
 
 

SAMOVYLOUČENÍ  DÁRCU  KRVE  V  PREVENCI  AIDS 
A  OSTATNÍCH  KRVÍ   PŘENOSNÝCH  CHOROB 

 
 
Vážená paní, vážený pane, 

 
léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze riziko přenosu infekční choroby od 
dárce krve. Nemocí přenosných krví je celá řada, z praktického hlediska jsou nejznámější 
infekční  žloutenka typu B, infekční žloutenka typu C a AIDS. 
 
Proti rozšíření těchto onemocnění potřebujeme Vaši pomoc. 
 
Riziko výskytu nemoci přenosné krví zvyšuje : 
 
 *   úzký kontakt s nemocným se žloutenkou (rodina, zaměstnání, sexuální partner) 
     v posledním roce 
 *   úzký kontakt s osobou infikovanou HIV nebo s nemocným s AIDS 
 *   úzký kontakt s nemocným s  krvácivou chorobou (hemofilie apod.) 
 *   pobyt v nápravném zařízení (vězení) v posledním roce 
 *   návštěva tropických zemí v posledních 6 měsících (malárie ap.) 
 *   tetování, propichování uší apod., akupunktura aj. mimo zdravotnické zařízení 
     v posledním roce 
 *   pasivní imunizace proti žloutence typu B v posledním roce (např. pro úraz 
     u zdravotnického personálu) 
 *   opakovaná léčba krevními deriváty 
 *   léčení lidským růstovým hormonem v minulosti 
 *   výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci v pokrevním příbuzenstvu 
 *   neurochirurgický výkon s použitím štěpu tvrdé pleny mozkové 
 *   střídání náhodných sexuálních partnerů, zejm. zahraničních 
 *   pohlavní styk mezi muži po r. 1980 
 *   pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce) 
 *   pohlavní styk s prostitutkou v posledním roce 
 *   léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu v posledním roce 
 *   léčba pro toxikomanii a alkoholismus v posledním roce 
 *   užívání injekčních drog (i v minulosti) 
 
Pokud patříte do některé z uvedených skupin, krev prosím 
NEDARUJTE a poraďte se s lékařem transfuzního oddělení. 
Pokud z osobních důvodů nemůžete tyto údaje uvést, využijte 
prosím možnosti SAMOVYLOUČENÍ (t.j. vlastní vyloučení), vypište 
své RODNÉ ČÍSLO do formuláře o samovyloučení a formulář 
vhoďte do určené schránky (k dispozici jsou dvě, jedna v šatně 
dárců v přízemí, druhá v 1. patře vedle evidence dárců krve). Za 
těchto podmínek je zaručena Vaše plná anonymita. Samovyloučení 
lze provézt též telefonicky, kdy na tel. číslo 377402818, 377377210 
oznámíte své rodné číslo a sdělíte, že žádáte o samovyloučení, 
které se váže k odběru dne....... . 
 
 
                                                          Pracovníci Transfuzního oddělení FN v Plzni Vám děkují 
  


