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Z domova

V
tuzemských registrech je
vedeno několik desítek ti-
síc potenciálních dárců
kostní dřeně. Každoročně
jsou z nich přibližně čtyři ti-

síce vyřazeny kvůli věku či zdraví.
Noví však v posledních dvou letech
přibývají jen pomalu.
„V loňském a předloňském roce

jsme registrovali méně dárců než
v letech minulých, což bezpochyby
úzce souvisí s pandemií covid-19,“
potvrdila MF DNES primářka
Transfuzního a tkáňového odděle-
ní FN Brno Hana Lejdarová.
Její slova dokládají i čísla dvou tu-

zemských evidencí zájemců o dár-
covství. Do Českého národního re-
gistru dárců dřeně se loni přihlásilo
zhruba 5 200 lidí, což je oproti
roku 2019 propad o bezmála polovi-
nu. Český registr dárců krvetvor-
ných buněk, který spadá pod praž-
ský IKEM, zaevidoval necelých
1 700 nových dárců, což je ve srov-
nání s rokem 2019 zhruba o tisícov-
ku méně. Propad je citelný i oproti
předchozím letem.
Ačkoli na tom není Česká republi-

ka co do absolutního počtu dárců
v porovnání s jinými evropskými
státy špatně, lékaři zdůrazňují nut-
nost co nejširší palety evidovaných
lidí. „Největší šance najít dárce pro
většinu pacientů je v geografické
oblasti, odkud pocházejí jejich
předkové. Je proto důležité, aby-
chom podporovali vstup mladých
zdravých lidí do registru,“ vysvětlil
pro MF DNES vedoucí Kliniky dět-

ské hematologie a onkologie FNMo-
tol Petr Sedláček.
Co znamená úbytek nových dár-

ců pro pacienty? Především riziko,
že se včas nenajde dřeň s vhodnou
kombinací transplantačních zna-
ků. „Pro každého hledáme vhod-
nou kostní dřeň nejen v našich
dvou národních registrech, ale i
mezi 40 miliony dárců po celém
světě. Je samozřejmě lepší, když
máme co nejvíce typů a co největší
rozmanitost „po ruce“. Je to rych-
lejší, efektivnější a méně náklad-
né,“ říká primář hematologicko-on-
kologického oddělení FN Plzeň Pa-
vel Jindra.
Transplantaci kostní dřeně potře-

bují předevšímpacienti s akutní leu-
kemií (zhruba dvě třetiny všech
transplantací). Konkrétně ti, kdo
neodpovídají na chemoterapii
nebo primárně nejsou chemotera-
pií léčitelní. Jedná se o leukemie,
které postihují kmenové buňky kr-
vetvorby. Pokud jsou poškozené,
„chrlí“ patologické klony. Jediný
způsob, jak pacienta vyléčit, je zni-
čit tyto kmenové buňky. To
lze provést při přípravě na
transplantaci a poté další
část zničí imunitní systém
dárcovských buněk.
Vedle pacientů s akutní

leukemií transplantace
pomáhají lidem s recidi-
vujícími nebo špatně lé-
čitelnými lymfomy.

Pomoc ze zahraničí
Podle lékařů naštěstí velmi
dobře funguje spolupráce
se zahraničními registry, a to
zejména s německými a pol-
skými (po světě je registrů do-
hromady asi 80). Z tuzemských re-
gistrů jsou naopak v případě potře-
by zasílány kmenové buňky krve-
tvorby od českých dárců, pokud se
někde hodí.
„Vloni bylo v Česku odebráno

62 štěpů od našich dárců, zhruba
polovina zachránila život českým
pacientům, polovina pak putovala
na pomoc do zahraničí,“ říká pri-
mářka Transfuzního oddělení FN
u sv. Anny v Brně Jarmila Celerová.
Brněnské transfuzní oddělení se

na konci loňského roku přidalo do
sítě přibližně 60 registračních míst
Českého národního registru dárců
dřeně. Lidé tam mohou nově zajít
na odběr krve a zároveň vyplnit při-
hlašovací formulář.
„Ideální je spojit registraci s daro-

váním krve, vzorek můžeme získat
i při odběru a nemusíme tak dárci

dělat další vpich,“ popisuje Celero-
vá.
Zájemce o zápis do registru čeká

pohovor s pracovníkem transfuzní-
ho oddělení. Ten mu pomůže vypl-
nit registrační formulář a zodpoví
případné dotazy. Celý proces neza-
bere víc než deset minut. Vzorek
krve se pak odešle k vyšetření
transplantačních znaků do centrál-

ní laboratoře Českého národního
registru dárců dřeně a zápis je hoto-
vý. To ale automaticky neznamená,
že dotyčný půjde na odběr dřeně –
jen asi jedno procento zapsaných v
průběhu života obdrží zprávu, že
jsou vhodnými dárci pro konkrétní-
ho pacienta.
Jak potom probíhá odběr? Krve-

tvorné buňky lze darovat buď kla-
sicky v narkóze z pánevní kosti,
nebo po napojení na přístroj, který
buňky vyfiltruje z krve, a proces
tak připomíná spíše darování plaz-
my.

„Hlásit se mohou zájemci do
35 let, další podmínky

jsou podobné jako
pro dárce krve,

tedy dobrý

zdravotní stav, bez závažných one-
mocnění v minulosti, váha větší
než 50 kilogramů,“ doplňuje Cele-
rová.

Nábory v terénu
Po dlouhém období útlumu teď re-
gistry i nemocnice spouštějí kam-
paně, aby nové zájemce o darová-
ní dřeně přilákaly. „Obnovujeme
nábory dárců, které byly s nástu-
pem covidové epidemie na čas
utlumeny. Právě to, že můžeme
opět za lidmi do terénu, pomáhá
nejvíc. Letošní rok startujeme s no-
vou vizuální kampaní a chystáme
se více zaměřit i na propagaci na so-
ciálních sítích,“ sdělila MF DNES
mluvčí Českého registru
dárců krve-

tvorných buněk Lenka Matouško-
vá.
Český národní registr dárců dře-

ně zase ve spolupráci s organizací
Šance Olomouc (při Dětské klinice
FN Olomouc) tento týden spustily
výzvu „Máš šanci zazářit“, kterou
brzy rozšíří i na Čechy. Kampaň
upozorňuje na to, že až 1 200 lidí
v Česku ročně onemocní leukemií.
Tři čtvrtiny lidí, kteří dárce potře-

bují, nenajdou vhodného mezi pří-
buznými, ale jsou odkázáni na cizí.
Každý čtvrtý nemocný přitom své-
ho dárce nenajde nikdy.
„Organizace oslovila studenty,

sportovní kluby a také vedení vel-
kých firem v kraji, aby k zápisu do
registru vyzvaly své zaměstnance.
Mobilní týmy jsou připraveny za
nimi vyjet a vysvětlit důvody, proč
se do registru zapsat,“ popsal
mluvčí FN Olomouc Adam Frit-
scher.
„I když máme aktuálně v národ-

ním registru přes sto tisíc dárců, na
velikost naší republiky bychom jich
potřebovali tak dvojnásobek,“ říká
Klára Conková z registru. Podle ní
je teď velkou nadějí, že registr opět
může domlouvat akce v terénu.
„Chystáme se na hudební festival
Hradycz, Colours of Ostrava, spor-
tovní akce nebo slavnosti
měst,“ doplnila.

50 kg

1 200

PLZEŇ Nové, v pondělí zvolené ve-
dení Plzeňského kraje zjišťuje, zda
byly zneužity peníze kraje k osobní
propagaci bývalé hejtmanky Ilony
Mauritzové (ODS). Rozruch mezi po-
litiky vyvolaly objednávky u externí
firmy, které se týkaly: „mediálních
podkladů v oblasti osobního PR
hejtmanky, strategického plánování
komunikace kraje interní, externí i
mediální v oblasti pozitivního obra-
zu instituce“. Kritici ODS to považo-
vali za zneužití veřejných financí.
V Plzni se v pondělí překvapivě

rychle změnila krajská vláda. Opozič-
ní ANO navrhlo odvolání rady kraje
tvořené koalicí ODS+TOP 09 a
Piráty+STAN. Novou koalici vytvořili
Piráti s ANO a STAN. Možné zneužití

peněz bylo jedním z témat, která se
objevila těsně před pádem rady.

„Bylo hodně práce“
Všechny sporné objednávky byly
na zhruba 50 tisíc měsíčně a týkaly
se období od začátku minulého
roku do září. Celkově na jejich zákla-
dě kraj zaplatil asi 400 tisíc korun.
Bývalá hejtmanka tvrdí, že kritizo-

vané objednávky neviděla a že se
její osobní propagace netýkaly. For-
mulaci o osobní PR označila ze vel-
mi nešťastnou. Zdůraznila, že se na
základě objednávek proplácely pou-
ze služby spojené s činností Plzeň-
ského kraje.
Zástupcům Pirátů i ANO podle

svých slov objasnila, čeho se objed-

návky týkaly. „Vysvětlila jsem jim,
že se týkaly služeb v období, kdy
odešla mluvčí kraje a potřebovala
jsem, aby mi někdo pomáhal po
tom, co jsem nastoupila do úřadu
jako nová. Bylo hodně práce, byla
tu pandemie, byla to složitá doba.
Dělali jsme očkovací kampaň a desít-
ky dalších věcí,“ uvedla.
Pod objednávkami je jméno Jitky

Bednářové, vedoucí kanceláře
hejtmana. I ona považuje formulaci
o osobním PR za nevhodnou a ne-
správnou. Uvedla, že podklady, kte-
ré na základě objednávek vznikly,
byly používány do médií kraje, a ni-
koli za soukromou osobu nebo poli-
tičku. „Všechny výstupy byly k pre-
zentování Plzeňského kraje a jeho

nejvyššího představitele vzhledem
k jeho práci. Nebylo to pro žádné
osobní účely,“ konstatovala.

Na řadě právníci
Nový hejtman Rudolf Špoták (Pirá-
ti) potvrdil, že argumenty Mauritzo-
vé slyšel. „Vysvětlení ohledně PR
hejtmanky námbylo podáno. Někte-
ré věci si ještě v rámci úřadu prově-
řujeme. Musíme vyhodnotit fakta,“
řekl.
„Některé záležitosti necháme po-

soudit právníkům, abychom měli
jistotu, zda to bylo, nebo nebylo
v pořádku. Ta věc ještě není uzavře-
ná, tak teď bych k tomu nechtěl vy-
dávat soudy,“ zdůraznil Špoták.
— Jaroslav Nedvěd

Kamila Jušková
spolupracovnice
MF DNES

Až tolik lidí onemocní
v Česku ročně

leukemií.

Dárců není dostPomoci získat
nové dárce kostní dřeněmají různé
kampaně. Některé právě startují.
Foto: archiv

SkončilaPlzeňskou hejtmanku IlonuMauritzovou (ODS) vystřídal tento tý-
den pirát Rudolf Špoták. Foto: Petr Eret, MAFRA

V Česku výrazně ubylo dárců
kostní dřeně. Nemocnice proto
spouští nové kampaně.

Covid zahnal dárce

Plzeňský kraj řeší peníze na „osobní PR hejtmanky“

musí mít minimálně
dárce kostní dřeně.

Foto: Shutter
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Počet nových dárců
kostní dřeně
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