Informace pro prvodárce odběrového centra (OC)
Vítáme Vás v odběrovém centru Chrudimské nemocnice. Jsme rádi, že jste se rozhodli
darovat krev na našem oddělení.
V následujícím textu je popsána cesta dárce krve po jednotlivých krocích, od příchodu dárce
do OC až po vlastní odběr krve.
● odložte si v šatně, přezujte se do připravené obuvi
●v recepci obdržíte informace a poučení pro dárce krve, které si pečlivě pročtěte. Pravdivě
vyplňte dotazník dárce krve (dotazník je oboustranný!), správné odpovědi
zakroužkujte.Otázky, které Vám nejsou jasné, ponechte bez vyplnění a konzultujte s lékařem
při prohlídce
● v evidenci dárců, po předložení průkazu totožnosti a průkazky zdravotní pojišťovny
pracovnice zadá Vaše osobní údaje do počítače (jméno, rodné číslo,adresa bydliště, kontaktní
telefony, atd.).Vaše osobní údaje jsou v souladu se zákonem o ochraně osobních dat chráněny
před zneužitím. Zde obdržíte označený kelímek na moč
● dle návodu na WC zajistěte vzorek moči a přineste ho na odběrovou místnost
● v odběrové místnosti Vám bude odebrán vzorek krve ke kontrole krevního obrazu a
provedeno vyšetření Vámi dodaného vzorku moči. Poté sestra předá Vaše dokumenty lékaři a
odešle Vás do čekárny, kde si dáte občerstvení před odběrem ( čaj a pečivo ) a vyčkáte na
výzvu lékaře ke vstupu do vyšetřovny
● lékařská prohlídka :na výzvu vstupte do vyšetřovny. Lékař Vám popíše průběh odběru,
upozorní na komplikace spojené s odběrem, zkontroluje vyplnění dotazníku a zodpoví
všechny Vaše případné otázky. Zkontroluje Váš zdravotní stav. Potom změří tlak krevní, puls,
změří tělesnou teplotu a vyšetří Vás
● předboxí : umyjte si a vydezinfikujte si předloktí dle návodu, posaďte se a vyčkejte na
vyzvání sestrou odběrového sálu
● odběrový sál : po napíchnutí žíly trvá odběr 5 – 15 minut.Všechny komplikace spojené
s odběrem (závrať, nevolnost, bolest v místě vpichu, brnění ruky, atd.) ihned hlaste odebírající
sestře. Po ukončení odběru a vytažení jehly ze žíly si pevně držte místo vpichu , aby nevznikl
hematom (modřina).
● občerstvení po odběru : v odběrovém středisku obdržíte čaj a poukázku na 50,- Kč, v jejíž
hodnotě lze odebrat občerstvení v potravinách u areálu nemocnice, event. v jiných obchodech
v Pardubickém kraji.
• v recepci Vám pracovník OC potvrdí omluvenku do zaměstnání a vydá potvrzení na úhradu
cestovného, potvrdí parkovací lístek, eventuelně Vás objedná na příští odběr
• v čekárně jsou k dispozici Dotazníky spokojenosti klienta HTO, dle vlastního uvážení
můžete dotazník vyplnit a ohodnotit služby, které Vám byly v průběhu odběru poskytnuty.
Vyplněný dotazník vhoďte do schránky k tomu určené.
• v případě pochybností se poraďte s lékařem odběrového centra nebo přistupte
k samovyloučení
• pokud si uvědomíte, že by Vaše krev mohla ohrozit příjemce transfuze, prosíme, od odběru
odstupte nebo o této skutečnosti informujte pracovníky odběrového centra vyplněním
formuláře - Rozhodnutí o vlastním vyloučení z dárcovství, který je dostupný v čekárně v
diskrétní zóně
( vyplněný formulář vhoďte do schránky na diskrétní zóně nebo na schodišti v 1. patře ) .
V případě, že máte nějaké nejasnosti nebo dotazy, obracejte se vždy na pracovníky OC, rádi
Vám dotazy zodpovíme a podáme upřesňující informace.

Děkujeme Vám za pomoc našim pacientům a těšíme se na další odběr v našem odběrovém
centru, kdy přijdete již jako pravidelný dárce krve.

pracovníci odběrového centra
Chrudimské nemocnice

