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Spišskonovoveská nemocnica vyzýva k darovaniu krvi:  

Pre epidémiu koronavírusu zaviedli špeciálne opatrenia 

 
Spišská Nová Ves 20. marca  
 
Nemocnice Svet zdravia, vrátane spišskonovoveskej nemocnice, vyzývajú 
darcov krvi, aby pomohli v tomto období pri záchrane životov a prišli darovať 
tú najvzácnejšiu tekutinu. Počet darcov totiž pre epidémiu koronavírusu 
v posledných dňoch značne klesol a nemocnice potrebujú doplniť zásoby krvi. 
Pre maximálnu bezpečnosť svojich darcov preto zaviedli špeciálne, prísne 
opatrenia a ponúkajú objednávanie na termín. Na darovanie krvi je možné prísť 
individuálne na presný čas. Darcovia prejdú vstupnou kontrolou, zabezpečená 
je zvýšená dezinfekcia priestorov a odobraná krv ostáva v 14-dňovej 
karanténe.   
 
„Nemocnice Svet zdravia sa zodpovedne pripravujú na pandemický stav v súvislosti 
s koronavírusom, ktorý nás čaká, no naša starostlivosť o iných akútnych pacientov sa 
nezastavila. Naši lekári denno-denne naďalej zachraňujú životy pacientov po 
autonehodách, uskutočňujú akútne operácie, pomáhajú mamičkám priviesť na svet 
ich novorodencov alebo sa starajú o onkologických a dialyzovaných pacientov. 
U týchto aj mnohých iných pacientov môže dôjsť ku krvným stratám a potrebujú 
pomoc darcov.  Preto sme sa rozhodli sprísniť opatrenia týkajúce sa darovania krvi, 
aby sme ochránili darcov i personál a budeme vďační všetkým, ktorí nám v tomto 
období pomôžu pri záchrane ľudských životov,“ uviedol generálny riaditeľ siete 
nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare Vladimír Dvorový.  
 
Postup počas epidémie koronavírusu: Na darovanie krvi je lepšie sa objednať 
 
Aby darcovia mohli odbery z bezpečnostných dôvodov podstúpiť individuálne, 
zamedzilo sa ich zhromažďovaniu a boli dodržané prísne hygienické požiadavky, 
nemocnice zavádzajú možnosť sa na odber objednať a prísť v konkrétny deň a čas. 
Vybrané telefonické linky hematologicko-transfúziologických oddelení budú pre tento 
účel fungovať 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Rovnako sa na termín darovania 
krvi môžu záujemcovia objednať mailom.  
 
Následne darcovia vyplnia krátky dotazník zaslaný mailom alebo počas telefonického 
rozhovoru odpovedia na otázky o cestovateľskej anamnéze, kontakte s infikovanou 
osobou alebo či majú príznaky typické pre koronavírus (horúčka, kašeľ). Potom im 
príde potvrdzujúca esemeska alebo e-mail s ich termínom darovania krvi.  
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Transfúziologické pracoviská nemocníc Svet zdravia však neodmietnu a budú 
vďačné aj darcom, ktorí prídu na odber neohlásene. V tom prípade budú manažovaní 
priamo na mieste tak, aby bol zaručený ich komfort a bezpečnosť.  
 
Pracoviská zaviedli sprísnený režim už pri vstupe. Darcovia musia mať rúško, 
prípadne si zakrývať ústa a nos šatkou alebo šálom. Pri vstupe je tiež povinná 
dezinfekcia rúk.  
 
Darca v deň odberu pri vstupe na pracovisko opätovne vyplní dotazník s 
informáciami o prípadnom rizikovom kontakte alebo cestovateľskej anamnéze 
a príznakoch ochorenia COVID-19 a zdravotník mu bezkontaktne odmeria teplotu. 
V prípade zvýšenej teploty nad 37 stupňov Celzia, pozitívnej odpovede na rizikový 
kontakt či cestovateľskú anamnézu alebo ak bude mať darca príznaky ochorenia, krv 
nemôže darovať a zdravotníci mu vysvetlia ďalší postup. Jednotlivé nemocnice Svet 
zdravia majú zriadené samostatné pracoviská pre pacientov s podozrením na 
koronavírus, kde darcu vyšetrí lekár. 
 
Vstup darcov na odber je regulovaný tak, aby sa v priestoroch transfúziologického 
pracoviska nehromadili. Do odberovej miestnosti vstupujú po jednom, prípadne pri 
jednotlivých činnostiach dodržiavajú požadované vzdialenosti. Po odbere dostáva 
darca ďalšie usmernenia.  
 
Kde a kedy môžem darovať krvi a kam mám zavolať? 
 

Odberové dni a hodiny jednotlivých hematologicko-transfúziologických pracovísk 
zostávajú nezmenené. Na odber je však dobré sa objednať na týchto číslach: 
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Poznáte dôležité informácie pre darcov krvi počas epidémie koronavírusu? 
 
Darcovia sú z preventívnych dôvodov na 28 dní a viac vyradení z darovania krvi, ak: 
 

- majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu 
- boli v kontakte s osobou s pozitívnou cestovateľskou anamnézou 
- boli v kontakte s osobou, ktorá aktuálne prekonáva alebo prekonala 

respiračné ochorenie  
- ak darca prekonal v poslednom období respiračné ochorenie, resp. 

má symptómy podobné chrípke 
 
Na všetky ďalšie otázky darcom odpovedia zdravotnícki pracovníci na jednotlivých 
pracoviskách. 
 
 
 
Ako odber krvi prebieha?  

Darca sa najprv zaregistruje, vyplní dotazník a je mu odobratá vzorka krvi na 
predodberové vyšetrenie. Následne je vyšetrený lekárom, ktorý zároveň dotazník 
a predodberové vyšetrenie zhodnotí. Ak je všetko v poriadku, posiela darcu na 
samotný odber krvi. 

Samotný odber krvi trvá spravidla päť až šesť minút, maximálne desať minút. Darca 
počas neho daruje asi 450 mililitrov krvi. Darcom krvi môže byť každý zdravý človek 
vo veku od 18 do 60 rokov, prípadne 65 rokov u viacnásobného darcu krvi. Prípustná 
dolná hranica hmotnosti darcu je 50 kilogramov. O podrobnejších náležitostiach 
rozhodne lekár pri vyšetrení pred samotným odberom. 

Špeciálna príprava na odber nie je potrebná, avšak deň pred odberom by darca 
nemal vykonávať náročnú fyzickú činnosť, napríklad navštíviť posilňovňu, mal by 
dodržiavať dostatočný pitný režim, či jesť ľahkú stravu. V deň pred odberom je dobré 
vypiť aspoň pol litra tekutiny, darca tiež nemá prísť nalačno a vhodné je zjesť ľahké 
raňajky.  

Interval darovania je pre mužov každé tri mesiace a pre ženy každé štyri. 

 


