Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe
pro záchranu někoho druhého? Přidejte se
k dobrovolným dárcům krve!

Někdo se krve bojí, někomu se z ní dělá špatně, ale někdo krev chodí darovat. Jsou lidé, co
darují krev, aby se mohli pochlubit medailí, někteří si užívají výhod volna a znám i takové co
se tam těší na dobré občerstvení po odběru. Dárci krve chodí darovat krev z různých důvodů,
a také jsou různé důvody, proč si řeknou, že určitě přijdou zase, ale jedno je všechny spojuje.
Spojuje je vědomí toho, že jejich krev léčí, nebo dokonce zachraňuje někomu život.

Proč jsou potřeba dárci?
Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli a nejde ji uměle vyrobit.
S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců. V průměru
dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve!

Použití Vaší krve:
při operacích (operace srdce a cévního systému, operace plic, transplantace)
k léčbě chudokrevnosti, zhoubných nádorů a onemocnění krvetvorné tkáně
v dialyzačním programu (umělá ledvina)
při léčbě těžkých úrazů, při kterých dochází k velkým ztrátám krve
při výměnných transfuzích pro novorozence
pro výrobu léčiv z plasmy (koncentráty koagulačních faktorů, očkovací látky)

STAŇTE SE PROTO I VY DOBROVOLNÝM DÁRCEM KRVE!!!
Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší
krve třeba!

Podmínky dárce pro darování krve/plazmy
každé úterý, středu a pátek od 07:00 do 10:00 hodin
prvodárci krve bez objednání
opakovaný odběr krve – objednání na přímo na transfuzním oddělení Nemocnice
Boskovice s.r.o. nebo na telefonu 516 491 552, 516 491 616
odběr plazmy – pouze na objednání na přímo na transfuzním oddělení Nemocnice
Boskovice s.r.o. nebo na telefonu 516 491 552
dobrý zdravotní stav
věk 18 - 65 let
tělesná hmotnost nad 50 kg
netrpím vážným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním
neprodělal/a/ jsem žloutenku B, C
nejsem HIV pozitivní
neprodělal /a/ jsem malárii
nejsem alkoholik
nepatřím do rizikové skupiny (promiskuitní způsob života, uživatel drog)
nebyl jsem v letech 1980-96 více jak šest měsíců v Anglii nebo ve Francii
AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PŘEDPOKLADY:
nejsem právě nemocen/a/ a nejsem v pracovní neschopnosti
nejsem zraněn/a/ nemám opar
v posledním týdnu jsem nebyl/a/ na ošetření chrupu (trhání zubu)
v posledních 14 dnech jsem neužíval /a/ antibiotika
v posledním měsíci jsem neměl/a/ přisáté klíště
v posledním měsíci jsem nebyl/a/ očkován/a/ proti žloutence typu B
v posledních 6 měsících jsem si nenechal/a/ provést tetování ani piercing a nebyl/a/
jsem na operaci ani na endoskopickém vyšetření
pro ženy: momentálně nemenstruuji, nejsem těhotná, od posledního porodu uplynulo
alespoň 12 měsíců, 6 měsíců nekojím

Jaké pro Vás plynou z odběru výhody
váš dobrý pocit, že jste pomohli
pravidelný kontakt s lékařem
kontrola krevního obrazu a tlaku
nárok na pracovní volno v den odběru
další výhody dle Vašeho zdravotního pojištění
malé občerstvení před a po odběru
proplacení jízdného
PRÁVĚ NA VAŠEM POCHOPENÍ ZÁVISÍ ŽIVOTY DRUHÝCH. MOŽNÁ JIŽ DNES ČI ZÍTRA BUDE
PRÁVĚ VAŠÍ KRVE POTŘEBA.

Co je nutné před odběrem?
24 hod před odběrem nejíst tučná jídla, vyvarovat se konzumaci alkoholu
v den odběru donést vzorek ranní moči
před odběrem se doma lehce nasnídat (snídaně by neměla být tučná a sladká), vhodné
je vypít alespoň ½ litru tekutin (nevhodné jsou černý čaj a káva)
donést si průkaz totožnosti,
donést si legitimaci dárce krve (neplatí pro ty, kdo jdou darovat poprvé)

Co všechno předchází vlastnímu odběru?
registrace (sebou doklad totožnosti a doklad o zdravotním pojištění v ČR)
vyplnění Dotazníku dárce krve (obdržíte v evidenci)
vyšetření Vašeho krevního obrazu
pohovor u lékaře

Jak probíhá vlastní odběr?

odebírá se 470 ml krve nebo 650 ml do 800 ml plazmy
délka odběru se pohybuje v intervalu 8 - 12 minut

Proč bezplatně?
je to bezpečnější
finanční motiv nabádá k zatajování informací a dárce je rizikový
placená krev se vyváží do zahraničí

Četnost darování
KREV
muži maximálně 5x do roka
ženy maximálně 4x do roka

KREVNÍ PLASMA
maximální četnost odběrů je 1x za 14 dnů

Výskyt krevních skupin v ČR
A - 41% B - 18 % AB - 9 % 0 - 32 %

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
V České republice morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí od roku 1960
Český červený kříž a to několika stupni, podle počtu bezpříspěvkových odběrů:


1. odběr

Krůpěj krve



medaile prof. Janského
 10. odběr – bronzová medaile
 20. odběr – stříbrná medaile
 40. odběr – zlatá medaile
Plakety profesora MUDr. Jana Janského

Bronzová



Stříbrná

Zlatá

Zlatý kříž ČČK
 80. odběr – zlatý kříž ČČK III. třídy
 120. odběr – zlatý kříž ČČK II. třídy
 160. odběr – zlatý kříž ČČK I. třídy
Zlaté kříže
ČČK 3. třídy



ČČK 2. třídy

ČČK 1. třídy

Plaketa ČČK
 250. odběr – Dar krve- dar života

Všem dárcům krve za jejich dar života a zdraví patří náš dík
a celospolečenské uznání.

