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Transfuzní oddělení FN HK potřebuje ročně tisíc nových dárců krve
Pro zajištění plynulého chodu musí Transfuzní oddělení FN HK získat alespoň tisíc
nových dárců krve ročně. Proto dnes uspořádali akci Den dárců krve za podpory
hokejového klubu Mountfield HK. Noví dárci mohli během celého dne přijít na vstupní
vyšetření a první darování krve a v odpoledních hodinách mohli darovat společně se svými
oblíbenými sportovci.
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové odebírá krev a krevní složky
bezpříspěvkovým dárcům (ročně více než 18 tisíc odběrů plné krve a 15 tisíc plazmaferéz);
zpracovává odebranou krev, vyšetřuje a dodává transfuzní přípravky pacientům FN, zásobuje
transfuzními přípravky krevní banky nemocnic v regionu, odebírá a zpracovává krev pro účely
autotransfuze pacientům před plánovanou operací, provádí laboratorní vyšetření a podílí se na
pregraduální výuce studentů (LF UK, FF UK, SZŠ a VZŠ HK) a na postgraduální výuce lékařů,
VŠ nelékařů a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví.
Průměrně 1 člověk v ČR přijme za svůj život 4x krevní transfuzi a 12x přípravek vyrobený
z lidské krve. Krev zatím nelze uměle vyrobit. Jedním odběrem může dobrovolný dárce zachránit
až 3 životy. Krev je nejvíce potřeba u těžkých úrazů a dopravních nehod, operací, porodních
komplikací, onkologické léčby, onemocnění ledvin, transplantací orgánů a dalších.
Transfuzní oddělení FN HK pro zajištění bezvýpadkového chodu musí neustále hledat nové dárce.
„Prvodárci nahrazují dlouhodobé dárce, kteří ukončují dárcovství, např. z důvodu věku nebo onemocnění, které
další dárcovství znemožňuje. Ročně potřebujeme získat alespoň tisíc prvodárců. Dále také v období
letních dovolených musíme v případě urgentní potřeby oslovit několikanásobně více lidí,“ říká MUDr. Vít
Řeháček, primář Transfuzního oddělení FN HK.
Jak se stát dárcem
Prvodárci se nemusí předem objednávat, stačí se rozhodnout a přijít na transfuzní oddělení. Není
potřeba mít žádná předchozí vyšetření. Veškeré informace a vyšetření proběhnou přímo na místě.
Nejprve je provedeno vstupní vyšetření, na základě kterého lékař určí, zda je zájemce vhodný pro
darování. Až následně je odebrána krev. Celý proces trvá přibližně 2 hodiny. Další odběry už trvají
kolem 30 minut. Dárci náleží pracovní volno s náhradou mzdy ve výši 100 % průměrné mzdy.
Darování krve dnes podpořili i hokejisté místního klubu Mountfield HK, kteří sami přišli
darovat krev a podpořit nové zájemce. „Člověk nikdy neví, co ho může potkat a kdy bude potřebovat
pomoc od druhého. Proto je pro mě i pro kluky to nejmenší darovat krev a podpořit tuhle akci. Je to úplně v pohodě,
ani to nebolí a další odběry už jsou rychlovka, takže se toho lidé nemusí bát,“ říká kapitán Mountfield HK
Jaroslav Bednář.
Aby byla odebraná krev využita bez zbytečných ztrát, registrovaní dárci se k odběru musejí
objednávat podle krevních skupin. Nově Transfuzní oddělení FN HK zprovoznilo nový online objednávací systém, kde si dárce vybere a zarezervuje termín odběru na internetu podle
svých časových možností. https://odbery.fnhk.cz/
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