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Budapešť, MAĎARSKO (13. března) – Plasma Protein 
Therapeutics Association (PPTA) dnes přišla s novou globální 
iniciativou „How Is Your Day?” – Making the difference 
with plasma proteins („Jaký máte den?“ – Když plazmatické 
proteiny pomáhají), a to při příležitosti každoročního 
mezinárodního kongresu o plazmatických proteinech. 
Iniciativa „How Is Your Day?” je zaměřena na odlišení těchto 
jedinečných léčiv od tradičních léků a zvyšuje povědomí 
o významu, který mají pro osoby žijící se vzácnými, život 
ohrožujícími, chronickými a genetickými onemocněními. 
Léčba plazmatickými proteiny (plazmatickými deriváty a 
jejich rekombinantními analogy) nahrazuje chybějící nebo 
nedostatečné množství proteinů a umožňuje postiženým 
osobám žít běžný, zdravý a produktivní život.

Iniciativa „How Is Your Day?” sdružuje osoby z celého světa, 
které se zajímají o léčbu plazmatickými proteiny. Jedná se 
o pacienty, jejichž životy se v důsledku této léčby zlepšily, 
lékařské odborníky, mezinárodní i místní organizace pacientů, 
regulační úřady a výrobce těchto život zachraňujících léků. 
Všechny tyto skupiny společně s ostatními zainteresovanými 
osobami podpoří společné cíle iniciativy prostřednictvím 
sociálních sítí, specializovaných internetových stránek a 
tradičních medií.

„Pro mnohé z nás je otázka „How Is Your Day?” (Jaký máš 
den?) prostě jen tématem ke konverzaci,“ poznamenává 
David Bell, předseda globální správní rady PPTA a ředitel 
pro inovace Grifols S.A. „Pro velké množství lidí na celém 
světě, kteří žijí se vzácnými onemocnění a kteří se spoléhají 
na dostupnost léčby plazmovými proteiny, není ale žádný den 
běžný.“

Jan M. Bult, prezident a výkonný ředitel PPTA, dále uvedl: 
„Přístup k léčbě plazmatickými proteiny je zásadní otázkou 
pro osoby, které těmito onemocněními trpí, protože většinu z 
nich lze léčit pouze léky, jež jsou vyrobeny z plazmy darované 
zdravými dárci, kteří chtějí pomoci.“ A dále dodal: „Zatímco u 
osob s krvácivými poruchami existují různé možnosti léčby, 
mnozí jiní jsou odkázáni na léčbu získanou z lidské krevní 
plazmy. Iniciativa „How Is Your Day?” chce upozornit na tyto 
rozdíly, zvýšit povědomí a pochopit význam léčby pomocí 
plazmatickýchh proteinů pro jednotlivce i jejich rodiny.“

Asociace PPTA vyzývá pacienty, lékaře, dárce a všechny, 
které zajímá iniciativa „How Is Your Day?”, aby navštívili 
stránku www.HowIsYourDay.org, kde se dozvědí více, a 
sledovali globální debatu na Facebooku and Twitteru na 
adrese @HIYDglobal. 
 

O PPTA: Plasma Protein Therapeutics Association(PPTA zastupuje soukromé výrobce léčiv založených na plazmatických derivátech a jejich rekombinantních 
analozích, které se společně označují jako léčiva založená na plazmatických proteinech, a střediska pro darování krevní plazmy, jenž se dále zpracovává frakcionací. 
Tato léčiva využívají mnozí lidé na celém světě k léčbě řady onemocnění a závažných zdravotních problémů. Členské společnosti organizace PPTA produkují přibližně 
80 % léčiv s plazmatickými bílkovinami v USA a 60 % v Evropě. Zkušený tým specializovaných odborníků trvale usiluje o poskytování cenné podpory členům asociace a 
přispívá ke zvyšování kvality a záchraně lidských životů.

GLOBÁLNÍ INICIATIVA UPOZORŇUJE NA LÉČBU VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ 
a pod názvem „How Is Your Day?“ poukazuje na význam léčby 
plazmatickými proteiny pro zlepšování života pacientů 
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