DARUJ
KREV

Kdo může darovat krev?

věk: 18–60 let
hmotnost: minimálně 50 kg
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, nebyl/a jsem očkován/a proti
žloutence 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
netrpím vážným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním
neprodělal/a jsem žloutenku B, C
nejsem HIV pozitivní
neprodělal/a jsem malárii
nebyl/a jsem v letech 1980-96 více než 12 měsíců ve Velké Británii nebo ve Francii
nepatřím do rizikové skupiny (promiskuitní způsob života, uživatel drog)

Typy odběrů:

odběr plné krve
přístrojové odběry (odběr plazmy a krevních destiček)

PROČ JSEM DAROVALA KREV

O možnosti darovat krev jsem přemýšlela velice dlouho, ale chyběla mi odvaha. Ano, i já
jsem měla strach z jehel. Odebírat ostatní mi problém nedělá, ale představa, že někdo bude
brát krev mně, byla děsivá. Posledním momentem k mému rozhodnutí bylo, když jsem
zařizovala akci pro dárce a majitel společnosti se mě zeptal, zda i já daruji. V tu chvíli jsem
se cítila provinile. Proto jsem si řekla: ,,A dost, ten strach musíš překonat. Musíš si sama vyzkoušet, co dárcovství obnáší a jak se dárci cítí.“ Z odběru jsem měla opravdu velký strach,
asi jako většina prvodárců. S jistotou teď můžu říct, že celý odběr proběhl hladce a darování
krve není nic, čeho bychom se měli bát.
Pocit, že někomu právě moje krev může pomoci, je k nezaplacení.
Kamila, zdravotní sestra TTO

TRANSFUZNÍ A TKÁŇOVÉ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Pracoviště Brno

TTO FN BRNO

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
pavilon I2

Odběrové středisko Třebíč
detašované pracoviště TTO
Nemocnice Třebíč
Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč
pavilon L

Dárce krve FN Brno

Dárci krve Třebíč

darcekrvefnbrno
Bezplatná linka pro dárce krve

Bezplatná linka pro dárce krve

6:30 – 14:00 hod.

6:30 – 14:00 hod.

800 900 097

Příjem dárců k odběru
6:30 – 13:00

800 700 061

www.fnbrno.cz/darce
tel. +420

532 231 111

www.fnbrno.cz

Příjem dárců k odběru
6:30 – 11:00

