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Vážení přátelé,
„…Když člověk něco začne s velkou jistotou, končí nakonec v pochybnostech, ale
když něco začne s velkými pochybnostmi,
končí s neochvějnou jistotou…“ Tato myšlenka anglického filozofa F. Bacona mi vytanula na mysli při vzpomínce na rok 1992, kdy
primář Koza spolu s rodinami pacientů zakládal Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, jejímž cílem bylo vytvořit registr dobrovolných
nepříbuzných dárců.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
Připomeňme, že primář Koza si registr
doslova vyvzdoroval, že ho zakládal proti vůli
tehdejšího Ministerstva zdravotnictví, které prosazovalo pouze registr
jediný – zřízený v Praze a jeho plzeňskou aktivitu vnímalo jako škodlivou
a síly tříštící.
Ano - letos je tomu už 25 let kdy Nadace uchopila myšlenku dobrovolného dárcovství kostní dřeně a do Registru začali vstupovat první
dárci. Je obdivuhodné jak díky desetitisícům dárců, stovkám dobrovolných spolupracovníků a desítkám profesionálů po celé republic,e se tato
myšlenka a navazující program úžasně rozvinuly. Troufnu si říci, že jsou
v povědomí skoro každého člověka v České republice. V tomto čísle časopisu Naděje si přečtete nádherný příběh Jakuba, kterému zachránila
život jeho vrstevnice Nikola. Díky činnosti Nadace a Registru se podobných příběhů odehrálo skoro 1500 a stále nové se píší. S tímto vědomím
můžeme v klidu potvrdit platnost myšlenky vyslovené v úvodu.
To, co s nejistotou a pochybami začal budovat primář Koza se
po 25 letech stalo aktivitou, která nejen zachraňuje lidské životy, ale
prostřednictvím Nadace i pomáhá stovkám pacientů a jejich blízkým.
Neuvěřitelný a stále rostoucí ohlas myšlenky dobrovolného dárcovství
kostní dřeně mezi lidmi je vskutku pozitivní zprávou o naší společnosti.

Vážení sympatizanti ČNRDD,
před měsícem proběhlo v pražském
Obecním domě slavnostní poděkování
dárcům, kteří darovali krvetvorné buňky
v loňském roce. V průběhu celého galavečera jsem si výrazně uvědomoval, jak
velké důvěry Český národní registr dárců
dřeně požívá a jakou prestiž si za dvacet
pět let své existence dokázal vybudovat.
Biskup Václav Malý ve svém vstupu
ocenil nezištnost jako zásadní předpoMgr. Daniel Pagáč, MBA. klad při konání lidského dobra, olympijský
vítěz David Svoboda připomněl důležitou
práci lékařů, herec Ondřej Vetchý alespoň na dálku z videa všem
přítomným dárcům upřímně poděkoval. Světově respektovaná
výtvarnice Gordana Glass, jejíž dílo vlastní i papež Benedikt XIV.
nebo anglická královna Alžběta II., ochotně věnovala Zvláštní
cenu za zásluhy spoluzakladateli našeho registru Miroslavu
Kaiserovi. Vrcholem večera byla účast houslového virtuóza Pavla
Šporcla, který po příletu z koncertního turné v Oděse ještě ten
večer šel zahrát našim dárcům do Obecního domu. V květnu už
koncertoval v Krakově, vzápětí na několika vystoupeních v USA
v Chicagu. Měli jsme tedy velké štěstí, že v době našeho galavečera byl Pavel Šporcl v Praze a že z velkého množství žádostí o charitativní vystoupení si vybral právě nás.
V registru máme nyní přes 70 tisíc dárců, v roce 2016 jich přibylo téměř devět tisíc, 44 našich dárců vloni darovalo své krvetvorné buňky, vnímání a prestiž naší organizace jsou na velmi vysoké
úrovni. Za to vše Vám, milí dárci, spolupracovníci a partneři, patří
náš velký a upřímný dík.
Srdečně zdraví a jen vše dobré čtenářům Naděje přeje
Daniel Pagáč
ředitel Českého národního registru dárců dřeně

Přeji Vám krásné prožití léta 2017
Pavel Jindra
předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně

Vaše TRANSPLANTACE LÁSKY
jsou čím dál úspěšnější,
milý pane kardinále!

Když byla před 25 lety založena Nadace pro transplantace kostní dřeně, stal se jedním z jejích tří věrných patronů Miloslav kardinál Vlk. Jak
vzpomíná jedna z těch, kteří stáli u zrodu myšlenky programu dárcovství kostní dřeně MUDr. Mája Švojgrová: „Po oslovení, zda se může při
svém náročném programu připojit k těm, kteří vstupují na zcela novou, vlastně neprobádanou cestu k záchraně lidských životů pomocí
kostní dřeně zdravých dárců, ani chvíli nezaváhal. Nemohu také zapomenout na všechna nádherná poselství, která na našich setkáních
předával. Nejvíc na mne zapůsobila jeho slova při vůbec prvním slavnostním Poděkování dárcům 8. 9. 1994 na zámku Kozel. Tehdy řekl:
To, že jsme se tady sešli, pro mne znamená, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou ochotni a schopni darovat něco ze sebe jiným, těžce nemocným. Po létech morální devastace tohoto národa se všichni musíme
učit transplantovat a to TRANSPLANTOVAT LÁSKU svému bližnímu,“
vzpomíná Mája Švojgrová, dnes členka správní rady nadace.
Miloslav kardinál Vlk s uspokojením přijímal informace o tom, jak se
program dárcovství kostní dřeně zdárně rozvíjí a nadace ho efektivně podporuje, jakých mezinárodních ocenění Český národní registr
dárců dřeně dosahuje, jak do něj přibývají dárci a jejich přičiněním
stoupá počet uzdravených s vážnými nemocemi krvetvorby.
Naposledy mezi dárce kostní dřeně, spolupracovníky a sponzory,
bez nichž by Nadace spolu s ČNRDD nemohly existovat, zavítal
24. 4. 2015. Jeho slova díků na adresu dárců byla zcela upřímná a pro
všechny v sále velmi emotivní.
Jeho odchod 18. 3. 2017 nás velmi zasáhl.
Vážený pane kardinále, bylo nám ctí poznat se s vámi osobně.
Děkujeme za vaši podporu. Budete nám chybět...

Miloslav kardinál Vlk s Vladimírem Kozouna archivním snímku
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Poděkování

bylo opět skutečně od srdce
Nadace pro transplantace kostní
dřeně a Český národní registr dárců dřeně schraňují a opatrují obrovský poklad, který není srovnatelný
s žádným bohatstvím na světě: je
jím více než 70 tisíc dobrovolných
dárců kostní dřeně, kteří jsou připraveni nezištně darovat kousek
sebe někomu neznámému a dát mu
tak naději na záchranu života.
Každoročně na konci dubna se pak setkávají
všichni z nich, kteří v uplynulém roce skutečně
darovali krvetvorné buňky pacientům s nemocemi krvetvorby, v pražském Obecním domě.
Organizátoři se jim snaží co nejslavnostněji
a nejupřímněji poděkovat za jejich čin.
Je to vždy nezapomenutelný večer a rovněž letos byl naplněný přátelstvím, obdivem
a vděkem. Letos bylo toto setkání o to slavnostnější, že uplynulo 25 let od založení nadace a registru.
Neopakovatelnou atmosféru navodilo úvodní
vystoupení houslového virtuoza Pavla Šporcla
s jeho variacemi na píseň Kde domov můj.
To jsou ti, kteří v minulém roce darovali svoji kostní dřeň vážně nemocným a tedy jim dali naději na život.
Letos jich bylo 44.

S úspěšným rokem 2016 v nadaci a registru seznámil přítomné dárce, jejich rodinné příslušníky a pozvané hosty předseda správní rady
nadace a vedoucí lékař ČNRDD Pavel Jindra.

Ocenění za nejvýznamnější mediální pomoc
našemu registru v minulém roce se dostalo
vydavatelství Studenta Media, která již 4 roky
transplantační program kostní dřeně podporuje a získala tak mnoho nových potenciálních
dárců dřeně.

Foto: Pavel Šporcl se svými modrými houslemi

Foto: Ing. Otakar Bureš, Ph.D. Franchise Head
Hematology (uprostřed) s Pavlem Jindrou
a Tubou Albayrak, BU Head Oncology

Křišťálové bloky věnovala firma Moser

Za nejvýznamnější finanční pomoc Nadaci pro
transplantace kostní dřeně v uplynulém roce
byla oceněna firma Novartis Česká republika,
která s nadací dlouhodobě spolupracuje.
3

Na snímku Mgr. Markéta Paráčková, šéfredaktorka
časopisu Studenta a portálu Studenta cz

Letos potřetí bylo součástí galavečera Poděkování
dárcům rovněž předání stipendia Vladimíra Kozy
(zakladatele Nadace pro transplantace kostní
dřeně a ČNRDD) doc. MUDr. Mgr. Marku Mrázovi,
Ph.D., z FN Brno.

Cenu za nejvýznamnější nemateriální pomoc
převzala Alžběta Vachelová, studentka architektury pražské ČVUT, díky jejíž iniciativě a stovek hodin práce do ČNRDD vstoupilo přes tisíc
nových možných dárců z řad studentů středních a vysokých škol. (Na snímku dole)

Jiří Paleček s Ing. Vandou Staňkovou, členkou Správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Zvláštní cenu Adolfa Borna obdržel trojnásobný dárce kostní dřeně a periferních buněk
Jiří Paleček.

Zvláštní cenu k 25. výročí založení nadace
a registru Miroslav Kaiser, který byl spoluzakladatel obou organizací a významně jim
pomáhal. Sám v minulých letech bojoval
s těžkou nemocí a zvládl ji.

Ceny 44 dárcům z roku 2016 předávali patron programu dárcovství biskup Václav Malý a olympionik David Svoboda.

Na snímku dárce Jan Šnorbert
Miroslav Kaiser (na snímku vlevo) s ředitelem ČNRDD
Danielem Pagáčem.

Vyvrcholení celého večera opět představovalo seznámení uzdraveného
pacienta s dárcem, který mu zachránil život. Tentokrát poprvé v život
stanuli tváří v tvář Jakub Junek a Nikola Radová.

Cenu pro Miroslava Kaisera vytvořila a věnovala
přední sklářská výtvarnice Gordana Glass
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Řekli:

Dárci paní Zdenky

Václav Malý: Je to chvíle, která mne zasáhla.
Když jsem dárcům podával ruku, díval se jim
do očí, uvědomil jsem si, že je spojuje nezištnost, což v dnešní době není samozřejmostí.
Nedělali to pro slávu, což je zvykem části naší
společnosti. Tím, že dali něco ze sebe sama, se
dotkli samého smyslu lidského života - konat
dobro. S těmi, kterým dřeň darovali, vytvořili
společenství života v naší rozhádané společnosti. Je výborné, že se tvoří takovéto ostrůvky
naděje. A za to jim děkuji.

Na slavnostním večeru nemohla chybět
Zdenka Wasserbauerová, která do registru přivedla tisíce nových potenciálních
dárců. Dva z nich byli rovněž mezi těmi,
kteří letos v Obecním domě převzali
ocenění za to, že v loňském roce darovali
krvetvorné buňky neznámému těžce nemocnému pacientovi.
Tereza Konečná (Žije u Kroměříže, pracuje jako servírka, žije s přítelem a ráda
jezdí na kole, když její pejsek běhá okolo.)
„Dárkyní jsem se stala velmi brzy, asi za půl
roku. Když mi zavolali, že mám shodné
transplantační znaky s nemocným pacientem, okamžitě jsem s odběrem kostní
dřeně souhlasila. Ráda bych poznala toho,
komu jsem dřeň darovala. Vím, že je z ciziny
a strašně ráda bych věděla, jestli jsem mu
skutečně pomohla.”

Pavel Šporcl: Když chce někdo druhému zachránit život, tak je to vůbec nejvíc, co mu může
dát a nic se s tím nedá srovnat. Dnešní večer
ukazuje, že to s námi ještě není tak špatné, jak
by se mohlo z mediálního světa zdát. Proto
jsem přednesl své variace na českou hymnu,
kterými apeluji na národní hrdost- podobné
večery dávají naději na to, že jsme schopni pomáhat druhým a to mne velice těší.
David Svoboda: Jsem tu už po několikáté, je tu vždy skvělá atmosféra, sejde se tu
pokaždé spousta dobrých lidí, kteří jsou pro
mě inspirativní, protože mají výborně seřazené hodnoty. Je mi velkou ctí, že si s nimi
můžu potřást pravicí a mám z toho obrovskou radost. A nejde jen o těch 44 oceněných, ale i o jejich příbuzné, lékaře a všechny lidi kolem. Je to prostě super akce.
Alžběta Vachelová: Mám radost, že to,
co dělám spolu s řadou dalších kolegů,
má smysl a určitě v tom budeme pokračovat dál.

Petr Koníček (Žije v Drslavicích v okrese
Uherské Hradiště, pracuje jako inženýr
v nedalekém automobilovém podniku.
Rád hraje hokej, florbal, tenis, s manželkou rád jezdí na kole, teď s kočárkem)
Matka mého kamaráda pracuje na transfúzní stanici v Uherském Hradišti a zeptala
se nás, proč ještě nejsme v registru dárců.
A protože u nich zrovna probíhal nábor,
hned jsme se přihlásili. Pak mě zavolali z fakultní nemocnice v Olomouci, že jsem jeden
ze tří potenciálních dárců, proběhly první
kontrolní náběry a vloni v září jsem dřeň
daroval. Kdybych se s příjemcem setkal, tak
bych mu řekl, že jsem šťastný manžel a otec
tříměsíčního kluka a také bych mu řekl, ať si
život užívá se vším všudy.

Stipendium Vladimíra Kozy
pomůže nemoc pokořit
Již potřetí byla předána stotisícová
částka, kterou obsahuje Stipendium
Vladimíra Kozy, na další výzkumnou práci mladých odborníků ve prospěch pacientů s vážnými nemocemi krvetvorby. Tentokrát je určená doc. MUDr. Mgr. Marku Mrázovi,
Ph.D., vedoucímu výzkumného týmu
na Hematologicko-onkologické klinice
FN Brno a současně Středoevropského
technologického institutu (CEITEC).
Jejich práci přibližuje členka skupiny
mgr. Gabriela Pavlasová:
Naše skupina vedená doktorem Mrázem je
zaměřena na mikroprostředí imunitních a maligních buněk. Zabýváme se především hematologickými malignitami, které jsou odvozené

z B-lymfocytů, což jsou
buňky, které za normálních
podmínek produkují protilátky v lidském těle. V této
oblasti se soustředíme se
hlavně na chronickou lymfocytární leukemii (CLL),
která vzniká maligní transformací B-lymfocytů a přestože v současná
léčba umožní často i 10-leté přežívání, u většiny
pacientů stále nelze toto onemocnění definitivně vyléčit.
Předpokládá se, že za nevyléčitelnost onemocnění mohou nádorové buňky, které přežívají v lidském těle navzdory chemoimunoterapii a to díky mikroprostředí okolních zdravých
buněk, které jsou nějakým způsobem schopné
je při životě udržovat. A my se snažíme zjistit,
co je základem interakce maligních a zdravých
buněk. Pokud by se nám to podařilo, bylo by
posléze možné na nádorové buňky léčbu účin5

něji cílit s větší šancí je definitivně zničit. Je to
velmi náročná práce, ale jsme na dobré cestě,
což dokládá řada úspěchů v podobě publikací
v prestižních odborných časopisech.
V minulém roce se nám povedlo zásadní výsledky naší práce publikovat v časopise
Blood, což je jeden z nejprestižnějších hematologických časopisů vydávaný americkou hematologickou společností. Popsali jsme v ní,
jak zdravé buňky v nádorovém mikroprostředí
dokáží ovlivňovat nádorové buňky z hlediska
toho, jaké receptory (znaky) na sobě exprimují
(prezentují). To je velký úspěch, neboť znamená, že naše výsledky jsou uznávány odborníky
na celém světě. Lze shrnout, že mají potenciál
výrazně optimalizovat léčbu CLL.
Ve špičkové vědě je vše drahé, takže peníze,
které nám Stipendium Vladimíra Kozy poskytne,
výrazně pomůžou v úspěšném pokračování tohoto výzkumu, který má potenciál výrazně zlepšit výsledky léčby chronické lymfatické leukémie.

Řekl nám:
Miroslav Kaiser „ Když se ohlížím za těmi dvaceti pěti roky od založení nadace a registru, cítím
překvapení. Neuměl jsem si představit , že by záměr primáře Vladimíra Kozy vyrostl do tak úžasných
rozměrů, kde se dnes nachází. Začínal jsem ve skupině, která to vše odstartovala. Pro mne byla impulsem nemoc mé dcer. Měla leukémii, naštěstí kostní dřeň nepotřebovala, ale byli další, které mohla
zachránit jen darovaná dřeň. Primář Koza chtěl pro tyto pacienty něco udělat, jenom bylo jasné, že
na to nemůže být sám. Tak jsme to dali dohromady. Když se podívám nazpátek, tak tomu člověk ani
nevěří. Začínali jsme úplně z ničeho a s jakými překážkami, nikdo tomu nepřál, mysleli, že jsme se
v Plzni zbláznili. Ale běželo to dobře, díky tomu, že jsme si jeli po své koleji, díky vynikajícím lékařům,
sestrám, spolupracovníkům. Tak to běží pořád dál a pan primář Koza musí být tam nahoře na všechny, kteří se na transplantačním programu kostní dřeně podílejí, velice pyšný.

I díky Miroslavovi Kaiserovi se letos mohli na večeru věnovaném dárcům seznámit dva, kteří si vstoupili do života.

Krásný román,
který napsal sám život

A před několika týdny se ti dva setkali…..

Existují skutečně krásné, jedinečné okamžiky. Mezi ně patří každoroční seznámení dvojice tvořené uzdraveným pacientem a tím, bez
něhož by se neuzdravil. Tentokrát to byl 28letý Jakub Junek a 29letá
Nikola Radová.
Jakub
Jsem houslista, kterému krutá nemoc přetrhla mladá bezstarostná léta i kariéru, ale
díky své zachránkyni, dárkyni kostní dřeně,
mohu pokračovat tam, kde jsem se zastavil.
Na housle jsem hrál odmala, vedl mě můj
milý dědeček, profesionální trumpetista,
který hrál dlouhá léta první trubku v České
filharmonii. V 15 letech jsem úspěšně složil
přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř
a zde chodil na housle k panu profesoru
Pavlu Kudeláskovi.
Žil jsem bezstarostný studentský život.
Zažil jsem radost z výhry v národních soutěžích i radost z koncertu ve vyprodaném
sálu v Rudolfinu. Ve studiu jsem pokračoval
na pražské HAMU i prestižní Konzervatoři
I. Čajkovského v Moskvě. Pak se mi zhroutil svět – porazila mne akutní leukémie.
Následovaly chemoterapie, dostavily se
komplikace v podobě multiorgánového
selhání s nutností umělé plicní ventilace. Zvládnul jsem to, ale byla nezbytná
transplantace kostní dřeně.
V lednu 2012 jsem ji podstoupil, díky
tomu, že mi do dnešního dne neznámá česká žena věnovala své zdravé buňky, v pražském Ústavu hematologie a krevní transfúze.
Ujaly se. Přes potransplantační problémy
jsem se pomalu vracel do života. Už v roce
2014 jsem se zúčastnil Letního hudebního
kurzu v Izraeli a hraju dál.

Nikdy nebudu moci dost poděkovat své
dárkyni, kterou jsem konečně poznal, rodičům, kteří mne podporovali, lékařům a sestřičkám, kteří se o mne starali….

Okamžik napětí: kdo mě zachránil?

Nikola
Narodila jsem se v Plzni a mám o dva roky
staršího bratra Tadeáše. Prožila jsem krásné
dětství, měla jsem spoustu zájmů, počítače
a televize k nim moc nepatřily. Také jsem
hrála deset let na housle . Naši rodiče byli
vždy tak trochu nekonvenční, a tak jsme
vyrůstali na bigbeatu a tvrdší hudbě. Ve 14
letech jsem dostala basovou kytaru a brzy
s kamarády založila punkovou kapelu.
Po narození dětí se ale mým hlavním koníčkem stala Viktorie (3,5 roku) a Marianna
(1,5 roku), můj život se začal točit jen kolem
nich. K dcerkám přibyl další přírůstek, štěně
svébytného vlčáka a nakonec, po náročném
období, i nový životní partner, který jako by
byl mojí druhou polovinou.

Už přichází...

Vstoupila jsem do registru dárců kostní
dřeně, protože mi onemocněl kamarád.
Bohužel naše transplantační znaky se neshodovaly. Po roce mne však z Českého národního registru zavolali, že existuje mladý
člověk, kterému bych mohla zachránit život.
Cítila jsem čistou radost, bez strachu, bez
obav….
... slova nestačí.
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Řekli si také:
Jakub: Když přinesli čerstvou, zdravou kostní dřeň, aby mi
ji aplikovali do žíly, myslel jsem na člověka, který mi ji daroval. Představoval jsem si, kdo to asi je…
Nikola: Já dřeň darovala dvakrát po sobě na separátoru.
A myslela jsem na to, že jsem ráno neměla vypít tolik čaje,
že se mi bude chtít čurat
Kromě krve máme společné více věcí, než bychom čekali, alespoň já to tak vnímám. Například, a to není moc
veselé, že naši rodiče už spolu nejsou, další je asi ta nejpodstatnější, oba máme kladný vztah k hudbě, k houslím.
No, pro mne housle byly povinností, nakonec jsem skončila u baskytary. Ráda bych, aby i moje dcery na něco
hrály.
Byl jsem vždy trochu silnější a teď se mi nedaří přibrat,
třeba mi Nikolka předala i tu štíhlost .
Ale vážně : Jsem za Nikolku tak moc rád.

Díky Nikole mohl Jakub zahrát nejen jí ale i dalším dárcům kostní dřeně, kteří také
neváhali zachránit život.

A takové
byly začátky
Rok 1992:
Možná si vzpomenete, že tyto plakátky
byly vůbec první propagační materiály
Nadace pro transplantace kostní
dřeně. Byly vylepeny v tramvajích,
trolejbusech a autobusech v Plzni
a oslovovaly první potenciální
dárce kostní dřeně.

Rok: 1993
Patron nadace Miloslav arcibiskup Vlk (třetí zprava)
na návštěvě Hemato-onkologického oddělení
FN Plzeň (primář Vladimír Koza první zleva)
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Neváhali, přijeli a darovali...
... od října 2016 do dubna 2017 krvetvorné buňky neznámému nemocnému. Děkujeme.
Katřina Pohlová
Velké Hamry,
okres Jablonec nad Nisou

Jan Šnorbert
Jilemnice,
okres Semily

Roman Jáně
Uherský Ostroh,
okres Uherské Hradiště

Jiří Šlehofer
Srby,
okres Domažlice

Miroslava Kolková
Jeseník

Pavel Horák
Žlutava,
okres Zlín

Pavel Holec
Frýdlant,
okres Liberec

Jakub Tachecí
Libotenice,
okres Litoměřice

Stanislav Pelda
Česká Lípa

Lukáš Kosík
Kopřivnice,
okres Nový Jičín

Ondřej Pašek
Plzeň

Ivo Eliáš
Dolní Sloupnice,
okres Svitavy

Marcela Havlíčková
Klatovy

Zdeněk Ždánský
Žarošice,
okres Hodonín

Martin Švercl
Písečná,
okres Ústí nad Orlicí

Irfan Čorič
Litoměřice

Ondřej Šuráň
Slavičín,
okres Zlín

Jan Sedláček
Lomnice,
okres Sokolov

Stanislav Blecha
Besednice,
Český Krumlov

Michal Kuvik
Žamberk ,
okres Ústí nad Orlicí

Prosíme všechny registrované dárce kostní dřeně,
aby všechny své osobní změny (bydliště, jméno, telefon, mail) zaznamenali do formuláře pro hlášení změn
kontaktu na dárce. Najdete ho na webových stránkách
ČNRDD a je univerzální pro všechna dárcovská centra:
www.kostnidren.cz/registr/darci/zmena.php

Dárcovská centra v České republice
Brno – Fakultní nemocnice Brno
Transfuzní a tkáňové oddělení
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: +420 532 233 920
Provozní doba: Út, St, Pá: 6.30–11.00 hodin
České Budějovice – Nemocnice České Budějovice, a.s.
Transfuzní oddělení
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 873 345
Provozní doba: Po–Pá: 7.00–11.00 hodin
Hradec Králové – Fakultní nemocnice Hradec Králové
Transfuzní oddělení
Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: +420 495 833 562
Provozní doba: Po–Pá: 8.00–11.00 hodin
Liberec – Krajská nemocnice Liberec a.s.
Transfuzní oddělení
Baarova 15, 460 63 Liberec 1
tel.: +420 485 312 289
Provozní doba: Út, Čt: 13.00–15.00 hodin

Most – Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Most, o.z.
Transfuzní oddělení
J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
tel.: +420 476 172 590
Provozní doba: Po–Pá: 8.00–12.00 hodin
Olomouc – Fakultní nemocnice Olomouc
Ústav imunologie
I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
tel.: +420 602 516 871 (pro dárce)
tel.: +420 585 415 116 (ostatní)
Provozní doba: Po–Pá: 7.00–14.00 hodin
Ostrava – Fakultní nemocnice Ostrava
Krevní centrum
17. listopadu 1790, 708 52 strava-Poruba
tel.: +420 597 374 441
Provozní doba: ÚT, ST, PÁ: 7.00 - 14.00, PO:7-00-16.00, ČT: 7.00-18.00
Plzeň – Fakultní nemocnice Plzeň
Hematologicko-onkologické odd., Dárcovské centrum-Separátor
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
tel.: +420 377 103 825
Provozní doba: Po–Pá: 9.00–13.00 hodin
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Najít vhodného dárce kostní dřeně je při léčbě
leukémie klíčové. Bohužel, každý 4. pacient
správného dárce nenajde.
Co když to budeš právě ty,
kdo může zachránit lidský život?

Praha – Oddělení hematologie a krevní transfuze,
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha,
tel.: +420 973 203 217
Po–Pá: 7.00–10.30 hodin
Ústí nad Labem – Krajská zdravotní a.s.,
Masarykova nemocnice, o.z., Transfuzní oddělení
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 453
Provozní doba: Po–Pá: 10.00–13.00 hodin

25 úspěšných let
Klíčové body vývoje společného programu
1992 Květen: Založení Nadace pro transplantace kostní dřeně (NTKD) prim. MUDr. Vladimírem Kozou,
vedoucím hemato-onkologického oddělení v Plzni, a rodinami několika nemocných. Odborná příprava
programu, získání patronů nadace, budování sítě spolupracovníků nadace.
Červen: spojení sedmi velkých transfuzních oddělení v ČR do celonárodního registru dárců dřeně.
(Zakládající centra: České Budějovice, Hradec Králové, Most, Olomouc, Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem.
Dárcovská centra v Brně, Praze, Liberci a 42 náběrových center připojeno v následujících letech).
Září: zahájen nábor a registrace dárců na celém území ČR.

1993 Napojení na mezinárodní síť registrů Bone Marrow Donors Worldwide.
Červenec 93: první úspěšná nepříbuzenská transplantace dřeně v ČR s kostní dření dobrovolné české
dárkyně.
1997 Smlouva mezi nadací a Národním programem dárců dřeně USA.
Zahájení odběrů periferních kmenových buněk.
1999 Osamostatnění Českého národního registr dárců dřeně (ČNRDD) od nadace v souladu s naZakladatel nadace a registru,
primář Vladimír Koza (4. 7.1954 - 17. 6. 2012)

dačním zákonem č.227/97 Sb. Nadace dále zůstává finančním garantem rozvoje registru. Ustavení 5
základních grantových programů nadace: Dárcovství dřeně, Podpora pacientů, Vybavení odborných
pracovišť v ČR, Vzdělávání, Výzkum.

2002 Mimořádně úspěšná kampaň na nábor dárců dřeně spoluprací s TV Nova (během roku získáno na 5000 nových dobrovolníků).
Registrováno přes 20 000 dárců, provedena stá transplantace dřeně prostřednictvím ČNRDD.
2005 ČNRDD získává - jako čtvrtý registr na světě - prestižní akreditaci
Světové asociace dárců dřeně WMDA (znovu obhájena 2010 a 2014).
2007 Otevření multifunkčního nadačního centra U Pramenů v Plzni
2008 Akreditace odběrového centra ČNRDD Mezinárodní společností
pro buněčnou terapii a Evropskou skupinou pro transplantace krve a dřeně (JACIE). Pětistá transplantace ČNRDD.
Otevření buněčné laboratoře se supersterilním provozem k úpravám buněčných štěpů.
2009 Reorganizace datových a komunikačních systémů ČNRDD ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Transplantační znaky nově
registrovaných dárců typizovány již výhradně DNA analýzou.

2011 Akcelerace náboru dárců: kampaň TV Nova "Zapiš se někomu
od života", kampaně mezi studenty a profesními skupinami (vojáci, hasiči,
policisté...)
2012

Zefektivnění mezinárodní spolupráce napojením ČNRDD
na Evropský informační systém EMDIS.
Úmrtí zakladatele nadace MUDr. Vladimíra Kozy, nové vedení nadace i registru.

Převzetí akreditace WMDA na sjezdu EBMT v Praze 19. 4. 2005
Zleva: president WMDA J. Chapman, prim. Koza, předseda akreditační
komise S. Okamoto.

2013 Tisící nepříbuzenská transplantace, zprostředkovaná ČNRDD.
Ocenění nadace „Známkou kvality“ Asociace nadací Fóra Dárců ČR.
2014 Registr dosáhl 50 000 dárců
2017 ČNRDD registruje víc než 70 000 dárců, bylo zprostředkováno přes
1400 nepříbuzenských transplantací krvetvorných buněk v ČR i v zahraničí
(z toho skoro polovina díky odběrům dárců ČNRDD).
Účast ČNRDD ve více než desítce významných výzkumných projektů.
Nadace za čtvrt století své existence vydala přes 70 milionů Kč na program
dárcovství dřeně a přes 15 milionů korun na ostatní programy (detailní informace na www.kostnidren.cz).
Za uvedenými výsledky stojí úsilí statisíců obětavých lidí, odborníků,
dobrovolných dárců, spolupracovníků nadace i přispěvatelů.
Díky za Vaši pomoc!
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Laboratoř buněčné terapie v Plzni umožňuje bezpečné zpracování
všech typů krvetvorných buněk a současně i sofistikovanou manipulaci
s buňkami pro potřebu tzv. buněčné terapie, pomáhající dále zlepšovat
výsledky transplantací.

ROK 2016 BYL VELMI
ÚSPĚŠNÝ!
Český národní registr dárců dřeně skončil rok 2016 s krásným
výsledkem své činnosti

maximálnímu počtu nemocných, v roce
2016 zprostředkoval 108 transplantací kostní dřeně/krvetvorných buněk a přispěl tak
k záchraně života a zdraví 108 pacientů.
Ze 44 odběrů dárců zapsaných v ČNRDD darovalo 9 dárců kostní dřeň (4 pro české pacienty, 5 pro zahraniční pacienty z Německa,
Švýcarska, Polska a USA), 35 dárců dalo periferní krevní buňky (24 pro české pacienty, 11 pro zahraniční pacienty z Německa,
Maďarska, Izraele, Itálie, Nizozemska a USA).
V 64 případech zajistil ČNRDD vyhledání
vhodného dárce a dovoz buněk pro naše
pacienty ze zahraničních registrů: 45x
z Německa, 8x z Polska a 3x z USA, následují Belgie, Španělsko, Velká Británie, Izrael,
Portugalsko.

Ze 44 odebraných českých dárců roku
2016 bylo 9 žen a 35 mužů. Dárce zapsaný
v ČNRDD nejkratší dobu byl odebrán půl
roku po vstupu do registru, naopak nejdéle
zapsaný dárce byl odebrán 19 let po vstupu
do registru.

201 studentů Univerzity Pardubice se zapsalo do Českého národního registru dárců dřeně 8. listopadu 2016

Ke dni 31. prosince 2016 bylo v ČNRDD
zapsáno 69 199 potenciálních dárců. V roce
2016 se zaregistrovalo 7865 nových dárců,
501 bylo vyřazeno (dosažení věku 60 let).
Průměrný věk nově zapsaných dárců je 25

let. Osmnáctiletých se zapsalo 625, z toho
12 (8 mužů a 4 ženy) se zapsalo v den svých
18. narozenin.

Nejvíce

zapsaných roku 2016 má trvalé bydliště ve Zlínském kraji (1334), následují zapsaní z Jihomoravského (883),
Moravskoslezského (618) a Olomouckého

kraje (613). Okres s největším počtem zapsaných je Zlín (664).

20 strážníků čekatelů Městské policie hl. m. Prahy
vstoupilo do ČNRDD 10. listopadu 2016

Nejúspěšnější dny zápisů do registru byly:

4. května 2016, kdy se zapsalo 291 nových
dárců 7. dubna 2016, kdy se zaregistrovalo
215 nových dárců a 8. listopadu 2016, kdy se
zapsalo 209 nových dárců

Český

národní registr dárců dřeně, jehož
programem je soustavně budovat funkční
databázi dobrovolných dárců kostní dřeně
a jejím prostřednictvím pomáhat uskutečňovat nepříbuzenské transplantace dřeně

18. října 2016 se náš registr rozrostl o 155 posluchačů
Západočeské univerzity.

Aktuální dění ČNRDD můžete sledovat v rubrice Aktuálně na webu kostnidren.cz/registr
ale i na www.facebook.com/darovaniKostniDrene a také na youtube.com, channel ČNRDD
Pokud máte možnost a chuť propagovat myšlenku dárcovství kostní dřeně ve svém okolí,
napište si o propagační brožurky a videa.
Náš e-mail: registr@kostnidren.cz

Velice si vážíme vaší pomoci.

Děkujeme všem, kteří přispěli finančním darem nebo svou aktivitou podle svých možností.
Pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně není žádný dar malý.
Všechny informace o hospodaření naší nadace najdete na

www.kostnidren.cz
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Je nás už víc než sedmdesát tisíc,
kdo může zachránit lidské životy!
ČNRDD dosáhl letos v únoru počtu 70 000 zaregistrovaných dárců kostní dřeně.
Od té doby přibyly desítky dalších!
Český národní registr dárců dřeně, jehož
programem je soustavně budovat funkční
databázi dobrovolných dárců kostní dřeně
a jejím prostřednictvím pomáhat uskutečňovat nepříbuzenské transplantace dřeně
maximálnímu počtu nemocných, dosáhl
k 28. únoru 2017 počtu 70 000 zaregistrovaných dobrovolníků.
70 000. potenciálním dárcem je František
Lepič, student 6. ročníku Lékařské fakulty UK
v Plzni, též pravidelný dárce krve.
František Lepič se sestrou HOO FN Plzeň Zuzanou Frančovou a primářem Pavlem Jindrou.

Gospel opět
nadchnul
a pomohl

Už po deváté se na začátku dubna v Plzni uskutečnil Workshop s benefičním koncertem na podporu Nadace pro transplantace kostní
dřeně. Několik desítek příznivců tohoto duchovního hudebního žánru,
který oslavuje prostřednictvím Boha život, lásku a přátelství, se sjelo
do západočeské metropole, aby od pátku do neděle nacvičovalo gospelové písně pod vedením zpěváka, dirigenta a pastora Davida Daniela
z Londýna a polské zpěvačky, skladatelky a dirigentky Gabi Gąsior.
V neděli vpodvečer se pak jako již tradičně
uskutečnil závěrečný koncert, kde se nejprve představil plzeňský sbor Touch of Gospel,
v hlavní části večera pak vystoupil 70-členný sbor účastníků víkendového pěveckého
workshopu. Atmosféra v nabitém sále byla
jako vždy úžasná.
Výtěžek ze vstupného se vyšplhal na 22 740
korun a předseda Správní rady nadace Pavel
Jindra to okomentoval slovy, určenými návštěvníkům koncertu.: „Dáváte naději. Před
25 lety vznikla myšlenka dobrovolného
dárcovství kostní dřeně. To nadace podporou Českého národního registru dárců dřeně úspěšně činí. A také díky vám, kteří jste
na koncert ve prospěch nadace přišli, je svět
hezčí, než se jeví.“

Na snímku Milana Svobody David Daniel a účastníci workshopu.

Alenka by si cenu zasloužila
Zakladatelka a organizátorka gospelových workshopů
a závěrečných koncertů ve prospěch dárcovství kostní
dřeně Alena Dobrovolná byla letos navržena na Cenu
veřejnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.
Držíme jí palce!
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Kabelkománie nás
nepřestává bavit!
a věnovat na dobrou věc. V den akce si můžeme koupit jiné, které nám padnou do oka
z pestré nabídky. Uděláme si tak dvojnásobnou radost, jednak z nové kabelky, jednak
z toho, že výtěžek z prodeje věnuje Nadace
pro transplantaci kostní dřeně na dobrou
věc- projekty, které podporují program dárcovství kostní dřeně.

I letos pokračuje na mnoha místech naší
republiky úspěšná akce- Kabelkománie,
která vloni spatřila světlo světa díky Ivetě
Hlobilové a jejímu programu Znojemsko
na dřeň. Kabelky, batůžky či peněženky, které už nás omrzely, nehodí se našemu současnému stylu oblečení a přitom jsou stále
kvalitní, můžeme odnést na ohlášené místo

Pozor,
dárcovská sms
se změnila
Nyní můžete vybírat ze tří
možností:
Fota z Kabelkománie v Zábřehu na Moravě

Skauti již po dvacáté!

DMS KOSTNIDREN 30
DMS KOSTNIDREN 60
DMS KOSTNIDREN 90
na číslo 87777
cena SMS je 30, 60 nebo 90 Kč
účet nadace:
4343043/0300

Všechny akce a bližší informace o činnosti
Nadace pro transplantace kostní dřeně na:
https://www.facebook.com/NadaceKostniDren
http://www.kostnidren.cz/nadace/

Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 602 685 768, +420 702 088 363
e-mail: nadace@kostnidren.cz

Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň • Tel.: +420 377 533 300
e-mail: registr@kostnidren.cz

Foto z minulých ročníků

V září se opět na benzínových pumpách na mnoha místech všech českých a moravských krajů řidiči potkají se skauty. Ti jim s úsměvem umyjí okna aut a vysvětlí, jak je důležitý program
dárcovství kostní dřeně. Řidiči jim mohou dát do zapečetěné kasičky dobrovolný příspěvek.
Ten bude opět pomáhat lidem postiženým vážnými nemocemi krvetvorby.
Za uplynulých 19 let tak organizace Junák – český skaut předal Nadace pro transplantace
kostní dřeně 8 506 020 Kč ! A buďte si jistí, že byly do poslední koruny užitečně využity!
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