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informace

POSKYTNUTÍ ZÁ·TITY âOS NAD ODBORN¯MI
AKCEMI

„Na svém zasedání 19.4. 2005 se dohodl v˘bor âOS, Ïe pod-
mínkou poskytnutí zá‰tity âOS nad odborn˘mi akcemi bude
i souhlas pofiadatele s dodáním textÛ abstrakt publikovan˘ch
ve sborníku pofiádané akce a s jejich vefiejnou prezentací
v „Databázi abstrakt z konferencí pofiádan˘ch pod zá‰titou

âOS“, která bude pfiístupná na internetov˘ch stránkách âOS
(www.linkos.cz) od kvûtna 2005.

Souãasnû si dovolujeme pofiadatele poÏádat i o zpûtné poskyt-
nutí sborníkÛ z akcí pofiádan˘ch od ledna 2004.

Online formuláfi Ïádosti o poskytnutí zá‰tity âOS âLS JEP
nad odbornou akcí naleznete i na 
http://www.linkos.cz/kongresy/cos_zadost.php.“

OTEV¤ENÍ CENTRA DùTSKÉ HEMATOLOGIE
A TRANSPLANTOLOGIE RAISY GORBAâOVOVÉ
V ST. PETERSBURGU

MÁ·KOVÁ M., LAÎA A.

„V situaci, kdy se nedá nic dûlat, ale je silná touha nûco udû-
lat, by se mûlo úsilí z rÛzn˘ch smûrÛ soustfiedit na jeden cíl;
pak dochází k fenoménu podobnému jadernému v˘buchu, feno-
ménu amplifikace. Úspûch pfiichází.“ 

Akademik Andrej Sacharov

Úsilí mnoha odborníkÛ i laikÛ o rozvoj hematoonkologie vRus-
ku bude v ãervnu tohoto roku korunováno úspûchem - otevfie-
ním moderního Centra dûtské hematologie a transplantologie
Raisy Gorbaãovové na Klinice transplantací kostní dfienû
a genové terapie pfii Státní lékafiské universitû I. P. Pavlova v St.
Petersburgu. 
Je‰tû v roce 1991 bylo v Rusku vyléãeno pouze 7 % dûtí s leu-
kémiemi a dal‰í druhy nádorÛ jako napfi. nádory mozku nebo
jiná závaÏná onemocnûní nebyly léãitelné vÛbec. Rozdíl mezi
Ruskem a ostatními západními zemûmi s lep‰ími finanãními
podmínkami byl desetinásobn˘: 70 % k 7 %. V tehdej‰í eko-
nomické situaci Ruska se zdálo témûfi nemoÏné, Ïe by se ten-
to neutû‰en˘ stav mohl jakkoliv zmûnit. Díky spoleãnému úsi-
lí mnoha odborníkÛ, mezinárodní spolupráci a díky podpofie
ãetn˘ch dobrodincÛ a fiady humanitárních ãi neziskov˘ch
organizací bylo v‰ak uÏ v roce 1996 v Ruské Federaci dosa-
Ïeno v˘sledkÛ srovnateln˘ch se západními zemûmi. Jenom
na Klinice hematologie, krevní transfúze a transplantologie
pfii Státní lékafiské univerzitû I. P. Pavlova v St. Petersburgu
(Saint Petersburg State Medical University - SPSMU) bylo
od roku 1990 provedeno více neÏ 300 transplantací kostní dfie-
nû, tfietina z toho u dûtí. Nové Centrum dûtské hematologie
a transplantologie otevírané v St. Petersburgu letos v ãervnu

ponese jméno Raisy Gorbaãovové jako projev vdûãnosti za
její bezpfiíkladné úsilí o zpfiístupnûní úãinné moderní léãby
dûtsk˘m pacientÛm. Byla to zejména Nadace manÏelÛ Gor-
baãovov˘ch, díky jejíÏ mnohaleté podpofie bylo vybudování
dûtsk˘ch onkologick˘ch center v Moskvû a St. Petersburgu
moÏné. Ne‰Èastnou ironií osudu právû Raisa Gorbaãová, kte-
rá vûnovala tolik energie a pomoci dûtem trpícím leukémií,
sama této nemoci pfied nûkolika lety podlehla. 
PfiestoÏe je otevfiení nového centra velk˘m úspûchem, fiadu
problémÛ je tfieba stále je‰tû fie‰it. Provádûní transplantací
kostní dfienû od nepfiíbuzensk˘ch dárcÛ je nemoÏné bez zalo-
Ïení Registru dárcÛ kostní dfienû v Rusku. Národní registry
dárcÛ jiÏ existují v mnoha zemích a jsou spojovány do mezi-
národních registrÛ soustfieìujících informace o 6 milionech
potenciálních dárcÛ. Odborníci ze SPSMU I. P. Pavlova nyní
usilují o zaloÏení pÛvodního registru dárcÛ kostní dfienû.
Dûje se tak ve spolupráci s jedním z velk˘ch nûmeck˘ch
registrÛ - Registru Stefana Morsche a Nadace Stefana Mors-
che. SPSMU roz‰ifiuje svou mezinárodní spolupráci také
v oblasti molekulární medicíny, hematologie a transplanto-
logie (prof. M. Borset - Norsko, prof. A. von Deimling -
Nûmecko, prof. G. Wagemaker - Nizozemí a dal‰í). V záfií
2003 uspofiádaly SPMSU a Lékafiská Fakulta Ueval Uni-
verzity v Oslu spoleãnou rusko-norskou konferenci o aktu-
álních problémech hematologie a transplantace kmenov˘ch
bunûk. 

Zástupci kliniky v ãele s prof. Afanasjevem a prof. Fregato-
vou vyjádfiili pfiání roz‰ífiit také spolupráci s odborníky z âes-
ké republiky, k ãemuÏ jak doufáme, pfiispûje i tento ãlánek.
Pokud máte zájem o jakoukoliv formu spolupráce s petro-
hradskou klinikou nebo chcete poblahopfiát sv˘m kolegÛm,
mÛÏete kontaktovat prof. Fregatovou: tel.: +7(812)-234-46-25;
fax: +7(812)-234-06-16; mobil: 7-921-305-46-99; e-mail:
bmt-apheresis@spmu.rssi.ru




