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Postup pro dárce v nové budově Transfuzního oddělení (č. 13 v areálu FN)  

Odběry od 11. prosince 2020 

1) Pro dárce je vyhrazeno 10 parkovacích míst mezi Transfuzním oddělením a 

Lékárnou FN. 

2) Vchod pro dárce je z východní strany budovy (pod červenou kapkou). Ráno se 

vchod pro dárce otevírá v 6:30 hod. 

3) V 1. nadzemním podlaží (1. NP) vlevo za vchodem je šatna, odložte si, zamkněte 

skříňku a vezměte si klíč s sebou. 

4) Vyplňte si dotazník. 

5) Na terminálu vyvolávacího systému si vyzvedněte pořadové číslo (terminály  jsou 2 

– u vchodu do šatny a v šatně) 

a) Pravidelní dárci (registrovaní na našem TO) objednaní v Tempusu na odběr 

krve, plazmy nebo trombocytů: zmáčkněte tlačítko „Registrovaný dárce“, na 

druhé obrazovce vyberte typ odběru a zvolte si, zda chcete být odebráni 

z konkrétní ruky nebo zda můžete darovat z obou rukou. Pokud se na druhé 

obrazovce spletete, nevadí, po vyzvání do kartotéky zde chybu opravíme. 

NEBERTE SI DRUHÝ LÍSTEK! – způsobíte zbytečné zdržení ostatních dárců. 

b) Prvodárci a dárci registrovaní na jiném TO přicházející darovat poprvé na 

naše TO: zmáčkněte „Prvodárce“ 

6) Posaďte se v čekárně, vyčkejte na vyzvání do jedné ze 4 kartoték. 

7) Po odbavení v kartotéce vystoupejte do 2. NP (po schodech nebo výtahem), 

posaďte se vlevo v čekárně. Dárci plné krve budou vyzváni nejdříve do laboratoře 

(L1-L3), poté do ambulance (A1 – A4), dárci plazmy a trombocytů budou vyzváni do 

ambulance (A1 – A4). 

8) Po vyšetření v ambulanci vypijte alespoň 0,5 litru tekutin, které jsou k dispozici (čaj, 

džus, voda). 

9) Umyjte a osušte si předloktí. 

10)  Vyčkejte na vyzvání na odběrový sál (dárci plné krve vlevo na S1, dárci plazmy a 

trombocytů vpravo na S2). 

11)  Po odběru si vyzvedněte občerstvení (žeton do automatu), posaďte se s ním ke 

stolku. 

12)  Sejděte do 1. NP, na terminálu vyvolávacího systému č. 3, který je v čekárně u 

boxu s dotazníky, si vyzvedněte pořadové číslo, posaďte se v čekárně, vyčkejte na 

vyzvání do jedné ze 4 kartoték. Po vyzvání do kartotéky Vám vydáme poukázku na 

občerstvení, pokud potřebujete, potvrdíme propustku do zaměstnání, vyplatíme 

jízdné, potvrdíme parkovací lístek, vystavíme potvrzení na daně apod., 

13)  V šatně si vezměte ze skříňky všechny své věci, klíč ponechejte v zámku. 

 

Děkujeme, že přijdete darovat a pomůžete našim pacientům. Věříme, že se Vám 

bude v nové budově líbit. Tolerujte prosím v prvních týdnech provozu nedostatky, se 

kterými se můžete setkat. Budeme rádi, když na ně upozorníte (např. na anketním 

lístku), budeme se snažit provoz vylepšit. I pro nás je budova nová. Nastěhovali jsme 

se 8. - 10. prosince 2020. Děkujeme za pochopení. 


