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Nebojte se darovat krev! Má omezenou dobu skladování a nemocnice ji 
potřebují 
 
Přestože se kvůli koronaviru zpomalil chod nemocnic, akutní výkony a operace se zastavit nemohou. 
Některé přípravky vyrobené z lidské krve není možné dlouho skladovat, transfuzní stanice se tak 
začínají obávat o dostatek krevních zásob. Darování krve přitom není zakázáno. Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze přijala drobná bezpečnostní opatření a dárce přijímá v téměř běžném režimu.  
 
„I při současném nouzovém stavu probíhají v nemocnici některé operace, přípravky vyrobené z lidské krve 
jsou stále nenahraditelnou součástí léčby mnoha hematologických a onkologických pacientů, dále mohou 
být tyto přípravky potřeba při komplikovaném porodu či například při léčbě předčasně narozených dětí. 
Chtěla bych proto vyzvat všechny dárce, aby se nebáli, a i nadále chodili darovat krev, jak jsou zvyklí. Na 
rozdíl například od krevní plazmy nelze některé přípravky dlouho skladovat. Červené krvinky lze použít do 
42 dnů, krevní destičky pak do pěti dnů od odběru,“ uvedla lékařka Fakultního transfuzního oddělení 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Veronika Hanzíková s tím, že nemocnice zavedla v 
současnosti doporučovaná bezpečnostní opatření. Zájemci musí darování krve o měsíc odložit jak po 
návratu ze zahraničí, tak po kontaktu s osobou trpící onemocněním horních cest dýchacích. „V případě, 
že se u dárce krve po odběru objeví příznaky jakéhokoli infekčního onemocnění, například má-li zvýšenou 
teplotu, tuto informaci nám telefonicky nahlásí. Naši dárci jsou o této možné situaci, která by mohla 
nastat, poučeni. My pak veškeré přípravky vyrobené z této krve dohledáme a okamžitě znehodnotíme,“ 
upozornila Veronika Hanzíková. Na transfuzní oddělení by navíc v současné době neměli přicházet lidé 
ve skupinách, ale jednotlivě s časovým odstupem. 
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Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, 
ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, 
včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. 
Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně 
jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má 
nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským 
pracovištěm v ČR. 
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1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními 
studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, 
specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.  
Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a 
postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní 
nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v 
dalších mezioborových centrech. 
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny 
– a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti 
přírodních a lékařských věd. 
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