JAK TO U NÁS CHODÍ
TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ
FN OLOMOUC

TRASNFUZNÍ ODDĚLENÍ
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
budova L2
800 888 529
krevjedar@fnol.cz
transfuzka.fnol.cz

VÍTÁME VÁS, JAKO NOVÉHO
PRVODÁRCE NA TRANSFUZNÍM
ODDĚLENÍ FN OLOMOUC.
1. Nejprve si odložte a vezměte pořadové číslo
(prvodárce), pod kterým budete vyvoláni
do evidence dárců krve.
2. Pokud ještě nemáte přečtené Poučení dárce,
tak si ho prosím pečlivě přečtěte a následně
vyplňte Dotazník dárce.
3. Dotazník předáte po vyvolání vašeho číslo
společně s průkazem zdravotní pojišťovny
a občanským/řidičským průkazem.
4. Následuje odběr pro kontrolu krevního
obrazu.

9. Můžete si zvolit: párek s pečivem / sýr / jogurt
/ oplatky.

10. Po odběru je důležité nejdříve pouze pít,
aby se vám doplnily tekutiny a upravil se
krevní tlak. Po 5 – 10 minutách je vhodné
začít pomalu jíst a dalších asi 15 minut dále
odpočívat.
11. Kdyby došlo ke změně zdravotního stavu nebo
jste se necítili dobře, co nejrychleji to nahlaste
nejbližšímu personálu.
12. Pokud je vše v pořádku, v kanceláři dárců
dostanete potvrzení o odběru do zaměstnání,
potvrdíme vám parkovací lístek a následně
odcházíte z našeho oddělení.

5. Můžete si dát pečivo a čaj, k odběru je nutné
nemít hlad a před odběrem dostatečně pít
(min. 500 ml). To platí před každým odběrem.
6. Pokud je váš kontrolní krevní obraz
v pořádku, lékař s vámi projde váš dotazník,
upřesní vám další průběh odběru a zodpoví
všechny vaše otázky k dárcovství, nakonec
provede fyzikální vyšetření a předá vám
formulář k samovyloučení, který na chodbě
dle pokynů lékaře vyplníte a vhodíte do
schránky.

Děkujeme, že jste se rozhodl/a darovat
krev právě na našem transfuzním oddělení
a budeme se těšit na další návštěvu.

DOPORUČENÍ
Alespoň jeden den po odběru byste měli být
bez zvýšené zátěže, tj. dodržet klidový režim
a doplňovat tekutiny. Pokud se objeví zdravotní
problém po odběru, prosím, dejte nám vědět
na telefon 800 888 529.

7. Před odběrem si u odběrové místnosti
umyjete obě ruce až nad lokty a jste připraveni
k samotnému odběru.
8. Odběr trvá max. 10 minut, pak vás personál
nechá ještě chvíli na lehátku a následně vás
doprovodí k občerstvení.

transfuzka.fnol.cz

