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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 16.09.2020

POPRVÉ: ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OCENÍ PLAKETOU PROF. HAŠKA
DÁRCE KOSTNÍ DŘENĚ
Dne 19.09.2020 historicky poprvé ocení Český červený kříž dárce kostní dřeně nově
zřízenou Plaketou Prof. MUDr. Milana Haška.
VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

Již po šest desítek let patří mezi poslání Českého
(Československého) červeného kříže morální
oceňování bezpříspěvkových dárců krve, jako
těch, kdo část sebe sama věnují pro záchranu
zdraví nebo života druhého člověka, který
dárcovu krev či její složku nutně potřebuje.
Kromě nemocí či úrazů, kdy je potřebné podání
krve či její složky, existuje však řada nemocných,
vyžadujících přímo nahrazení své kostní dřeně za
novou. Takovou krvetvornou tkáň však lze získat
pouze od ochotného člověka – dárce kostní
dřeně. I tito dárci, podobně jako dosud
oceňovaní dárci krve, přispívají k záchraně životů
– nemocných rakovinou krve.
Proto se Český červený kříž rozhodl, po dohodě s oběma českými registry dárců
krvetvorných buněk, rozšířit morální oceňování dárců krve i na dárcovství kostní dřeně.
Nově zřízené vyznamenání nese jméno po významném českém lékaři imunologovi Prof.
MUDr. Milanu Haškovi, DrSc., (1925-1984), který svými mezinárodně uznávanými objevy
vytvořil teoretické předpoklady pro úspěšné transplantace kostní dřeně. Cílem ocenění je dát
veřejnosti dárce kostní dřeně za příklad hodný následování a přispět tak ke zvýšení
povědomí o této formě dárcovství a širšímu zapojení potenciálních dárců do registrů dárců
krvetvorných buněk.
Nárok na ocenění tímto vyznamenáním má každý, kdo v roce předcházejícím roku udělení
daroval bezplatně kostní dřeň. ČČK přitom vychází z návrhů, které mohou předložit Český
registr dárců krvetvorných buněk a Český národní registr dárců dřeně.
Letos, symbolicky ve Světový den dárců kostní dřeně, v sobotu 19. září 2020 v 11:00, bude
v Praze, v Kaiserštejnském paláci poprvé toto vyznamenání předáno. Slavnostního aktu,
který pořádá ČČK ve spolupráci s Českým registrem krvetvorných buněk, se zúčastní i
rodinní příslušníci profesora Haška, od jehož narození letos uplyne 95 let.
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