
Termín návštěvy 
Některé zdravotní i jiné okolnosti mohou být dočasnou 
překážkou Vašeho dárcovského uplatnění. Je proto nutné 
zohlednit je při volbě vhodného termínu pro Váš odběr:
•   ženy a dívky by neměly darovat krev v období menstruace  
    a 2 - 3 dny po jejím skončení 
•   po vytržení zubu, nebo drobném chirurgickém zákroku  
    v ústech, vyčkejte  s návštěvou našeho oddělení 7 dnů 
• po menším chirurgickém zákroku, kdy byl použit  
  jednorázový materiál na šití (např. odstranění pihy),  
    vyčkejte s darováním krve do úplného zhojení rány 
•   po menším chirurgickém zákroku i s použitím endoskopu  
   a nebo katétru je nutno vyčkat 6 měsíců 
• také po operaci, při níž Vám byla podána  transfúze je  
   nutno do dalšího odběru krve u nás vyčkat 6 měsíců 
• akupunktura, stejně jako kosmetické zásahy s použitím  
  jehel (náušnice, tetování, piercing) mají za následek  
    pauzu 6 měsíců 
• po těhotenství ukončeném porodem, ale i potratem nebo     
    interrupcí je s darovánímkrve nutno vyčkat 6 měsíců, po  
   ukončení kojení je třeba vyčkat 1 měsíc 
 
V některých dalších případech, jako například: očkování, 
užívání léků, běžných infekcí a viróz, přisátého klíštěte, 
pobytu v tropických (nákazových) oblastech, se rozhoduje 
individuálně a je proto žádoucí poradit se s našimi lékaři 
na telefonních číslech: 26716 3062, 2642, 2643 a 2644.

Otevírací doba
pondělí, úterý a čtvrtek   7.00 - 12.00 hodin
středa                  7.00 - 15.00 hodin
pátek                  7.00 - 11.00 hodin

Kontakty 
Transfúzní oddělení FNKV, Šrobárova 50, Praha 10 
Pavilon Y, telefon: 267 16 3062, email: darci@fnkv.cz.

Transfúzní oddělení 
FN Královské Vinohrady

Darujte krev, 
darujte zdraví i život



Informace o darování krve
Darovat krev v naší republice může každá zdravá osoba 
ve věku 18 - 65 let, jako prvodárci se přijímají osoby do 60ti 
let. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň 
dlouhodobý pobyt a   musí  být možná dobrá komunikace 
v češtině. Musí se prokázat platným občanským průkazem 
(mimořádně pasem), musí být v ČR pojištěn.

Podrobnější informace o tom, co se myslí pojmem zdravá 
osoba najdete níže a také v rubrice poučení dárce krve. 
Jako rychlou pomůcku můžete použít  pyramidu zdraví.

Podařilo se vám bez překážek vystoupit až na vrchol naší 
pyramidy. V tom případě se řadíte do skupiny lidí, kteří 
mohou darovat krev k záchraně zdraví i životů.

Před odběrem je nutné držet netučnou dietu, vypít 
dostatečné množství tekutin (min.¾ litru), vhodný je čaj, 
minerální voda eventuálně káva.

Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly: 
infekční žloutenku typu B nebo C, syfilis,  tuberkulosu, 
některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách 
jsou z dárcovství vyřazeny pouze dočasně  2 roky po 
úzdravení - např. infekční žloutenky typu A, infekční 
mononuklesoa, brucelosa, boreliosa, kapavka a pod. Při 
neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, 
trávicí trakt, ledviny, játra a pod) jsou dárci zpravidla 
vyřazování dočasně nebo trvale, podle závažnosti 
onemocnění. V každém případě nemohou darovat krev 
osoby s nádorovým postižením. 

Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými 
formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a
osoby, které byly v minulosti léčeni hormony hypofýzy 
(podvěsku mozkového ) - např. růstovým hormonem. 
Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin se 
zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k 
nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé 
na drogách a alkoholu, ale též muži, kteří provozují 
vzájemný pohlavní styk.

V řadě případů - například u alergií, užívání léků, 
apod. - rozhodují naši lékaři o způsobilosti k odběru po 
individuální konzultaci s dárcem.
Podle současných pravidel našeho TO mohou ženy 
darovat plnou krev nejvýše 3 x do roka a muži 4 x do roka, 
nejkratší interval mezi odběry je 10 týdnů. Jeden odběr 
plné krve činí 450 ml.

Pokud máte ke své zdravotní způsobilosti k dárcovství 
krve jakýkoli dotaz, kontaktujte naše lékaře, nejlépe 
telefonicky  na čísle 267 16 3062, 2642, 2643, 2644 případně 
e-mailem: darci@fnkv.cz.


