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Studenti VŠE v Praze darovali 35 litrů krve
Studenti Vysoké školy ekonomické v Praze darovali 35 litrů krve v rámci akce „Daruj
krev na VŠE“. Mobilní transfúzní stanice Ústřední vojenské nemocnice odebrala
v úterý a ve středu krev od více než 70 posluchačů. Jednalo se především o
prvodárce.
Praha 6. prosince 2006
Akce probíhala přímo v areálu školy na Jižním Městě a na Žižkově. Navázala na úspěšnou
sérii odběrů v minulém a předminulém akademickém roce. Celkem tak zdravotníci za
poslední tři roky na VŠE v Praze odebrali krev od více než čtyř set dárců. „Akce proběhla
podle našich představ,“ říká organizátor akce PhDr. Antonín Pavlíček. „Rád bych poděkoval
především vedení školy, které tuto akci podpořilo,“ dodává.
Darovat krev může každý zdravý člověk starší 18 let dlouhodobě žijící v České republice.
Dárce nesmí užívat léky, trpět chronickým onemocněním, včetně astmatu a těžké alergie,
nesmí prodělat žloutenku B a C nebo být bezprostředně po stomatologickém či chirurgickém
zákroku. Překážkou k darování může být také návštěva exotických destinací v uplynulém
půlroce či užívání drog. Navzdory častým mylným představám mohou naopak darovat krev
ti, kteří v minulosti překonali mononukleózu.
Na odběr by dárce neměl jít hladový. Před odběrem je ale nutné dodržet dietu s omezením
tuků, nepít alkohol a neužívat léky. Celá procedura, včetně registrace a předběžných
vyšetření, trvá přibližně 45 minut, samotný odběr pak 5 až 10 minut. Projekt Daruj krev na
půdě českých univerzit probíhá již třetím rokem a kromě VŠE v Praze se na něm podílejí
také Univerzita Karlova a ČVUT.
xxx
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice.
V současnosti se zde vzdělává více než 15 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí
a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a
statistiky, Fakulta národohospodářská a Fakulta managementu. Absolventi VŠE v Praze zastávají
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vyznamné funkce v soukromém i veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu,
bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií. Mezi
v dnešní době nejznámější absolventy patří prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Ing. Jiří Paroubek, doc. Ing.
Jiří Havel, CSc. nebo Ing. Martin Jahn, MBA. Čestný titul doktor honoris causa VŠE v Praze převzala
řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A.
Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.

Kontakt:
Miroslav Karlíček
Vysoká škola ekonomická v Praze
Oddělení public relations
Tel.: 224 098 541, mobil: 731 124 440
E-mail: karlm@vse.cz
Více informací na www.vse.cz a www.darujkrev.com
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