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VFN hlásí kritický nedostatek krve! Potřebujeme každého dárce! 
 
Obnovení plánované péče a dlouho odkládaných operací je jedním z důvodů, proč se v současné 
době snižují zásoby krve. Fakultní transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se v 
současnosti potýká s kritickým nedostatkem transfuzních přípravků. Chybí především dárci krev-
ních skupin 0 RhD pozitivní a A RhD pozitivní, ale vítají všechny pravidelné dárce i prvodárce. Daro-
vání krve nebrání ani prodělané onemocnění Covid-19 či očkování proti koronaviru. 
 
Aktuální nedostatek transfuzních přípravků má hned několik důvodů. „Negativně pociťujeme 
především nemožnost využívat naplno náš mobilní odběrový tým, který jezdí krev odebírat dárcům 
přímo do velkých firem,“ popisuje MUDr. Lucie Langmeierová z FTO VFN Praha současnou situaci 
a vysvětluje: „Vzhledem k přetrvávajícímu režimu home-office v řadě firem není možné plně využívat 
tento způsob darování krve. Prosíme tedy dárce, kteří byli zvyklí, že za nimi jezdíme na jejich pracoviště, 
aby přišli krev darovat do našich odběrových center na Zbraslavi nebo na Karlově náměstí.“ 
 
Odlišná skladba transfuzních přípravků 
Dalším důvodem aktuálního nedostatku transfuzních přípravků je skutečnost, že i během omezení 
plánované a odložitelné péče byli v nemocnici hospitalizováni nebo ambulantně léčeni pacienti, kteří 
transfuzní přípravky nutně potřebovali. Řada z nich dlouhodobě a opakovaně, například hematologičtí 
nebo onkologičtí pacienti. Transfuzní přípravky se tedy využívaly neustále, i v období kulminace 
epidemiologické situace. „Skladba odebíraných transfuzních přípravků ale byla trochu odlišná než za 
normální situace, zaváděli a navyšovali jsme odběry tzv. rekonvalescentní plazmy, tedy plazmy 
s obsahem protilátek po prodělání infekce koronavirem. Dárcům, kteří přicházeli i v období složité 
epidemiologické situace, proto patří velké poděkování,“ zdůrazňuje MUDr. Langmeierová. 
 
Pouze 20 % obvyklých zásob krve 
Aktuálně se v celém zdravotnickém systému obnovuje plánovaná péče a zákroky, které se dosud 
odkládaly. Nezbytnou podmínkou obnovení operativy je právě zajištění transfuzních přípravků. Stejná 
situace ale probíhá najednou napříč celým zdravotnickým systém, distribuce transfuzních přípravků 
mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními tak nemusí být dostatečně efektivním řešením. 
„V neposlední řadě je třeba zmínit, že transfuzní přípravky mají omezenou dobu použitelnosti, nelze 
tedy vytvářet velké zásoby předem,“ doplňuje důvody současné situace MUDr. Lucie Langmeierová 
a dodává: „V současné době jsme přibližně na 20 % obvyklých zásob krve pro celou nemocnici. Potřeby 
našich pacientů ve Všeobecné fakultní nemocnici i pravidelné dodávky do nemocnic, se kterými 
dlouhodobě spolupracujeme, například FN Motol, stále pokryjeme. Ovšem situace se blíží k bodu, kdy 
by mohl nastat problém. Chybí nám především krevní skupiny 0 RhD pozitivní a A RhD pozitivní, ale 
opravdu vítáme dárce všech krevních skupin.“ 
 
Nemoc Covid-19 a očkování nejsou překážkou 
Pacienti se rozhodně nemusí obávat, že by v případě potřeby nebyli ošetřeni nebo jim lékaři odložili 
termín plánované operace z důvodu nedostatku krve. Ovšem s ohledem na kapacitu VFN je potřeba 
počty odběrů a krevních zásob vrátit na běžnou úroveň, kdy jsou pracovníci Fakultního transfuzního 
oddělení schopní denně připravit 150–200 nejrůznějších transfuzních přípravků určených k léčbě 
nemocných včetně rekonvalescentní plazmy pro pacienty s koronavirem.  
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Stálí dárci i prvodárci, kteří tvoří asi 10 % z celkového počtu, jsou proto skutečně vítáni. „Přijít může 
každý zdravý člověk od 18 let věku,“ vysvětluje MUDr. Langmeierová s tím, že problémem není ani 
očkování či prodělaná nemoc Covid-19. „Pokud dárce prodělal koronavirus, měl by mít ukončenou 
izolaci a být po ochranné lhůtě. U nemoci s lehčím průběhem stačí dva týdny po ukončení izolace, pokud 
byl průběh závažnější, doporučuje se alespoň jeden měsíc. Zdravotní stav každého dárce se posuzuje 
individuálně. U očkování záleží na typu vakcíny. Obecně lze říct, že dárce může 28 dní po očkování přijít 
darovat krev. Např. u vakcíny Pfizer/BioNTech, která je v ČR velmi častá, stačí pauza pouhých 7 dní po 
aplikaci každé dávky.“    
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) patří mezi největší nemocnice v ČR. 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. Je zároveň hlavní výukovou základnou 1. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze a největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR. 

www.vfn.cz 

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

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 

www.lf1.cuni.cz 
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