ZDRAVÍ

ODBĚR PLAZMY:

JAKO S KAMARÁDY U BAZÉNU
Jedna hodina, která pomůže druhým. Šedesát minut pro dobrý pocit.
Tři tisíce šest set vteřin od vstupního vyšetření k odchodu. Odběr plazmy
v budějovickém centru Plasmafera vyzkoušel i šéfredaktor časopisu Barbar
Jan Štifter. Stále tu přijímají nové dárce, zkusit to můžete i vy.
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dějovicích jen tady,“ říká Lucie Danko,
ředitelka Plasmafery.
Je pozitivní, milá, energická. Stejně jako
všichni v domě v Prachatické ulici, kde
dřív sídlila školka. Tady to skutečně nepřipomíná nemocnici, kde straší bílé pláště
a otrávený personál sloužící už týden přesčas. Dárce je tu hostem – a většina z nich
se proto vrací.

Léčil jste se s pohlavními chorobami?
Hubnete bez zjevné příčiny? Nemoci
kostí, kloubů, což? Těch otázek je skoro
padesát a tvoří první krok k tomu, aby
se člověk mohl stát dárcem plazmy. Pak
měření, vážení, konzultace s místním lékařem. Ptá se na můj životní styl, zjišťuje,
jestli nemám tetování mladší šesti měsíců.
A cesta na sál… I když, jako v nemocnici
to tady rozhodně nevypadá. Spíš jako na
lehátku okolo bazénu, kde se lidé sešli,
aby si odpočinuli. Sjíždějí hry na telefonu,
povídají si s kamarády na Facebooku, čtou
si knížku, skládají básně. Kdybych neměl
kanylu, prožil bych tu idylu.
Po odběrovém sále kmitají sestry, kontrolují a ptají se, jestli je všechno v pořádku.
S dárci si povídají a někdy jsou i prostřednicemi pro nová seznámení. Myslíte tuhle

paní? Chcete na ni sehnat číslo? Je to jako
v ideálním světě, kde mají všichni vyměřený stejný čas, jdou za společným cílem,
jsou si trochu bližší.
V ruce držím balonek a snažím se pumpovat. Dělají to všichni. Restaurace naruby,
kde servírky odnášejí tekutiny, které tam
zákazník přinesl. A ještě za to dostanou
hosté zaplaceno. Čtyři sta korun na cestovní výdaje klientů. I tak je ale dárců stále
málo, Plasmafera proto hledá další.
Plazma se odděluje od krve a ta pak míří
zpátky do těla. Sáčky s plazmou cestují
výtahem do spodní části domu, čeká je
šokové zmražení. K čemu vůbec? „Je to
výchozí surovina pro výrobu mnoha různých léků. Ve světě je jí nedostatek, nikdo
ji neumí vyrobit. A tak ji odebíráme, v Bu-

Z knihy přání a stížností
„Chování všech od recepce až po odběrové sestry je výborné. Jsem moc spokojen.“
„Tohoto dne, když jsem šla z odběru,
děvčatům na recepci krásně voněla
esence, je to opravdu příjemné a působilo to na mě pohodově. Jinak celý personál perfektní!“
„Chodím sem rád, skvělý personál.
Díky!„Celému kolektivu přeji z celého
srdce pevné nervy na nás pacienty
a děkuji za vřelé přivítání pokaždé u
vás.“
„Děkuji celému kolektivu, jak dole, tak
i nahoře, za milý profesionální přístup,
úsměvy a voňavý pobyt. Vždy to tu voní,
záleží na tom, je tu příjemná atmosféra.
A i ve vyšetřovně to voní.“
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