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Zachraň život - daruj krev!
Kdo může darovat krev?
věk: 18–60 let
hmotnost: minimálně 50 kg
netrpím vážným chronickým
onemocněním
neprodělal/a jsem žloutenku B, C
nemám aktuálně žádné drobné
poranění nebo opar
v posledním týdnu jsem nebyl/a
na ošetření chrupu (trhání zubu)
v posledních 14 dnech jsem neužíval/a
antibiotika

Typy odběrů:

odběr plné krve

Spotřeba transfuzních přípravků:
Pro vaši představu, jak se s odebranou
krví nakládá, uvádíme několik příkladů
z praxe. Jen na zajištění léčby těchto pěti
pacientů se podílelo více než 500 dárců.
Na začátku léta bylo nutné nahradit
masivní krevní ztrátu dvěma řidičům
s mnohočetným poraněním po těžké autonehodě. Během krátké doby spotřebovali 83 transfuzních jednotek červených
krvinek, 8 jednotek plazmy a 21 jednotek
krevních destiček.
Onkologicky nemocná dvouletá holčička

v posledním měsíci jsem neměl/a
přisáté klíště
v posledních 4 měsících jsem
si nenechal/a provést tetování ani
piercing a nebyl/a jsem na operaci
ani na endoskopickém vyšetření
pro ženy: momentálně nejsem
těhotná, od posledního porodu
uplynulo alespoň 6 měsíců

přístrojové odběry

(odběr plazmy a krevních destiček)

spotřebovala v důsledku svého onemocnění v posledních 2 měsících 70 jednotek
krevních destiček a 12 jednotek červených krvinek.
Pro rozsáhlé popáleniny bylo nutné
mladému pacientovi během léčby podat
105 transfuzních jednotek červených
krvinek, 10 jednotek plazmy a 5 jednotek
krevních destiček.
Další pacientka tohoto léta se vzácným
onemocněním krve musela dostat rekordních 531 dávek krevního derivátu
vyráběného z dárcovské plazmy
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