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Výsadkáři z Chrudimi pomohli darováním plazmy hned dvakrát.
Sofince věnovali 175 000 Kč
Vojáci 43. výsadkového pluku v Chrudimi pomohli darováním plazmy dvakrát.
Nemocným, kteří jsou závislí na lécích z plazmy i malé Sofince, které věnovali veškerou
finanční kompenzaci za darování v pardubické a hradecké sanaplasmě. K tomu přidali i
výtěžek z dražby mezi vojáky. Částka, kterou akce vynesla se vyšplhala pres 170 000
korun. Přidali se i zaměstnanci sanaplasmy. Ti Sofince věnovali speciální výživu.
Krevní plazma je zásadní surovinou pro výrobu životně důležitých léků. Nedá se však uměle
vyrobit, získat lze pouze od dobrovolných dárců. Mezi ně se zařadili i vojáci 43.
výsadkového pluku z Chrudimi.
“Darování krevní plazmy je zásadní pro léčbu lidí, kteří trpí mnoha nemocemi, lidí po
úrazech či popáleninách. To je pro velkou část dárců důvodem, proč do našeho centra
přicházejí. Vojáci z Chrudimi se rozhodli pomoc rovnou zdvojnásobit - darováním plazmy
pomohou zajistit léky pro pacienty, kteří je potřebují a darováním příspěvku, který za odběr
plazmy získali, zas pomohou Sofince, kterou si sami vybrali. Vojáci ocenili jak byla akce
připravena a příjemnou atmosféru, která díky našim sestřičkám v centrech panuje,” říká
manažer pardubického odběrového centra sanaplasma Radim Kožíšek. “Rádi podobné akce
podporujeme a pomáháme organizovat. Snažíme se tak rozšířit povědomí o důležitosti
darování plazmy a pomáhat konkrétním lidem. Nejlepší je kontaktovat některé z našich
center, kde rádi poradíme, jak na to,” dodává. Kontakty na jednotlivá centra naleznete na
www.sanaplasma.cz.
Finanční kompenzaci za darování v sanaplasmě v Pardubicích a Hradci Králové věnovali
vojáci malé Sofince. Ta se narodila se vzácným genetickým onemocněním, spinální svalovou
atrofií 1. typu (nejtěžší forma), v době, kdy v ČR ještě nebyla běžně dostupná léčba. I když
Sofinka nakonec lék dostala a postup nemoci tak byl zastaven, čeká ji celoživotní rehabilitace
a cvičení. Potřebuje také kompenzační a zdravotní pomůcky, které je nutné obměňovat, jak
Sofinka roste.
Vojáci Sofince k příspěvku za odběry ještě přidali výtěžky ze sbírky a dražby, které
zorganizovali. Celkový finanční dar tak přesáhl 170 000 korun. Přidali se i zaměstnanci
sanaplasmy, kteří Sofince věnovali speciální výživu. Aby mohla být plazma adekvatne
otestována, museli vojáci přijít darovat dvakrát. Někteří z nich se pak rozhodli, že budou v
darování pokračovat i nadále.
Tento způsob pomoci není ojedinělý. Nedávno se například zaměstnanci pardubické firmy
Edera domluvili na společném odběru a finanční kompenzaci věnovali na pomoc synovi
svého kolegy.
FOTO
https://drive.google.com/file/d/15PfZ8pExWCSjXBNUu9c7LSBe66nxu0SB/view?
usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11xitIHHBvKwfF95qo4eE-IRwovYay6oM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mJMQDru5ix-Hmymq-0EtOWmTuQbNHIW/view?
usp=sharing
 
O společnosti sanaplasma 
Sanaplasma v současné době provozuje síť 11 odběrných center pro darování plazmy v České
republice. Od svého vzniku v roce 2006 se stala jedním z předních odborníků na sběr vysoce
kvalitní plazmy. Ta je používána pro výrobu léků, které zachraňují životy. Centra sanaplasma
brzy přejdou pod novou, jednotnou značkou BioLife. 
Web: www.sanaplasma.cz 
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O společnostech BioLife a Takeda 
BioLife vlastní a provozuje více než 170 nejmodernějších zařízení na odběr plazmy ve
Spojených státech a Evropě. Jejím posláním je poskytovat vysoce kvalitní služby a nejvyšší
úroveň bezpečnosti dárcům i pacientům, kteří dostávají léčbu pomocí život zachraňující
plazmy. BioLife je součástí firmy Takeda, globálního lídra v oblasti biofarmaceutik se sídlem
v Japonsku, který je založen na výzkumu a vývoji s cílem vyvíjet a dodávat léčiva na základě
zodpovědnosti vůči pacientům, zaměstnancům a planetě. 
www.biolifeplasma.com, www.takeda.com

 

Kontakt pro média:

Natálie Lorencová
natalie@emd-pr.cz
+420 602 769 780

 

 

 

 

 


