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NEMOCNICE TGM HODONÍN INFORMUJE
Darování krve a historie transfuze

Darování krve je činnost, během které
je dárci odebrána krev pro medicínské úče-
ly, nejčastěji pro krevní transfuzi. Z jed-
noho odběru plné krve se dalším
zpracováním získá 1 terapeutická jednotka
koncentrátu červených krvinek a 1 tera-
peutická jednotka čerstvě mražené plazmy.
Odběr krve od bezpříspěvkových dárců
(bezpříspěvkové dárcovství se začalo pro-
pagovat od počátku šedesátých let 20. sto-
letí) se provádí v zařízeních transfuzní
služby, v Nemocnici TGM Hodonín,
p. o. na Oddělení laboratorní medicíny –
pracovišti hematologie a transfuzní služby.
Během jednoho odběru je odebráno zpra-
vidla 450 ml krve, doba trvání odběru
5–10 minut. Interval mezi jednotlivými
odběry krve je minimálně 10 týdnů u mužů
a 12 týdnů u žen. Muži mohou darovat
krev 4x ročně, ženy 3x během roku. 

Podrobné informace opodmínkách dár-
covství krve najdete na www.darujkrev.cz
nebo na www.nemho.cz/informace-pro-
darce-krve.

Roční průměrný počet odběrů krve
v České republice je cca 400 000, v našem
zařízení se počet odběrů pohybuje již léta
v rozmezí 2 000–2 500 odběrů za 1 rok,
k 31. 12. 2013 bylo registrováno 5 141 dár-
ců, z toho 1 177 darovalo krev v posledních
2 letech nejméně 1x. Dárcovská základna
naší spádové oblasti je velmi dobrá, před-
stavuje asi 6 % obyvatelstva regionu.
V roce 2013 bylo provedeno 2 094 odběrů
plné krve. 

Průměrně dostane každý člověk v Čes-
ké republice během svého života krevní
transfuzi 5x. Nejvíce pacientů potřebuje
krev v souvislosti s krvácením do zaží-
vacího traktu, dále při akutních stavech
 vzniklých úrazem, poraněním, při ope-
racích cévních a v transplantační chirur-
gii, gynekologických onemocněních,
komplikovaných porodech a poporod-
ních krváceních, jako podpůrnou léčbu
při onko logických nemocech, při one-
mocněních s poruchou krvetvorby. První
zmínky o transfuzích krve se objevují
v 17. století, vědci a lékaři měli ale
v těchto časech značně zkreslenou,
neúplnou a z  dnešního pohledu naivní
představu o významu krve. Jasná pra-
vidla pro aplikaci transfuzí se objevila

až v souvislosti s objevem krevních sku-
pin počátkem 20. století. Pro krevní
transfuzi je životně důležité použít pouze
krevní skupinu, která příjemce nepoš-
kodí. Proto před výběrem vhodné krevní
konzervy pro příjemce probíhají složitá
předtransfuzní vyšetření, která jasně
definují, zda je možno krevní konzervu
příjemci vydat.

Děkujeme všem dárcům krve, že pra-
videlně přicházejí na naše pracoviště
a darují to nejvzácnější, co mají – darují
kus sebe pro záchranu jiného lidského
života. 

Zuzana Uřičářová 
Pracoviště hematologie 

a transfuzní služby 
Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Nemocnice TGM v Hodoníně ve spolupráci se SZÚ 
zahájila provoz HIV poradny.

Ordinační doba: pátek od 7.30 do 15.30 hodin v ambulantní části nemocnice.
Tel. číslo: 605 711 181 je vyhrazeno pouze pro poradnu. 

Informace také na www.nemho.cz.

placená inzerce

Vyjádřete svou lásku výjimečně –
oslavte s námi luxusního sv. Valentýna

Chcete připravit pro svého milého či milou nezapomenu-
telný dárek k svátku zamilovaných? Přijďte v pátek 14. 2.
2014 od 19.00 hod. do příjemného prostředí hotelu
 Patriot ve Skalici. V  našem hotelu je pro vás kromě
 vynikajících specialit pana šéfkuchaře připraveno ro -
mantické posezení při živé hudbě a svíčkách. 
Více informaci na www.patriothotel.eu

Úvěry na bydlení
Nabízím vám osobní pomoc

při výběru vašeho úvěru na bydlení.
Finanční poradce:

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz

blok placené inzerce


