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STAŇ SE DÁRCEM KOSTNÍ DŘENĚ
Chcete-li se stát dárcem kostní dřeně, lze se do Českého národního
registru dárců dřeně (dále ČNRDD) zapsat i na našem oddělení.
Kritéria pro zápis nových dobrovolníků do ČNRDD:
• věk 18-35 let
• dobrý zdravotní stav
• ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času, které jsou spojeny
s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případě
odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého
člověka
Obecně lze říci, že kritéria jsou podobná jako u dárců krve, někdy je
však nutné posuzovat zdravotní stav budoucího dárce s tím vědomím,
že muže být také jediným člověkem na světe, který muže zachránit
konkrétního těžce nemocného.
Bližší informace nebo doplňující dotazy Vám podá lékař
transfúzního oddělení nebo zdravotní sestra evidence.Lze je získat i na
internetové adrese www.kostnidren.cz
Rozhodnete-li se do registru vstoupit, podepíšete souhlas se
zařazením vašich dat do registru, odběrem vzorku krve a také
případným uchováním Vaší DNA a vyplníte krátký zdravotní
dotazník. Vámi uvedené údaje zůstávají diskrétní, chráněné proti
jakémukoli zneužití.
Po podpisu vstupních formulářů Vám bude zdravotnickým
personálem proveden odběr 1 zkumavky (cca 6ml) krve určené
k vyšetření Vašich tkáňových (transplantačních) znaků.
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Žádné další vyšetření se v době registrace dárce již neprovádí.
Váš zdravotní stav se může v průběhu let měnit a podrobné vyšetření
je tedy prováděno až v době výběru dárce pro konkrétního
nemocného.
V centrální HLA laboratoři je z Vaší krve určen soubor tkáňových
(transplantačních) znaků. Uchovávání vzorku Vaší krve v DNA bance
následně uspoří čas i nutnost zvaní dárce k dalším upřesňujícím
odběrům ve fázi
pozdějšího výběru dárce pro konkrétního
nemocného. Vzorek Vaší DNA bude uchováván pouze v případě
Vašeho předchozího písemného souhlasu.
Zapíšete-li se do registru, můžete být vybrán(a) jako vhodný
dárce pro někoho z nemocných třeba i ve velmi krátké době.
Jiní dárci ovšem mohou být v databázi řadu let, než se najde nemocný,
který bude jejich dřen potřebovat, najde-li se vůbec.
Přesto každý zapsaný dárce dává budoucí naději na život druhému
člověku.

