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Rekordmanka z Ostravy dorazila na 350. odběr krevní plazmy
Mezi ostravské rekordmany se nově zařadila Lenka Honajzrová. Plazmu daruje od
roku 2008. Za tu dobu zvládla již 350 odběrů. Motivací jí byla a stále je snaha pomoci
ostatním. 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.
Plazmu Lenka Honajzrová daruje každých 14 dní. Nikdy neměla po odběru žádné zdravotní
problémy a proto hodlá v darování pokračovat i nadále. K dárcovství přivedla několik přátel a
také kolegu. Ti však nedarují pravidelně. Paní Lenka je z Ostravy a pracuje u dopravního
podniku.
“Pravidelných dárců si vážíme a proto jim chceme vyjádřit náš dík. Připravili jsme pro
pravidelné dárce pamětní mince a drobné dárky podporující zdravý životní styl. Do našeho
klubu dárců, kteří darovali 350krát nově přibyli další dva a chceme jim tímto poděkovat,”
dodává Krzysztof Stec,  manažer ostravského odběrového centra společnosti
sanaplasma, která je součástí globální značky BioLife - lídra v oboru sběru vysoce kvalitní
plazmy, která se zpracovává na život zachraňující plazmatické terapie.
Krevní plazma bohužel nemůže být vytvořena uměle v laboratoři. “Proto je plazma od dárců
tak výjimečná a důležitá. Například pro roční léčbu jednoho pacienta s onemocněním imunity
je potřeba přibližně 130 odběrů krevní plazmy. To znamená, že nemocný potřebuje nejméně 6
pravidelných dárců. Jsou ale i onemocnění, jejichž léčba je mnohem náročnější,“ vysvětluje
Jan Štěpánek, který stojí v čele české sítě odběrových center sanaplasma.
Odběr krevní plazmy probíhá na speciálním přístroji zvaném separátor. Ten oddělí krevní
plazmu z krve dárce, jejíž množství záleží na jeho váze. Ostatní složky pak vrátí zpět do žíly
– stejnou kanylou, kterou byla krev odebrána, takže je to maximálně rychlé a pohodlné.
Vysoký bezpečnostní a hygienický standard je při odběru v centrech sanaplasma
samozřejmostí. Darovat může každý zdravý člověk ve věku 18 až 65 let, který váží 50 až 150
kg. Součástí odběru, který zabere cca 60 minut, je také zdravotní prohlídka.
foto
https://drive.google.com/file/d/1fVEdMk293nFvFVc7Prd1OJHP4wv-JKKg/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. Jeho 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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