SAMOVYLOUČENÍ DÁRCŮ KRVE
Informace pro dárce krve

Říjen 2019

Vážení dárci,
může se stát, že po lékařském vyšetření na Transfuzním oddělení FN Plzeň si dodatečně uvědomíte, že jste
zapomněli sdělit důležitý údaj, který se týká Vašeho zdravotního stavu nebo Vašich návyků, nebo došlo v období
několika hodin až dnů k akutní změně Vašeho zdravotního stavu.
Pokud taková situace nastane, vyplňte, prosím, neprodleně formulář Rozhodnutí o samovyloučení
(vlastní vyloučení) použití mé krve.
Vaše dodatečné sdělení může být důležité pro bezpečnost pacienta, který bude léčen transfuzním přípravkem,
vyrobeným z Vaší krve.
Zvýšené riziko krví přenosných infekcí v posledních 6 měsících:
 rizikové sexuální chování
 pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS
 střídání náhodných sexuálních partnerů
 pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže)
 pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce)
 pohlavní styk s osobou provozující prostituci
 pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy
 pohlavní styk s osobou, která je léčena transfuzními přípravky a krevními deriváty








úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt)
tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura mimo zdravotnická zařízení
pobyt v nápravném zařízení (vězení)
léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu
toxikomanie a alkoholismus
užívání injekčních drog, steroidů nebo hormonů nepředepsaných lékařem
transfuze, transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu

Akutní změna zdravotního stavu:
 akutní viróza (např. chřipka, pásový opar)
 akutní bakteriální infekce (např. nachlazení, zápal plic, angína)
 akutní průjmové onemocnění
Pokud patříte do některé z uvedených skupin, krev, prosím, NEDARUJTE a poraďte se s lékařem TO.
Pokud z osobních důvodů nemůžete tyto informace uvést, využijte možnosti SAMOVYLOUČENÍ, vypište
formulář a vhoďte do určené schránky (k dispozici jsou dvě, jedna v šatně dárců v přízemí, druhá v 1. patře
v prostoru bistra). Za těchto podmínek je zaručena Vaše plná anonymita.
Samovyloučení lze provést též telefonicky, kdy na tel. 377 402 818, 377 402 823 oznámíte své rodné číslo
a sdělíte, že žádáte o samovyloučení, které se váže k odběru dne ….
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