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HAIMAOM
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V sobotu 25. června vyrazí do olomouckých ulic a také do Bezručových sadů spolu se svými třemi syny
ministr zemědělství Marian Jurečka. V 17:00 se Jurečka vydá na tříkilometrovou trať dm rodinného
běhu pro děti a rodiče, který je součástí Mattoni 1/2Maratonu Olomouc. Společně s dalšími tak podpoří
Nadaci Haimaom – nadaci na podporu transplantace kostní dřeně fungující při Hemato-onkologické
klinice FN Olomouc.
„Na tomto závodě není důležité, kdo bude první v cíli, ale to, že běžíme společně na podporu dobré
věci. Nadace Haimaom se stará o pacienty i jejich blízké, protože vážné onemocnění zasáhne vždy celou
rodinu. V takové chvíli je důležité mít někoho, kdo poradí a pomůže překonat namáhavou cestu.„
vysvětluje Marian Jurečka důvod, proč se rozhodl běžet za nadaci.
Nadace Haimaom pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Jejím
posláním je pracovat na zlepšování hospitalizačních podmínek pacientů s vážnými poruchami
krvetvorby, prohlubování všestranné péče o ně, zkvalitnění a doplnění lékařské a laboratorní
přístrojové techniky, materiálního vybavení a podpory vzdělávání pracovníků HOK FN Olomouc.
Nadace Haimaom se letos poprvé zapojila do charitativního projektu Běž pro dobrou věc organizátorů
RunCzech běžecké ligy. Některý z běhů v rámci největšího moravského půlmaratonu Mattoni
1/2Maraton Olomouc na podporu nadace poběží jednak zaměstnanci Hemato-onkologické kliniky FN
Olomouc - lékaři a sestřičky se svými dětmi, ale také i pacienti a širší veřejnost. Předseda nadace a
současný přednosta Hemato-onkologické kliniky prof. Tomáš Papajík věří, že i touto cestou lze
veřejnost lépe informovat o problematice nádorových chorob krvetvorné tkáně a zvýšit její povědomí
o problematice transplantace kostní dřeně a podnítit zejména mladé lidi ke vstupu do registru dárců
kostní dřeně. Vždyť počet potencionálních dárců měřený počtem obyvatel je v ČR zhruba
několikanásobně nižší než v sousedním Německu, ale transplantační aktivita českých hematologických
center je obdobná. Proto je nutné myšlenku dárcovství stále podporovat a získat pro ni další odvážné
dobrovolníky. A že se to v Olomouci daří, o tom svědčí mj. i to, že právě olomoucké centrum je v náboru
nových dárců jedno z nejlepších v republice.
„Díky spolupráci s organizátory závodů RunCzech a zapojení do jejich projektu Běž pro dobrou věc,
jsme schopni nabídnout našim partnerům a donátorům zajímavou formu partnerství a získat tak další
finance na provoz naší nadace. Díky prodeji registrací na závody RunCzech a individuálnímu
fundraisingu našich běžců jsme již získali 40 000 tisíc Kč,“ říká Mgr. Jitka Šebíková z Nadace Haimaom.

