
SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Kolín 

Vás vyzývá ke vstupu do 

ČESKÉHO REGISTRU 

DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ 
Věděli jste, že.. 
 

…  vstoupit do registru můžete ve věku 18 – 40 let? 

… že bez správné funkce kostní dřeně nemůže člověk přežít? 

… že první registr dárců kostní dřeně vznikl v r. 1974 ve Velké Británii, na popud matky nemocného dítěte? 

…  že v ČR vznikl Český registr dárců kostní dřeně v r. 1991? 

...  že je v něm aktuálně 28.280 aktivních dárců, ale každý rok je jich několik tisíc vyřazeno (věk, zdravotní stav)? 

… že rodiče dětem nemohou kostní dřeň darovat? Protože se posuzuje 10 znaků, ale dítě jich má 5 od otce a 5 

 od matky.. a z toho důvodu jsou nejvhodnějšími dárci sourozenci? 

… že je v registru již 40 našich členů ze 17 SDH, registrovaných pod OSH Kolín? 
 

Nevěděli? A uvažujete o vstupu, takže byste chtěli vědět? 
 

Schůzka zájemců o vstup do Českého registru dárců krvetvorných buněk se zástupci pražského IKEMu  

se uskuteční v úterý 20. března 2018 na Obecním úřadě v Nové Vsi I (okres Kolín, Václavské nám. 22), od 18:00 hod. 
 
 

Dozvíte se zde nejen historii registru, o tom jak probíhá samotná transplantace (jsou tři možnosti), ale i o případných omezeních 

pro dárce. Účast na schůzce neznamená nutnost vstupu do registru. V případě že máte zájem se schůzky zúčastnit, informujte 

nás prosím. Podle počtu osob bude na místě připraven pro ty, kteří se po ukončení schůzky rozhodnou do registru vstoupit, 

dotazník. S každým zájemcem bude vše řešit zástupce IKEMu individuálně. Po zhodnocení koordinátorek že je zdravotní stav 

vyhovující a nic vstupu nebrání, bude zájemci na místě odebrána krev, případně si domů odveze sadu na odběr slin který do 

IKEMu odešle poštou. Možnost účasti i z řad veřejnosti, členství v SDH není podmínkou.  
 

NEZTRÁCEJME ČAS. NEMUSÍTE BÝT LÉKAŘ, ABYSTE ZACHRÁNILI LIDSKÝ ŽIVOT. 
www.oshkolin.cz      www.facebook.com/oshkolin 


