
Tisková zpráva

Brno, 20. dubna 2022

Rekordman v Brně dorazil na 350. odběr plazmy
Krevní plazma je nezbytná pro výrobu léků na mnohé vzácné choroby, ale i pro ošetření
pacientů      s popáleninami či obětí autonehod. Není možné ji uměle vyrobit, dá se
získat pouze darováním.         V Česku je okolo čtvrt milionu dárců krevní plazmy, díky
kterým je možné tyto léky vyrábět.
“K výrobě dostatečného množství léků pro jednoho pacienta na jeden rok jsou zapotřebí
stovky - a někdy i tisíce - odběrů plazmy od zdravých osob. Proto si dárců, kteří chodí
pravidelně, velmi ceníme,” říká Petr Krčmář, šéf brněnského odběrového centra
sanaplasma, která je součástí globální značky BioLife - lídra v oboru sběru vysoce kvalitní
plazmy, která se zpracovává na život zachraňující plazmatické terapie.
Jedním z takových rekordmanů je pan Jaroslav Zelinka z Brna. Darovat plazmu chodí již
od roku 2008. “O dárcovství plazmy se dozvěděl od známého, zaujalo mě to, zašel jsem do
centra a od té doby chodím pravidelně každých 14 dní,” říká. Za svůj 350. odběr v brněnské
sanaplasmě získal dárkový balíček a pamětní minci.
Při odběru nikdy neměl žádné zdravotní problémy, jehly mu nevadí. Čas strávený v centru
považuje za příjemný odpočinek. Za ty roky už ví, jak proces probíhá, jak se na něj doma
připravit a zná personál.
“Odběrový den je pro mě prostě den odpočinku, kdy zpomalím a věnuji se sám sobě.
Darovat plazmu chodím proto, že vím, že tím pomáhám lidem, kteří potřebují léky, které
jinak než z plazmy nejde vyrobit. Ale je to dobré i přímo pro mě - součástí odběrů je
lékařské vyšetření a rozbory, takže kdyby se u mě začala rozvíjet nějaká nemoc, brzo by se
na ní přišlo,” dodává. Na odběr se objednává přes aplikaci. Letos mu bude 63 let, takže už za
pár roků, v 65, s odběry nebude moci pokračovat. Do té doby však hodlá chodit každých 14
dní, tak jako doposud. A pokud se mu bude dařit, dosáhne za dva roky rekordních 400
odběrů.
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https://drive.google.com/file/d/1Ibr6jyYZc2gJD7IHcRvAslnJmWZBFj2Y/view?usp=sharing
 
O společnosti sanaplasma 
Sanaplasma v současné době provozuje síť 11 odběrových 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 
 
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
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