TISKOVÁ INFORMACE K PROJEKTU JEDU NA DŘEŇ!
Mladý lékař v životě překonal řadu překážek, akutní leukémie se mu stala osudnou
Akutní leukémie je nemocí, které se mimo jiné říká také rakovina krve. Jejím jediným řešením je ve
většině případů transplantace kostní dřeně. V Česku však není dostatek dárců a každý čtvrtý
pacient svého dárce nestihne najít. Na nedostatek dárců doplatil i mladý lékař Václav Soudil (28)
ze Zlína.
„Akutní leukémie nás zaskočila v tom nejhezčím životním období, kdy jsme oba dokončili
vysokou školu, Vašek si otevřel vlastní zubní ordinaci a požádal mě o ruku“, popisuje dny
před diagnózou Vaškova přítelkyně Jana Hudečková.
Místo rodinných plánů se začala se řešit léčba. Bylo jasné, že bez dárce kostní dřeně a
transplantace to nepůjde. Dárce se po dlouhém hledání našel až v USA. Údajně to byl
profesionální voják, který ale zrovna sloužil misi v Afghánistánu, takže odběr a transport dřeně byl
velmi zdlouhavý. Když konečně dorazila do ČR, bylo už pozdě.
„Vaškovi se leukémie, která byla dočasně utlumená chemoterapií, vrátila a byla mnohem
agresivnější a zákeřnější. Další chemoterapie nezabíraly a transplantace nakonec proběhla
za podmínek, kdy nám stejně lékaři moc nadějí nedávali. Ale Vašek byl bojovník.
Transplantaci zvládl a dokonce nám na chvíli svitla naděje, že se vyléčí. Bohužel zakrátko
se nemoc ozvala znovu. Tentokrát nám lékaři sdělili, že už nám nepomohou a poslali nás
domů – umřít,“ doplňuje Vaškova partnerka Jana.
Poslední šanci Vaškovi domluvili jeho kamarádi až ve Frankfurtu, kde sídlí komora pro hematoonkologickou léčbu pro EU. Vašek měl možnost podstoupit další chemoterapie, ozařování a další
transplantaci. A protože už nebyla jiná možnost, šel s odhodláním do toho. Marně. Po dalším
zásahu už jeho zubožené tělo pomaličku začalo vypovídat službu, až své blízké jednoho dne
opustil.
Příběh Vaška Soudila patří mezi životní osudy pacientů s onkologickými onemocněními, kteří
zemřeli, protože nenašli včas svého dárce. V České republice je totiž v registru zapsáno méně než
1% obyvatel a každý 4. pacient tak svého dárce nenajde.
V rámci barumky se budou moci návštěvníci zapsat do registru na náměstí Míru ve Zlíně nebo
v servisní zóně v Otrokovicích. Cílem projektu je připomenout lidem, že zápis do registru není
složitý a úloha každého potenciálního dárce je nedocenitelná.
„Prosím, nebuďte lhostejní! Vstupte do registru dárců kostní dřeně. Můžete tím někomu
zachránit život. A stejně tak může někdo zachránit život Vám,“ posílá čtenářům prosbu Jana
Hudečková.
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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