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Na charitativní módní přehlídce se vybralo přes 110 tisíc korun pro
Nadaci pro transplantace kostní dřeně
Oblastní nemocnice Jičín a.s. se zúčastnila jako partner charitativní benefice, jejíž výtěžek byl
věnován Nadaci pro transplantace kostní dřeně. V pátek 15. dubna 2016 se v rámci benefice
prezentovalo Odběrové středisko OTH, kde se mohou zájemci o dárcovství kostní dřeně
zaregistrovat do národního registru dárců kostní dřeně. Benefici pořádala místní firma DANTE
FASHION, která na módní přehlídce představila jarní a letní módu a svatební šaty. Na akci
participovaly také místní firmy, které věnovaly hodnotné dary do tomboly. Výtěžek akce ze
vstupného a tomboly se vyšplhal na 110 600 Kč.
Módní přehlídky DANTE FASHION již mají několikaletou tradici, letos poprvé se ale stala přehlídka
beneficí s doprovodným programem a přestěhovala se do větších prostor Masarykova divadla.
Letošním tématem benefice bylo dárcovství kostní dřeně. V rámci toho se ve spolupráci
s Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde je Dárcovské centrum Českého
národního registru dárců dřeně, prezentovala také Oblastní nemocnice Jičín a.s. Zde je totiž
v Odběrovém středisku OTH možná registrace potenciálních dárců, jejíž součástí je i odběr vzorku
krve k provedení vstupního vyšetření. „Potenciální dárce musí být pro vstup do Českého národního
registru dárců dřeně ve věku mezi 18 – 35 lety a v celkově dobrém zdravotním stavu. Vstup do
registru zajišťuje naše Odběrové středisko pro Dárcovské centrum ČNRDD v Hradci Králové, a to
každé pondělí a středu v době od 10:00 – 11:00 hod., kdy zájemce absolvuje pohovor s lékařem,
vyplní přihlášku a informovaný souhlas a je mu odebrán vzorek krve,“ popisuje průběh registrace
MUDr. Eva Luňáková, primářka Transfuzního a hematologického oddělení jičínské nemocnice,
která tento proces osobně vysvětlila také návštěvníkům benefice. Na téma dárcovství a náboru
potenciálních dárců kostní dřeně vystoupila během programu také zástupkyně Dárcovského centra
ČNRDD, MUDr. Jitka Černohorská, z Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové,
která za Nadaci na konci akce přebrala šek na částku 110 600 Kč. „Velký dík patří organizátorce
benefice a všem, kteří se na akci podíleli či finančně a jinak přispěli. Tato vybraná částka umožní
uhradit vstupní vyšetření několika desítkám nových potenciálních dárců. Vyšetření není hrazeno
zdravotními pojišťovnami, ani z jiných veřejných peněz,“ poděkovala za Nadaci MUDr. Jitka
Černohorská. Výtěžek byl vybrán ze vstupného, které bylo 250 Kč, a z obsáhlé tomboly, kterou bylo
možné si zakoupit za 200 Kč a do níž věnovaly hodnotné dary převážně firmy z Jičína a okolí.
V rámci programu mohli návštěvníci také slyšet svědectví lidí, kteří mají s dárcovstvím již své
zkušenosti. Jedním z nich byl dárce, který mezi tisíci lidí registrovaných v Národním registru dárců
měl shodné znaky s jedním z pacientů, kterému tak svým rozhodnutím podstoupit odběr kostní
dřeně pomohl zachránit život. Další svědectví o prospěšnosti akce podala lékařka a zároveň
modelka z přehlídky, která se podělila o svou zkušenost, kdy nedávno dostala zprávu od svého
známého, lékaře, jehož půlroční syn onemocněl leukémií a hledali pro něj vhodného dárce.
Naštěstí se pro něj dárce z Registru v krátkém čase našel.
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V Českém národním registru dárců dřeně je nyní cca 63 000 lidí. Při hledání vhodného dárce
spolupracuje registr také s národními registry jiných států, ve kterých je celkem asi 28 milionů lidí.
„Nemocných jsou v Česku desítky, ve světě tisíce, ale dárce s vhodnými společnými znaky může být
pouze jeden. Bohužel, pacientů, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně, stále přibývá a v
současné době se pro každého čtvrtého pacienta, ani díky mezinárodní spolupráci, vhodný dárce
nenajde. Proto je nutné počet dobrovolníků, kteří po vstupu do registru čekají na odběr pro
„svého“ pacienta, neustále zvyšovat,“ doplňuje MUDr. Jitka Černohorská.
Programem charitativní benefice DANTE FASHION provázela známá televizní hlasatelka Marie
Tomsová a nad akcí převzal záštitu starosta města Jičína, JUDr. Jan Malý. Přehlídky se konají každý
půlrok a vždy podporují jinou organizaci, v minulosti to byly např.: Nadace Dobrý skutek, Domov
pro seniory v Jičíně anebo Apropo Jičín.
Více informací k dárcovství kostní dřeně na www.kostnidren.cz.
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