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Úvod
 TTO FN Brno zajišťuje výrobu alogenních a autologních transfuzních 

přípravků převážně pro FN Brno a externí pracoviště např. 
Nemocnice Třebíč (OS Třebíč)



Autotransfuze
 Transfuze krve nebo jednotlivých krevních složek pocházejících z 

vlastního krevního oběhu příjemce
 Z pohledu přípravy a způsobu aplikace dělíme:
a) Předoperační autologní odběr - PAO
b) Akutní normovolemická hemodiluce – ANH
c) Perioperační sběr krve - PSK



Indikace k PAO
Předoperační autologní  odběr bývá doporučen u operací s 
předpokládanou velkou krevní ztrátou, patří sem hlavně
 Ortopedické operace (náhrady kolenního a kyčelního kloubu, oper. 

páteře)
 Kardiochirurgické operace
 Operace srdce a velkých cév
 Prostatektomie
 Resekce jater
 Hysterektomie
 U pacientů s opakovanými těžkými potransfuzními reakcemi
 U pacientů s výskytem anti-IgA protilátek
 Jako prevence imunizace pacienta
 U pacientů, kteří z náboženských důvodů odmítají cizí krev



Výhody a nevýhody
 Snížení rizika přenosu 

závažných infekčních chorob –
AIDS, žloutenka, syfilis

 Snížení rizika aloimunizace
 Snížení požadavků na 

alogenní transfuzní přípravky
 Není věkové omezení

 Možné nežádoucí účinky při 
odběru

a) Modřina v místě vpichu
b) Celková nevolnost až 

mdloba po odběru
c) Organizační náročnost
d) Možný vznik iatrogenní

anémie



Kritéria
 Systolický krevní tlak vyšší než 100 mmHg
 Minimální hodnota Hb 110 g/l
 Váha nad 50 Kg
 Nedoporučuje se dětem do 10 let a starším 70 let



Kontraindikace
 Probíhající akutní infekce
 Kardiovaskulární choroby
 Epilepsie
 Stav po cévní mozkové příhodě
 Pozitivita  HIV, syfilis
 Osoby s oparem
 Celkový špatný stav dárce 
 Zelený zákal
 Strach, obavy  z odběru
 Poruchy krvetvorby a krevního srážení
 Respirační insuficience
!!! Konečnou odpovědnost za odběr PAO nese transfuzní lékař. !!!



Postup
 Vystavení požadavku – oš. lékař musí vystavit žádanku o provedení  

PAO (kdy, počet T.U.)
 Pacient se dostaví na TTO
a) Anamnéza
b) Kontrola žil
c) Termín odběru
d) Informace pro pacienta

Příprava na odběr
Předoperační vyšetření



Odběr PAO
 Pac.se dostaví řádně připraven k odběru a má vyhotovené 

předoperační vyšetření
 Doklady totožnosti
 Kontrola zdravotního stavu a TK
 Odebíráme 450 ml
 U dětí 10, 5 ml/kg, věk nad 10

!!! Lékař zhodnotí anamnézu a rozhodne o provedení 
odběru !!!



Obecné principy dárcovství krve
 Darování krve je v souladu s Etickým kodexem darování krve a 

léčbu krevní transfuzí Mezinárodní společnosti pro krevní transfuzi 
dobrovolné a bezplatné

 Tyto principy napomáhají ke zvýšení bezpečnosti transfuzních 
přípravků

 Zdraví a bezpečnost dárce je předmětem trvalého zájmu 
transfuzního odd.

 Informovanost dárce o možných rizicích odběru
 Darování krve nesmí být ovlivněno 

rasovou, náboženskou, národnostní, a ani jinou diskriminací
 Respektována anonymita mezi dárcem a příjemcem krve



Registry dárců krve
 Celostátní registry ČR:
a) Registr dárců krve se vzácnými kombinacemi krevně skupinových 

znaků
b) Registr osob vyřazených z dárcovství pro nosičství závažné krví 

přenosné choroby
 Jednotlivá zařízení transfuzní služby:
a) Registr aktivních dárců krve – splňují kritéria darování krve
b) Registr dočasně vyřazených DK – dočasně nesplňují kritéria pro 

darování krví
c) Registr trvale vyřazených DK – dárci s trvalou kontraindikací k 

darování krve



Registr DK TTO FN Brno
 Celkový počet registrovaných DK 21 777 (aktuální k 29. 2. 2016)

 17 151 aktivních DK
 4 626 dočasně vyřazených DK
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Kritéria pro trvalé vyřazení
 Věk: 18 – 65 (60)
 Hmotnost: víc než 50 kg
 Závažné chron. onem.–

DM, kardiovaskulární, gastrointestinální, urogenitální, respirační, imuni
tní, onem. CNS, hematologická, metabolická, ledvinová, zhoubná 
onem.

 Aplikace i.v. a i.m. lékařem nepředepsaná léčiva (hormony, anabolické 
steroidy, …)

 Prodělaná žloutenka B, C
 HIV pozitivita
 Prodělaná malárie
 Alkoholismus a toxikománie
 Rizikové chování (promiskuita, …)
 Přístrojové odběry – anamnéza bez krvácivých epizod a retence 

tekutin. KI jsou trombofilní stavy, žilní trombóza a epilepsie v 
anamnéze



Kritéria pro dočasné vyřazení
 Nemoc
 Poranění, opar
 Ošetření chrupu
 ATB
 Přisáté klíště
 Očkování proti žloutence B
 Tetování, piercing, operace, endoskopické vyš.
 Pro ženy: probíhající menstruace, gravidita, kojení



Typy odběrů
 Standardní odběry plné krve 
 Odběry jednotlivých krevních složek (aferézy)
a) Erytrocytaferéza,
b) Granulocytaferéza
c) Plazmaferéza
d) Trombocytaferéza



Interval mezi odběry
 Odběr plné krve – minimální interval mezi dvěma odběry je 8 

týdnů, celkový počet standardních odběrů provedených v průběhu 
12 měsíců nesmí u mužů převýšit 5 a u žen 4

Interval BO na TTO FN Brno
a) ženy: 4 měsíce
b) muži: 3 měsíce
 Plazmaferéza - min. interval mezi dvěma plazmaferézami je 14 

dnů, mezi odběrem plazmy a standardním odběrem 48 hodin, mezi 
standardním odběrem a odběrem plazmy 4 týdny

Interval PLF na TTO FN Brno je 4 týdny
 Trombocytaferéza – min. interval mezi dvěma odběry trombocytů 

nebo odběrem trombocytů a standardním odběrem plné krve nebo 
odběrem plazmy je 48 hodin, mezi standardním odběrem plné krve 
a odběrem trombocytů musí uběhnout alespoň 4 týdny

Interval CYTF na TTO FN Brno je 4 týdny



Objednávání
 Dárci se na odběr krve/ plazmy objednávají (den, čas)
 Odběry podle požadavků expedice
 Trombocytaferéza dle požadavků odd. (den předem)



Dieta před odběrem
 12 hodin před odběrem

a) Lehká strava bez obsahu tuku
b) Abstinence
c) Dostatek tekutin
d) Dostatečný odpočinek
 V den odběru

a) Dietní snídaně (bez tuku)- rohlík s 
marmeládou, medem, ovoce, zelenina. Nevhodné jsou mléčné a 
masné výrobky, celozrnné pečivo s olejnatými semeny, s ořechy
b) Vypít alespoň 0,5 l nealkoholických tekutin. Kávu bez mléka či 
smetany
c) Před odběrem alespoň 3 hodiny nekouřit



Průběh odběru
 Šatna: platné doklady totožnosti (OP, pas, KP), dotazník
 Evidence: registrace dárce  (kontrola údajů), pohovor
 Odpich vzorků: odběr vzorku krve (KO, chylozita)
 Vyšetřovna: pohovor, kontrola KO, dotazníku, měření TK, posouzení 

způsobilosti
 Čajovna: občerstvení DK
 Filtr: důkladné opláchnutí HK
 Odběrový sál: odběr vzorků (vyš. k průkazu známek infekcí virem 

lidského imunodeficitu typu 1 a 2 a antigenu p24, virem hepatitidy B a 
C. syfilis, KS včetně Rh(D), screening nepravidelných erytrocytárních
protilátek), odběr krve (450 ml, 5-10 min.)

 Občerstvení po odběru

Postup při odběru krve včetně prováděných vyšetření je upraven 
příslušnou legislativou



Po odběru
 Dodržovat pitný režim
 Klidové opatření
 Nedržet v ruce nic těžkého, nesportovat

 Do 48 hodin po odběru hlásit onemocnění
a) Telefonicky
b) Dotazník samovyloučení



Anglicky mluvící dárci
 ÚVN Praha – první TS pro anglicky mluvící dárce
 9. 6. 2015 se na TTO FN Brno otevřely dveře pro anglicky mluvící 

dárce
 Ve spolupráci s firmou AT&T, která sponzorovala překlady 

dokumentů pro dárce do angličtiny
 Podmínky – dlouhodobý pobyt v ČR, platný doklad 

totožnosti, zdravotní pojištění v ČR (plná péče)
 Objednávání anglicky mluvících dárců přes e-mail: 

blooddonation@fnbrno.cz

mailto:blooddonation@fnbrno.cz�


Anglicky mluvící dárci
 Celkem 40 anglicky mluvících dárců
 Opakovaných 11 dárců
 Zájem o darování krve cizinců, kteří se plánují dlouhodobý pobyt v 

ČR (studium, zaměstnání)



Statistika běžných odběrů 
2007 - 2015

 Počet odběrů plné krve se zvyšuje:
 Založení Traumacentra FN Brno v prosinci 2008 – spádová oblast pro 

Jihomoravský kraj, část Kraje Vysočina, Zlínský a Hradecký kraj
 TTO FN Brno ukončilo v červnu 2014 pravidelný nákup transfuzních 

přípravků z HTO Nemocnice Ústí nad Orlicí



BO Brno a Třebíč 2007 - 2015
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Plazmaferéza
 Problematika získávání nových dárců k aferetickým odběrům je 

stále aktuální
 Na podporu plazmaferetických odběrů byl v roce 2010 zahájen 

projekt BAR
 Osloveny ZTS Jihomoravského kraje, jejich dárcům bylo 

nabídnuto realizovat PLF na TTO FN Brno
 V polovině roku 2015 byl projekt ukončen



Plazmaferéza  TTO FN Brno a OS Třebíč 
2007 - 2015
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Trombocytaferéza
 Postupný pokles trombocytaferéz
 Zahájení výroby směsných transfuzních přípravků v roce 2008
 Výměna separátorů a zefektivnění separací
 Odběr 2 – 3 TU trombocytových transfuzních přípravků od jednoho 

dárce během jedné separace



Trombocytaferéza Brno 2007 - 2015
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Produkce trombocytových TP VE 
FN Brno 2008 - 2015
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Facebook
 https://www.facebook.com/DarcekrveFNBrno
 Největší nástroj komunikace
 Výzvy pro dárce, informace, fotky, akce, …

https://www.facebook.com/DarcekrveFNBrno�


Nábor DK



Akce pro dárce



Benefity pro dárce



Děkuji za pozornost 
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