Je vaší zásluhou, že
pro polovinu českých nemocných dokážeme
najít vhodného dárce doma, ve vlastní zemi.
Množství českých dárců naopak poskytlo své
krvetvorné buňky k záchraně nemocných v jiných státech.
Společnou chloubou může být i to, že
ČNRDD je aktuálně hodnocen jako třetí nejefektivnější registr světa s ohledem na počet
odběrů svých dárců k velikosti vlastní databáze.
Každá stá nepříbuzenská transplantace dřeně
na světě probíhá dnes ve spolupráci s ČNRDD.
Není náhodou, že kvalita práce ČNRDD byla
oceněna již na jaře 2005 uznáním nejvyšším –
udělením prestižní akreditace Světové asociace

Denver

Newark

dárců dřeně (WMDA), a to v pořadí jako
čtvrtému z 59 dárcovských registrů na světě –
hned po Anglii, Francii a USA.

Nezůstává jen u samotné organizace hledání
a odběrů dárců. Odborníci ČNRDD se podílejí
na řadě mezinárodních výzkumných projektů,
týkajících se vlivu kompatibility transplantačních
znaků na konečné výsledky samotných transplantací. Pracují ve vědeckých a akreditačních
komisích Světové asociace dárců dřeně
(WMDA), Evropské skupiny pro transplantace
krve a dřeně (EBMT) a Evropské federace pro
imunogenetiku (EFI). V rámci tzv. „outreech programu“ WMDA a EBMT je Český národní registr dárců dřeně delegován jako školící
pracoviště rozvíjejících se registrů a transplantačních programů v dalších zemích.
Stanford
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Směřování do budoucna
Přes velké pokroky v oblasti výběru dárců
i ve výsledcích samotných transplantací stále
existují nemocní, kteří vhodného dárce najít nemohou a umírají zbytečně. Pomoci může téměř
kdokoliv z nás. Český národní registr a zároveň
i mezinárodní databázi dárců je třeba obohatit
o nové dárce, z transplantačního hlediska nejžádanější – mladé muže. Stále bolestně chybí
dárci se vzácnými kombinacemi transplantačních znaků. Těmi mohou být např. příslušníci
národnostních menšin, osoby ze smíšených
manželství, rodiny nemocných se vzácnými
transplantačními znaky i rodiny již registrovaných dárců, nositelů vzácných znaků. Možná
vás v tom požádáme o pomoc. Pomůžete?
O čem si sníme
Český národní registr čeká na přelomu let
2009/2010 obhájení akreditace Světovou asociací dárců dřeně. Věříme, že je s vaší pomocí
zvládneme. Sníme i o tom, že se do budoucna
podaří vybudovat pro registr nové moderní zázemí, umožňující rozvinout metody úprav
transplantačních štěpů, aby už žádný z nemocných napříště nemusel umírat bez pomoci
jen proto, že nenajde vhodného dárce. Spoléháme na vás.
Baltimore

Dárci dřeně: dárci naděje, zdraví, života
Bc. Štěpánka
Benešová
(31)
nákupčí firmy
Dioss Nýřany,
dárkyně krve

Václav Bláha

Ing. Jiří Hovad

Marek Polívka

(45)
ze Slatiny nad
Zdobnicí, administrátor počítačových sítí,
dárce krve

(27)
z Přeštic,
prodejce zemědělské techniky
ARBO Klatovy

Karel Kopelent

(36)
z Blížejova,
zámečník, mistr
firmy Tabenhansl
Horšovský Týn

(33)
z Dolní Radouně,
technik,
dárce krve

Zapsal jsem se na transfúzní stanici, kde dávám krev. Tenkrát mi to přišlo
stejně normální jako dnes... (Ladislav). V registru jsem od doby, kdy mi onemocněla maminka... (Štěpánka). Vstoupily jsme s kamarádkou při praxi v
nemocnici. Nelituji ani v nejmenším... (Markéta). Ve vedlejší vsi stonala malá
holčička, přihlásila se celá naše rodina i sousedé... (Václav). Onemocněl
můj kamarád... (Marek). O registru nám řekl učitel, vstoupila od nás celá
třída... (Michal). Chce-li někdo, aby se lidé měli spravedlivě, ať začne sám
tímhle... (Vladimír). Půjdu kdykoliv znovu, bude-li třeba... (Jaroslav).

Ilona Hanzlíková
(21)
z Plzně,
studentka
filozofické fakulty
ZČU

Petr Havránek

Ladislav Krejzl
(34)
z Liberce,
jednatel firmy,
velitel dobrovolných hasičů,
dárce krve

Vladimír Sopko

Jaroslav Šlechta

(36)
primář neurologického oddělení
Strakonice

(36)
z Chlumu sv. Maří
u Habartova,
mechanik, člen
Svazu ochránců přírody, dárce krve

Bc. Markéta
Zápecová

Martin Kutěj

(26)
z Božího Daru,
kuchař,
dobrovolný hasič,
dárce krve

MUDr. Pavel
Houška

(32),
člen městské
policie Praha,
dárce krve

(25)
z Chocně,
plastikář firmy
Reiter
Ústí n. Orlicí

(30)
policista
z Chlumu
u Třeboně,
dárce krve

(35)
z Postoloprt,
elektromechanik,
dárce krve

Svatopluk Houšť

Michal Rensa

(27)
laborantka OKB
FN Olomouc

Kdo se jednou přihlásí, ví předem, že necouvne... (Martin). Vůbec jsem
neváhal, naopak mi to přišlo hezké... (Jiří). Trochu strach má asi každý,
ale odběr byl snazší, než jsem si myslela. Hlavně ať to pomůže... (Ilona).
Člověk se setká s různými názory, ale já na řeči nedám, je to moje rozhodnutí... (Svatopluk). Až tady mezi pacienty pochopíte, jak je taková
pomoc opravdu nutná... (Stanislav). Nikdo neví, kdy sám bude od druhého něco potřebovat... (Petr). Dát někomu šanci se uzdravit je příjemný
pocit... (Václav). Bát se nikdo nemusí, není čeho... (Martin).

Stanislav
Navrátil

Petr Zdražil
(34)
z Jihlavy,
hasič HZS
Vysočina

(44)
z Příluk,
hasič HZS Zlín,
dárce krve
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Nadace v sedmnáctém roce činnosti
Nadace pro transplantace kostní dřeně,
založená na jaře roku 1992 rodiči nemocných s krevními chorobami, vstupuje
„na práh dospělosti“. Dala vznik Českému
národnímu
registru
dárců
dřeně
(ČNRDD), který je nyní samostatnou organizací, spolupracující s celým světem.
Nadace dál podporuje jeho růst svým
grantovým programem, protože finanční
prostředky na nábor nových dárců a vyšetřování jejich transplantačních znaků
stále chybí.
V posledních deseti letech nadace rozšířila svou podporu i do dalších oblasti
medicíny. Miliony korun již investovala do
nákupu vyspělé přístrojové techniky pro
specializovaná transplantační centra
v ČR, mnoho dalších prostředků vynakládá na vzdělávání v oborech hematologie, onkologie a transplantační medicíny
a na individuální podporu nemocným.

Nadační centrum U PRAMENŮ

Jedním z náročných cílů posledních let
bylo vybudování víceúčelového centra
v sousedství transplantačního pracoviště
FN Plzeň. Centrum U PRAMENŮ bylo
otevřeno v červenci minulého roku a nyní
již rok slouží nemocným, k různým vzdělávacím příležitostem i společenským
akcím pro veřejnost.
V ubytovací části centra bydlí zdarma
rodiny
nemocných,
podstupujících
transplantace a další náročné léčení
v plzeňské fakultní nemocnici. Denní přítomnost blízkých zlepšuje pacientům
psychický i celkový stav a podporuje léčebné výsledky. Bezplatné hotelové bydlení s vděčností využívají i sami nemocní
v době svých ambulantních kontrol, i někteří dárci dřeně. Pro zájemce centrum
nabízí možnost rehabilitačních a konzultačních služeb.

U PRAMENŮ je také místem setkávání.
Příležitost k odborným seminářům
i zázemí k osobní výměně zkušeností tu

Patronka nadace Ing. Livia Klausová
U Pramenů 14. ledna 2008

Seminář sdružení pacientů Diagnóza CML

Nadaci pro transplantace kostní dřeně
podporuje řada přispěvatelů. Poslední
velký dar letošního roku nadace obdržela
16. září při zvláštní události – na konferenci k příležitosti tisící transplantace
dřeně ve FN Plzeň. 100 000 Kč věnovala
nadaci na její programy finanční poradenská společnost OVB Allfinanz. Šek
z ruky zemského ředitele společnosti Ing.
Miroslava Šafra byl předán za účasti
prvního a tisícího transplantovaného pacienta. První z nich, Jana Veťková, dostala dřeň své sestry v březnu 1991 a je
17 let zdráva. Tisící pacient Miroslav do-

opakovaně využívají různé pacientské organizace. Konají se zde pravidelná setkání nadačních spolupracovníků, probíhají
tu akce zaměřené na nábor dárců dřeně
mezi příslušníky specifických etnických
menšin. Konferenční místnosti centra
slouží k řadě školících akcí pro zaměstnance blízké fakultní nemocnice i dalších
zdravotnických zařízení v regionu.

Kromě odborných akcí je možné přijít
do centra také za kulturou a poznáním.
Proběhla tu milá komorní setkání s osobnostmi, jako je zpěvačka Marta Kubišová,

Předání šeku OVB (ředitel Ing. Šafr uprostřed)

stal dřeň nepříbuzného dobrovolníka letos
v srpnu. Ředitel OVB Ing. Šafr je sám dárcem ČNRDD – krvetvorné buňky daroval
neznámému pacientovi v květnu 2003.

Jak do budoucna?

Za léta odvedla Nadace pro transplantace kostní dřeně mnoho užitečné práce.
Přesto stále existuje řada oblastí, které
potřebují naši pomoc.
Recitál JUDr. Ivo Jahelky

zpívající právník JUDr. Ivo Jahelka, ředitel Národní galerie profesor Milan Knížák
a další. Konala se tu výstava výtvarných
prací místní umělecké školy i vystoupení
několika místních folklorních skupin.
V závěru loňského roku tu proběhly adventní koncerty, stejné se budou opakovat i letos v prosinci. Nadační centrum
U PRAMENŮ jednoduše žije a plní účel,
pro který bylo zbudováno.
Setkání pacientského sdružení OSUDY.cz

Sto tisíc korun od OVB

Aby bylo možné udržet vyrovnanou režii
centra s bezplatnými službami pro zdravotnické akce a nemocné, aktuálně volná
kapacita hotelu je poskytována k doplňkovým službám pro veřejnost. Finanční
prostředky získané touto činností plynou
zpět do hlavních programů nadace i Českého národního registru. Každý, kdo využije placené hotelové služby centra,
uspořádá v jeho prostorách svatbu, večírek, firemní raut nebo jen přijde posedět
u kávy, zažije vedle příjemné pohody i vědomí, že tím přispěl na dobrý účel.
O programu pro veřejnost více na hotelových stránkách www.upramenu.cz.
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• Prioritním programem nadace dál
zůstává podpora dárcovství dřeně. Pomineme-li trvalou potřebu osvěty, personální zajištění Českého národního
registru a obhájení mezinárodních akreditací, ČNRDD aktuálně velmi silně potřebuje posílit laboratorní techniku o nové
moderní přístroje k vyšetřování transplantačních znaků dárců.
• Dál trvá nadační podpora vzdělávání
v medicínských oborech a programy individuální pomoci nemocným.

• Snem a výzvou do budoucna je podpora výzkumu v oblasti transplantací
a zavádění nových progresivních metod,
aby i nemocní, kteří nenajdou zcela
shodné dárce, mohli dostat šanci na léčbu
a na uzdravení. Tyto programy jsou samozřejmě nesmírně finančně náročné. Záleží na nás, jak se snům bude dařit.
Nadaci čeká také nutná reorganizace
dosavadní práce. Zvládat veškeré úkoly už
nelze v několika dobrovolnících ve volném
čase po vlastním zaměstnání. Hledáme
organizátory na plný či částečný pracovní
úvazek. Informace v kanceláři nadace.

Transplantace včera a dnes

Další z úspěšných „sluníčkových“ sbírek
Gymnázia L. Pika v Plzni

Z akcí nadačních
spolupracovníků

Bez stovek bezplatných spolupracovníků
by Nadace pro transplantace kostní dřeně
nikdy nebyla tím, čím je a většina jejích programů by pravděpodobně zůstala jenom
snem. Nelze snad více poděkovat za osvětové působení spolupracovníků na regionální
úrovni, z celostátního pohledu snad málo viditelné, ale přesto mimořádně účinné. Nelze
zapomenout na jejich obětavou účast při místních sbírkách a regionálních charitativních
akcích. Jenom díky nim se také do současnosti nadaci dařilo udržovat režijní náklady na
minimální úrovni.

Snad každý měsíc probíhá v některém
městě či obci akce či akcička na podporu nadačních programů. Vyjmenovat všechny na tak
malém prostoru časopisu je zhola nemožné.
Nezbývá než ukázat alespoň pár obrázků
z událostí poslední doby a přát si, aby záslužná
práce těchto báječných nezištných lidí nadaci
neopustila. Také si přát, aby počet nadačních
spolupracovníků dál narůstal. Vážíme si každé
sebemenší pomoci, každého drobného realizovatelného nápadu. Kdo pomůže a zapojí se,
ví, že jeho snaha prospěje těm, kdo si v dané
chvíli sami pomoci nedokáží.
Kdo chcete a můžete, přihlaste se. Kontakt
na referentku spolupracovníků Šárku Sebránkovou je na poslední straně pod článkem
o Klubu přátel nadace.

Pan Oto Tomek a Šárka Sebránková, z akce
„Tvář českých královen“ v Hradci Králové.

Děkujeme vám všem. I když je Vaše práce
nenápadná, je užitečnější, než si kdo dokáže
představit. Jste oporou a platnou součástí
týmu, jehož cílem je měnit osudy méně šťastných lidí u nás i jinde na světě k lepšímu.

Od první úspěšné
transplantace dřeně
uplynulo letos právě 50
let. Zatímco dnes jde
o běžnou, široce propracovanou metodu,
ještě před půl stoletím
pokusy o přenos dřeně
z člověka do člověka prof. E.D. Thomas
narážely na řadu nečekaných komplikací,
především na agresivní imunologické reakce cizích krvinek proti organismu příjemce, tzv. reakce štěpu proti hostiteli.

Tkáňové transplantační HLA znaky byly
objeveny u člověka v roce 1952, jejich význam v medicínské praxi se ale ještě
dlouho hledal. 50.–60. léta minulého století
byla proto ve znamení řady pokusů
a omylů a také rozsáhlých laboratorních
experimentů na zvířatech, v nichž odvedl
největší díl objevných prací prof. E.D.Thomas z amerického Seattlu, nositel pozdější
Nobelovy ceny za medicínu. Teprve v roce
1958 se zdařil první úspěšný přenos kostní
dřeně mezi jednovaječnými dvojčaty a až
deset let nato, v roce 1968, transplantace
dřeně mezi běžnými sourozenci. I tak šlo

Transplantovat ve vyšším věku bývalo dřív
nemyslitelné
stále ještě o ojedinělé výkony z největší
nouze. V roce 1977 publikoval E.D.Thomas výsledky transplantací dřeně u první
stovky nemocných s leukémií: z nich přežilo tehdy pouze 13 pacientů. Ještě dlouho
poté nepřicházely transplantace v úvahu
u lidí starších než 40–45 let. To stále platilo
i na konci osmdesátých let, kdy byli transplantováni první nemocní v České republice.
V žádném jiném medicínském oboru
snad nebylo za posledních 20 let vykonáno
tolik objevné práce, jako právě v oblasti
transplantací. Zpřesnění typizací tkáňových HLA znaků u nepříbuzných dárců na
molekulární úroveň vedlo k rychlému rozvoji nepříbuzenských transplantací a registrů dobrovolných dárců. Zatímco první
edice spojené databáze dárců světa Bone
Marrow Donors Worldwide (BMDW), vydaná v roce 1989 v Holansku díky úsilí leidenského profesora J. van Rooda, obsahovala data 150 000 dárců z tehdy existujících osmi registrů světa, dnešní databáze
BMDW zahrnuje již víc než dvanáct milionů
dárců v 59 registrech 42 zemí světa. Díky
zpřesněnému výběru dárců z tak rozsáhlé
databáze již prakticky přestaly existovat
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rozdíly ve výsledcích
transplantací od příbuzných a nepříbuzných
dárců. Zlepšilo se
i mnoho dalšího.

Jsou to především
obrovské pokroky ve
prof. J. van Rood znalostech imunitních
procesů v lidském těle a nebývalý rozvoj
nových účinných léků, které umožňují šetrnější předtransplantační přípravu a efektivnější podpůrnou léčbu v rizikovém
období kolem výkonu i v pozdější rekonvalescenci. Výsledkem jsou přesnější a širší
indikace k transplantačním výkonům, jejich
posun i do vysokých věkových skupin a významně zlepšené přežívání nemocných.
V současné době se uzdravuje nadpoloviční většina pacientů i ve vyšším věku či
za stavu nemoci, kdy záchranné transplantace bývaly kdysi nemyslitelné. U mladých nemocných v dobré kondici a s dobře
vybraným dárcem přesahuje úspěšnost
transplantací 80%.

Co dál lze na tomto poli očekávat?
Limitujícím faktorem transplantací
vždycky zůstane výběr vhodného dárce.
Kolem 20% nemocných (ve světě odhadem 10–15 tisíc ročně) má tak vzácné
kombinace tkáňových znaků, že vhodného
dvojníka ve stávajících registrech nenajdou. Jsou to především příslušníci etnických minorit, ale i někteří nemocní z běžné
středoevropské a západní populace. Jedna
z cest je obohatit registry o dárce s těmito
vzácnými znaky. Je tu také možnost
transplantací pupečníkové krve, při nichž
jsou nežádoucí imunitní reakce slabší. I ty
však mají dosud mnohá úskalí.
Další nadějnou cestou je imunologická
manipulace s transplantačními štěpy, umožňující odbourání nežádoucích reakcí i při
použití dřeně ne zcela shodných dárců.
Tyto pokročilé metody vyžadují speciální
drahé laboratorní zázemí. Přesto se na
nich usilovně pracuje – nejen ve světě, ale
už i u nás. Pokrok se nezastavuje.

„Superčistá“ moderní laboratoř kmenových
buněk ve FN Plzeň

V pohádkách vítězí dobro…

i já… Snažila jsem se zvládat celé
i s dětmi, naši všichni chodili do práce.
Ale ty děti mi zas na druhou stranu pomáhaly. Člověk věděl, že musí vydržet,
nějaké „špatně od žaludku“ že zas přejde. Viděly mě sice plešatou a ob co
chvíli někde nad záchodem, stopu to na
nich přece jen asi nechalo. Zvlášť
u Adámka, ten je taková citlivka... Ale
přese všechno, jak to vypadalo zpočátku
složitě, nakonec to dobře dopadlo. Po
roce se švagr znovu oženil a Ája se vrátila domů. Také na onkologii mám doteď
všechno v pořádku. Až na krev. Tam se
našla chyba po dalších dvou a půl letech…

Myslím, že nejsme ničím výjimeční,
docela normální rodina, jen v posledních
letech jsme zažili pár ošklivých zvratů.
Nejdřív pohádka, pak jeden horor za druhým – jak bývají i v těch pohádkách, ale
nakonec přece zvítězí dobro.

Jsem vyučená prodavačka, v pětadvaceti jsem se vdala, za rok se nám narodil malý Honzík. Prostě malé rodinné
štěstí. Krátce nato přišel první mrak.
Onemocněla švagrová a po třech krutých letech zemřela, nechala po sobě
dvě malé děti. Chlapec zůstal u táty, ale
tříletou Áju jsme vzali k nám. To už jsme
měli druhého synka, půlročního Adámka.
Ze dne na den jsem tak místo dvou
děcek měla tři.

Čtvrt roku nato, ještě jsem kojila, se mi
v jednom prsu udělala bulka. Mysleli
jsme – zánět. Ale byla to rakovina. Musela jsem na chemoterapii, pak na operaci, prs pryč a nová chemoterapie. Co
zbývá – musíte to zvládnout. Říkala jsem
si, nemůžu to té babičce udělat, abych

Loni na podzim se mi mateřská chýlila
ke konci, Honzík šel do školy, Adámek
do školky. Já jsem si našla brigádu u nás
v samoobsluze, udělala jsem si řidičák,
děcka vozila do školy, do školky, do lidušky. Celé to bylo nanovo nějak rozestrkané, uběhané, možná i to byl zas
takový spouštěcí manévr. Začala jsem
být bledá... Říkala jsem si – nejspíš mi
chybí železo nebo nějaký vitamín, přece
nebudu nemocná. Jeden den jsem si
tedy odběhla z práce k lékařce, ta mi
vzala krev a já zas zpátky ke kase. Zdravotní sestra si pro mě přišla přímo do
krámu. Že musím na vyšetření do nemocnice. Ještě jsem myslela – dojedu
tam a zas domů. Jenže tak jednoduché
to nebylo. Vzali mi kostní dřeň a stejný
den už jsem jela do Plzně. Zjistila se leukémie, naštěstí v začátcích. Byl to šok.
Přišlo mi, to už nevydýchám. Hned od
začátku se mluvilo o transplantaci a hledal se dárce. Ze tři sourozenců pro mě
nebyl vhodný ani jeden. Byla tedy další
chemoterapie a začali mi hledat dárce
v registrech.

Co si tak člověk myslí… Ta fáze trvala
měsíc. Bála jsem se, samozřejmě, ale
naštěstí to nebylo až tak zlé. Naši za
mnou jezdili, kamarádky mi psaly, volaly,

ani jsem netušila, kolik jich mám. Bylo to
perfektní, taková psychická podpora.
Než se měsíc skončil, našla se pro mě
dárkyně. To bylo úžasné povzbuzení.
I to, že pak šlo už všechno ráz naráz, na
nic jsem nemusela čekat. Na Vánoce
jsem byla na pár dní doma potěšit se
s dětmi a hned po Novém roce jsem nastoupila na transplantační jednotku. Díky
podpoře všech lidí kolem jsem zvládla
pobyt a léčení hladce, následnou rekonvalescenci také. Od té doby už jezdím
jenom kontroly.

A teď? Chvílemi člověka ještě napadají divné myšlenky, v hloubce ještě
dřímá strach, aby se nemoc nevrátila.
Na druhou stranu vidím, jak jde měsíc po
měsíci všechno k lepšímu. Zas vyběhnu
schody a ani se nezadýchám. Už zas
funguji jako dřív. Cítím, jak všechno zlé
odchází. V létě jsme byli s dětmi na Šumavě, v září dokonce ve Švýcarsku, v Alpách. Trochu jsem z toho měla trému,
ale dopadlo to nádherně. Sluníčko svítilo
a já měla takovou radost, že ani v těch
výškách na vrcholcích hor jsem neměla
jiné problémy než všichni ostatní... Když
jsme se vraceli domů autobusem, já
měla tak úžasný pocit, jen jsem se celou
cestu usmívala…

Zbývá říct, jak vděčná jsem svojí dárkyni. Jak ráda bych ji jednou poznala.
Musí být jako moje sestra, jak krásně mi
sedla, perfektně. Někdo má po transplantaci potíže, já ani trochu. Všichni dárci
jsou hrdinové. Jdou a pomůžou, zachrání život. Jak jen poděkovat…

Teď si přeji jen jediné – aby to zdraví
zůstalo. Štěstí, peníze – ty jsou taky
důležité, ale zdraví nejvíc. Vlastně mám
všechno: rodinu, děti, skvělé lidi kolem
sebe. Co bych si ještě mohla přát?
Možná jen, aby už nikdy nebyly takové
choroby…
Xeňa

Díky jsou moc slabá slova
Dřív jsem vůbec neznal, co je nemoc. Od
mala samá akce, sport, gymnastika, plavání,
kolo… Práci jsem měl radši než školu. Jsem vyučený instalatér, zapracovat se ale kdekoliv mi
nikdy nedělalo problém, rád se učím praxí, zkouším něco nového. Naposledy jsem dělal strojníka. Práci jsem měl dobrou, finančně zajištěný,
s přítelkyní jsme si pořídili byt, narodila se nám
krásná holčička, nebylo co řešit.
Adélce byl rok, když jsem si našel bouli v podpaží. Nijak zvlášť nevadila, necítil jsem se nemocný. Ještě měsíc jsem s tím chodil do práce,
než mě kamarádi vyhnali k doktoru. Další dva
měsíce vyšetřování, operace a čekání na výsledky. To už jsem si začal hledat na internetu –
tušil jsem, že to nebude legrace. Pro jistotu počítat s nejhorším. Což já, ale žena a malá, musely by se spolehnout na ostatní rodinu. Ještě
že ji máme tak velkou…
Závěr leukémie mě přece jen „spláchnul“. Že
prý to u mě bez transplantace nepůjde. Co ale
s tím, takový je život, hlavně se nesložit. Abych

si připustil, že by to mělo skončit špatně, takový
já nejsem. Jen že si tou patálií musím nějak
projít.
Měl jsem dvě měsíční chemoterapie a mezitím se hledal dárce, brácha se pro mě nehodil.
Naši měli starost, raději jsem jim toho ani moc
neříkal, aby se nebáli ještě víc – to situaci
jenom zhorší.
No, zvládli to a já taky. Dárce se našel naštěstí brzy, kluk z Německa, starý jako já. Obdivuji, že takoví lidé existují, kolem sebe nikoho
takového neznám. Zachránil mě, na to jsou
všechna slova díků málo. Dřív jsem o podobných věcech nevěděl nic, dneska bych sám neváhal ani vteřinu. Jenže kdo to nezažije, netuší
a těžké někomu něco vykládat.
Je to rok, co jsem se znova narodil a je mi
fajn. Ještě jsem z práce doma, věnuju se
dcerce, to je můj svět. Vůbec po tomhle člověk
změní priority. Teď hlavně zdraví, vychovat
malou, aby měla nějakou perspektivu. Nač nějaký majetek, co potřebujeme, máme. I fyzička
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se mi slušně vrací, denně jsem na kole, taky na
počítači a na internetu, vymýšlím si už práci do
budoucna. Jsem šťastný, že to takhle dopadlo,
přál bych to tak každému. Od srdce.
Petr

Mohu žít – s chutí a hlavně NAPLNO!

Myslím, že ani nejlepší autor bestsellerů
by nesvedl napsat to, co napíše sám
život…
Byl rok 2002 a já ve svých sedmatřiceti
letech vychutnával život plnými doušky.
Založil jsem vlastní firmu, v práci se dařilo,
děti Lucka a Tomík byly v nejlepším věku
na hraní i předávání zkušeností, manželství klapalo, dovolené dvakrát do roka,
bydlení na úrovni, peníze jsme vůbec neřešili. V tom tempu mě nějaká bolest v kříži
zezačátku ani nepřišla…
Během podzimu se ale bolest hlásila
stále častěji, tabletky Ibuprofenu už nezabíraly, konečně jsem se odhodlal jít k lékaři. Po mnoha vyšetřeních se stále na nic
nepřicházelo, léčil se zánět vazů. Bolesti
byly pekelné, bez silných analgetik se nedalo žít, k tomu se přidalo noční pocení –
tři pyžama za noc se stala normou. Bylo
mi pořád hůř a na rentgenu stále nic.
Teprv po roce přišel ke slovu ultrazvuk
a průšvih byl na světě. Dodnes vidím před
sebou lékaře a monitor, který na mne otočil, abych všechno dobře viděl. Nic mi to
neříkalo, ale tam, co měla být má játra,
byla spousta podivných kulovitých stínů.
Peklo začalo. Hned další den jsem šel na
onkologii, pak další série nepříjemných
a bolavých vyšetření na odborném pracovišti ve VFN v Praze. Na konci byla přesná
diagnóza: Morbus Hodgkin – tedy nádor
mízních uzlin, stádium 4B s postižením
snad všech orgánů včetně kostní dřeně.
„Dostanete chemoterapii, která bude
odpovídat Vašemu pokročilému stavu nemoci a vyčerpání celého organismu“,
znělo z úst paní doktorky. Co následovalo,
nechci popisovat. Léčba byla v polovině
přerušena a jen si pamatuji, jak mne
nesou na nosítkách v dešti ze sanitky,

v obou rukou kapačky a já se loučím s
manželkou a nechávám pozdravovat děti,
jako by to bylo už naposled… Ale ustál
jsem to. Za pár týdnů si organismus přece
jen poradil.
„Otestujeme jak na tom jste a rozhodneme, co dál…“ Testy ukázaly, že z jater
boule zmizely, ale z biopsie dřeně bylo
jasné, že je třeba léčit dál. „Provedeme

transplantaci kostní dřeně s Vašimi vlastními krvetvornými buňkami“. Nebylo to
nic příjemného, ale odběr buněk i transplantace proběhly. A čekání, co to dál
udělá.
„Otestujeme jak jste na tom a pak se
zas uvidí“, slyším znova od mé skvělé lékařky, k níž mám dodnes stoprocentní důvěru. Bohužel vyšetření ukázalo, že játra
jsou sice čistá, kostní dřeň také, ale kdesi
v břiše jsou ještě zvětšené uzliny s nádorovou aktivitou. Nezbývá než poslední
šance – transplantace kostní dřeně od nepříbuzného dárce. Po všem tom předchozím trápení jsem byl rozhodnutý okamžitě
– souhlasím. Jestli se ovšem najde můj
zachránce.

Naděje poslední – dárce…

Nevím, jaký zázrak mě potkal, ale než
jsem se stačil probrat z posledních chemoterapií, dárce se našel. Prý mladá
žena, dívka. Nastoupil jsem do Ústavu hematologie v Praze, prošel novou chemoterapií a den „D“ nastal. Tři roky od doby,
kdy mi začaly potíže, po dvou letech usilovného a přece málo úspěšného léčení.
Co mě čeká? Nerozmyslí si to ta dívenka,
která mi snad změní osud….? Ne, nerozmyslela. Podstoupila pro mě, neznámého
člověka, bolest a dala mi znovu žít. Rekonvalescencí jsem prošel hladce. Nemoc
zmizela.

Je podzim 2008. Chce se mi křičet…
„a žiju zase safra pořádně NAPLNO!!!“
Mám tři roky po transplantaci a cítím se
báječně. Své dárkyni jsem dnes a denně
vděčný. Co cítím, to nejde vyjádřit slovy.
Můj život se začal doslova a do písmene
úplně nanovo. Pochopil jsem moc důležitých věcí. Začal jsem vidět, co jsem kdysi
nevnímal. Přišel jsem na to, jak život funguje, proč žijeme. Dnes vím, co cenu má
a co ne. Jsem bohatší než všechny banky
světa dohromady a chtěl bych to nějak
rozdat. Jenom jak?
Napadlo mě začít tam, kde jsem skončil,
čím jsem se dříve živil – světem počítačů.
Založil jsem onkologický informační web
www.OSUDY.cz, kde zkouším nabídnout
všem, kteří o to budou stát, náhled do života jiných podobně nemocných lidí.
Těžko sám nějakým „moudrem“ docílím,
aby ostatní nemuseli procházet tak těžkou
zkouškou, jakou je léčba rakoviny. Možná
jen zmírnit propast mezi světem zdravých
a nemocných Kéž to bude k užitku...
Honza

Děkujeme všem, kdo nám pomáháte!

To, že program pomoci člověka člověku může existovat, není samo sebou.
To vy pomáháte, tisíce a tisíce obětavých
lidí v naší zemi.

Děkujeme všem dobrovolným dárcům,
kteří nabízejí naději a neváhají podstoupit vlastní nepohodlí i bolest pro zá-

chranu cizího neznámého člověka. Děkujeme všem, kteří umožnili, aby se na
tento program našly finanční prostředky.
Je nám líto, že můžeme veřejně vystavit
loga jen těch významnějších sponzorů:
drobných přispěvatelů je mnohonásobně
více. Každičká koruna v tomto programu
je smysluplně využita. Děkujeme i stov-
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kám dobrovolných spolupracovníků, kteří
pomáhají v osvětě, při drobných akcích
a sbírkách – ani bez nich by tento program nikdy nebyl tím, čím je – vpravdě
celonárodním.
Ať je Vaše radost z dobrého skutku radostí největší!

S tanete se zachrá ncem ž ivota?

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) potřebuje dál rozšířit o nové mladé dobrovolníky.
Stále naléhavě chybí dárci se vzácnými transplantačními znaky. Nejlepšími dárci z transplantačního
hlediska jsou mladí muži.

Darování krvetvorných buněk žádného
zdravého člověka neohrozí ani nezanechává žádné dlouhodobé následky.

Registrovaným dárcem může být každý zdravý
člověk. Při zápisu je budoucímu dárci odebrán jen
malý vzorek krve.

O darování krvetvorných buněk je registrovaný
dobrovolník požádán až při shodě znaků s některým nemocným. Odběr je možný:
• odsátím dřeně jehlami s kosti v narkóze
• odběrem stimulovaných buněk z krve na separátoru jako plasma či krevní destičky.
Oba způsoby odběru jsou rovnocenné, volba je
pouze na dárci. Základní informace podá každé
transfúzní oddělení v ČR, podrobné info najdete na
www.kostnidren.cz.

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD)
eviduje dnes více než 33 000 dobrovolníků. Na
celém světě je registrováno už více než dvanáct
milionů dárců, ochotných pomoci potřebným
v kterékoliv zemi světa. Přesto jsou stále nemocní, kteří dárce najít nemohou a umírají zby-

tečně. I Vy můžete kdykoliv změnit jejich osud.
Vstupte také do řad zachránců života.
O budoucí darování krvetvorných buněk
bude požádán pravděpodobně jen jeden
ze sta přihlášených. Každý ale nabízí naději.

Přihláška do registru:

Zápis a evidenci dárců provádějí uvedená dárcovská centra ČNRDD. K informační schůzce
a zápisu stačí objednat se telefonicky. Předběžnou přihlášku je možné podat i na kterémkoliv
jiném transfúzním oddělení v ČR nebo prostřednictvím webové stránky www.kostnidren.cz.

Věková hranice pro vstup do registru je 18–35 let.

Dárcovská centra Českého národního registru dárců dřeně

Brno
Č.Budějovice
Hradec Králové
Most
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Praha
Ústí n.Labem

Koordin.centrum

Transfúzní odd. FN, Jihlavská 20, PSČ 639 00
Transfúzní odd., B. Němcové 54, PSČ 370 01
Transfúzní odd. FN, Sokolská tř. 581, PSČ 500 05
Transfúzní odd., J. E. Purkyně 270, PSČ 434 64
Imunologický ústav FN, I.P.Pavlova 6, PSČ 775 20
Transfúzní odd., 17. listopadu 1790, PSČ 708 52
Transfúzní odd. FN, 17. listopadu 12, PSČ 305 99
OHBKT, ÚVN Střešovice, U voj. nemocnice 1200, 169 02
Transfúzní odd., Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13
ČNRDD, FN Plzeň, alej Svobody 80, PSČ 323 18

Již registrovaní dárci:

Telefon

532 233 540
387 873 345
495 833 562
476 172 595
585 415 116
597 374 441
377 402 829
973 203 217
477 113 453

377 533 300

Nezapomínejte prosím hlásit dárcovskému centru změny své adresy či jména.
Pomůžete nám: v zájmu nemocného Vás mnohdy potřebujeme najít velmi rychle. Děkujeme.

Pomůžete jinak?
Programy nadace na pomoc záchranným transplantacím vyžadují mnoho
prostředků. Jenom zápis každého nového dobrovolníka vstupujícího
do registru a vyšetření jeho transplantačních znaků stojí 3000– 4000
korun. Prostředky na ně neposkytují dodnes ani stát, ani zdravotní pojišťovny. Množství peněz nadace vynakládá i na
rozvoj moderních transplantačních metod, na vzdělávání a výzkum i na další projekty k podpoře samotných nemocných. Pomůžete jim? Každá sebemenší koruna přinese prospěch.

Použijete-li složenku, budeme rádi. Jinak
ji jednoduše vyhoďte. Pokud pošlete
nadaci příspěvek převodem na
konto, rádi Vám vystavíme
doklad, který použijete
k odpisu ze svých daní.
Chcete-li darovat
drobnost, i za tu
jsme Vám
vděčni.

Nejprostší
způsob, jak
poslat menší
příspěvek, je dárcovská sms z mobilního telefonu – DMS.

Poslání jedné DMS stojí 30 Kč,
z toho 27 Kč získá nadace na růst
registru dárců a další programy.

Pokud byste chtěli zasílat DMS opakovaně,
zvolte text DMS ROK KOSTIDREN. Pak bude
od Vás odcházet po dobu
jednoho roku automaticky jedna
DMS měsíčně. Roční podporu
DMS lze také kdykoliv zrušit zprávou
DMS STOP KOSTNIDREN. Děkujeme!

Jednodušší cesta pomoci už nemůže existovat!
Podrobněji na www.darcovskasms.cz

Vstupte do Klubu
přátel nadace!

Členství v klubu znamená pomoc nikoliv
penězi, ale dobrým skutkem.
Ke členům klubu přátel patří
řada známých osobností uměleckého i veřejného života,
které nadaci
opakovaně pomáhají. Také ale stovky dalších
dobrovolných spolupracovníků,
kteří působí při osvětě, pomáhají při drobných
sbírkách nebo akcích v místě svého bydliště.
Pomoc potřebuje i kancelář nadace v Plzni.
Každá volná ruka je vítaná.
Můžete-li věnovat jen malou část svého volného času, vstupte mezi nás. Vaše pomoc nebude nic složitého, svou příští činnost si zvolíte
sami. Těšíme se na Vás. Přihlaste se!
Informace:
Šárka Prusíková – Sebránková
tel. 377 521 753, 602 685 768
e-mail spoluprace@kostnidren.cz

Nadace pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, tel./fax 377 521 753
Český národní registr dárců dřeně, Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, tel. 377 259 064
e-mail: nadace@kostnidren.cz, sekretariat@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz

Konto: ČSOB Plzeň, č.ú. 04343043/0300
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