TISKOVÁ INFORMACE K PROJEKTU JEDU NA DŘEŇ!
Karel Špaček pomohl zachránit život Janě Vršecké. Daroval jí kostní dřeň!
Jak se stane, že taková krásná holka má tak ošklivě stonat? Místo nezopakovatelného
světa dospívání, hledání a prvních lásek trávit měsíce a měsíce v nemocnici, přijít o svoje
koníčky, poztrácet kamarády… Je snad tohle spravedlivé? Ale přece slunce svítí dál…
Jana Vršecká (31) z Prahy je na světě díky Karlu Špačkovi. Mladou ženu poslala znovu do
života Karlova krev a um lékařů při transplantaci v plzeňské fakultní nemocnici a následné
léčbě v pražském Motole. Od transplantace uběhlo 14 let. Dnes tak Jana žije jako její
vrstevníci a pracuje v soukromém zdravotnickém zařízení.
Díky projektu Jedu na dřeň! se sympatická dvojice po letech znovu setkává, aby
podpořila myšlenku náboru potenciálních dárců do registru během Barum Czech Rally
Zlín.
„Panu Karlovi bych chtěla znovu moc a moc poděkovat, přeji mu hlavně zdraví,“
vzpomíná jen v tom nejlepším Jana, která se díky dárci z Otrokovic vlastně podruhé
narodila. Přitom v roce 2000 se Janě po prodělané žloutence ohlásila aplastická anémie a
tehdy sedmnáctiletá dívka neměla daleko na onen svět.
„Jsme vděční, i když se to dá těžko vyjádřit. Karlovi na prvním místě – vždyť kvůli
Janě podstoupil zákrok, kterého se jiní bojí. Je to pro nás hrdina s příkladným
přístupem,“ zní slova Janiny maminky.
„Hrdina, to je někdo, kdo zachrání třeba děti z hořícího domu. Já jsem jen daroval
kostní dřeň a bylo štěstí, že jsem našel uplatnění jako dárce. Udělal bych to kdykoliv
znovu, zákrok téměř nebolí a jsem neskutečně rád, že jsem mohl pomoci takové
sympatické ženě,“ říká skromně Karel Špaček ze společnosti Continental Barum
v Otrokovicích.
Každý čtvrtý pacient však vhodného dárce nenajde. Co když budete právě vy ten jediný,
kdo může někoho zachránit?
Příběhy dalších pacientů sledujte na našem webu a Facebooku.

www.jedunadren.cz
http://www.marrow4tomorrow.eu/
https://www.facebook.com/Jedunadren
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