Odberné miesto :
Hematologická ambulancia
Nemocnica Vranov nad Topľou
člen siete nemocníc Svet zdravia
ul. M. R. Štefánika 187/177
093 27 Vranov nad Topľou
tel: 057/4865429

Územný spolok

Slovenského
Červeného
kríža

Vyrobil:
Územný spolok SČK Vranov nad Topľou
Štúrova 130
093 01 Vranov n. T.

Odberné dni sú vždy v utorok, štvrtok
a piatok od 07:00 do 9:00 hod.

Vranov nad

http://vranov.redcross.sk
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Kto nemôže darovať krv?

Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi
v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv
môže rozhodnúť aj o osude iného človeka
a zachrániť mu život. Sme tu pre vás, aby sme
váš šľachetný čin pomohli uskutočniť.
Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského
Červeného kríža. Našou hlavnou úlohou je
oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi,
organizovať odbery krvi a oceňovať za
mnohonásobné
darovanie
krvi.
Všetky tieto aktivity sa organizujú formou
projektov a kampaní zameraných na darovanie
krvi v spolupráci s Hematologicko - transfúznymi
oddelaniami a Národnou transfúznou službou SR.
Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá zložka krvi
má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky
prenášajú kyslík z pľúc do celého tela, krvná
plazma obsahuje bielkoviny a z nich
najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre
obranyschopnosť organizmu. Biele krvinky
chránia človeka pred infekciou a ochoreniami,
krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení
krvácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky,
ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z
krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viac
pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava
celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s
poruchou zrážania krvi sú, napríklad, na niektoré z
týchto liekov odkázaní celý svoj život.

zdroj: www.redcross.sk

- kto prekonal infekčnú žltačku typu B a C a bol v
styku s chorými na toto ochorenie
- kto prekonal iné vážne infekčné choroby
- kto bol posledný mesiac chorý
- kto dlhodobo užíva lieky (s výnimkou
hormonálnej antikoncepcie)
- kto bol v poslednom polroku operovaný, tetovaný,
liečený akupunktúrou
- kto si dal urobiť "piercing“
- kto dostal transfúziu krvi alebo plazmy
- kto je nosičom víru HIV spôsobujúceho AIDS
- kto mal v poslednom roku HIV- pozitívneho
sexuálneho partnera
- kto podstúpil operáciu mozgových obalov,
transplantáciu rohovky
- z darcovstva krvi sa vylučujú ženy počas
menštruácie a počas ťarchavosti (žena môže
darovať krv až 1 rok po pôrode, ak nedojčí)

Kto môže byť darcom krvi?
Každý zdravý človek vo veku od 18 do 60
rokov, ktorý má viac ako 50 kg.

Ako prebieha odber krvi?
Pred odberom krvi sa darca musí
zaregistrovať, vyplniť dotazník s otázkami,
podľa ktorých už môže posúdiť, či je
vhodný ako darca krvi a zároveň ako budúci
darca krvi vyplniť evidenčnú kartu
Červeného kríža. Musí sa podrobiť
vyšetreniu hladiny krvného farbiva alebo
vyšetreniu krvného obrazu, teploty, tlaku
krvi a vyšetreniu lekárom. Po vyšetrení sa
darca presunie do odberového boxu, kde
daruje krv za asistencie zdravotného
personálu. Pri každom odbere krvi sa
odoberie obyčajne 400 až 450 ml krvi.
Odber
trvá
5
10
minút.
Celý proces odberu krvi, ako aj občerstvenia
po ňom trvá max. 2 hodiny.

Pocit vyplývajúci z faktu, že ste možno
niekomu zachránili život je však

neopakovateľný.

