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Světový den dárců kostní dřeně v ČR:  
největší nábor dárců pro 50 smrtelně nemocných v Česku 

(PRAHA, 20. 9. 2019) Deset minut může zachránit život člověka. Český registr dárců krvetvorných 

buněk IKEM se s tímto heslem pokusí nabrat do svého registru až 1000 nových dárců kostní dřeně. 

Chce tak zvýšit naději pro 50 smrtelně nemocných Čechů, kteří v současnosti nemají svého dárce. 

Celá akce se s velkým doprovodným programem bude konat na Světový den dárců kostní dřeně 

21. 9. od 11:00 do 21:00, resp. 23:00 ve Vestci u Prahy. 

Nábor nových dárců je vyvrcholením dvouleté spolupráce Českého registru dárců krvetvorných 

buněk s rodinou Matěje Kučery, který v roce 2017 onemocněl poruchou krvetvorby a svého dárce 

stále hledá. Akce „Život nejen pro Matěje“ tak putuje celou Českou republikou, aby se nyní snažila 

oslovit největší možný počet lidí mezi 18 – 40 v okolí metropole. „Věříme, že ve Vestci nabereme do 

registru 1000 lidí a že tak zvýšíme šanci na uzdravení pro nemocné, kteří na svého dárce čekají. 

Nalezení shody mezi dárcem a příjemcem je pouze 0,5 – 1 %, proto je velmi obtížné najít vhodného 

a shodného dárce pro konkrétního pacienta. Z toho důvodu je potřeba, aby v České republice bylo 

v obou registrech na počet obyvatel alespoň 200 000 dárců, v současné době jich je kolem 120 000“, 

říká Gabriela Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM. 

Pro zájemce je vstup do registru zcela jednoduchý. Zájemce o vstup musí splňovat vstupní 

podmínky, vyplní dotazník a přímo na místě pod dohledem pracovníka IKEM provede stěr slin 

v dutině ústní. Zájemce věnuje cca 10 minut svého času, které ale mohou zachránit lidský život. 

Jedním z dětí, které na svého dárce čekají, je také 13tiletý Matěj Kučera, mladý fotbalista. Do Vestce 

u Prahy proto přijedou i zástupci  Fotbalové asociace ČR, konkrétně na místě charitativní zápas ve 

fotbale podpoří reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. Bez nároku na honorář zahraje skupina 

Support Lesbiens, jejíž všichni členové jsou zapsáni jako dárci kostní dřeně v registru IKEM. Svoji 

techniku ukáží složky IZS a další.   

Každoročně přibližně 10 000 pacientů podstoupí transplantaci kostní dřeně a dostane krvetvorné 

buňky od zdravého dárce. Přes 50 % pacientů nalezne svého nepříbuzného dárce v zahraničním 

registru. Jako poděkování všem dárcům a jako připomínka Světového dne dárců kostní dřeně se 

v sobotu 21. září 2019 večer rozsvítí některé části Prahy do červena „Minulý rok se nám podařilo 

rozsvítit v červené barvě Petřínskou rozhlednu a Tančící dům. Letos k nim přibyde ještě Národní 

divadlo, fontána před Národním muzeem a fontána v obci Vestec, kde se celý den akce koná. Toto 

připomenutí má především mezi pacienty a dárci velký pozitivní ohlas, proto moc děkujeme 

Magistrátu, PSN a panu Václavu Skálovi a také samosprávě obce Vestec za toto milé gesto,“ říká 

ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.  
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Největší nábor by se neuskutečnil bez podpory. Společnost Shell Czech Republic a.s. 

prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje spolufinancuje testování HLA typizace nových 

potencionálních dárců kostní dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami a Registr ho musí 

hradit ze svých zdrojů nebo z darů sponzorů. Společnost Shell Czech Republic a.s. dlouhodobě 

podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje projekty v oblasti léčby zhoubných 

onemocnění krvetvorby dětských pacientů a tato spolupráce je tak dalším krokem ve snaze pomoci 

co nejvíce pacientům. 

 

 

Podmínky vstupu 

 věk od 18 do 40 let věku (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce) 

 hmotnost více než 50 kg 

 výborný zdravotní stav (žádné závažné onemocnění - ani v minulosti) 

 bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce) 

 veřejné zdravotní pojištění platné v ČR 

 

DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ JE DOBROVOLNÉ, BEZPLATNÉ A ANONYMNÍ. 

 

www.darujzivot.cz 
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