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Kromě dárcovství plné krve je možnost darovat také plazmu.

Co to je plazma?
Plazma je tekutá část krve, která kromě vody, cukrů, tuků a
minerálů obsahuje bílkoviny důležité pro léčbu mnoha chorobných stavů, kdy je dosud naprosto nenahraditelná.

Jakou roli plní plazma v lidském organismu?
Výrazně se podílí na transportu živin, minerálů, udržování látkové výměny
výým
měny a
přenosu informací. Plazma představuje zhruba 55 % objemu krve.
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– separátorech plazmy. Během vlastní procedury se opakovaně odebírá krev ze
žžíly, mísí se s protisrážlivým roztokem, dochází k oddělení plazmy a návratu krve
o
ochuzené o plazmu zpět do žilního řečiště dárce. Proto je důležité, aby dárce měl
d
dobrou kvalitu žilního systému.

Kolik plazmy se odebírá a jak dlouho odběr trvá?
K
Standardně se odebírá 650 ml plazmy. Vlastní odběr trvá přibližně 45-60 min.
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JJak často lze provádět odběr plazmy?
F
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odběrů plazmy může být vyšší než při odběrech plné krve, většina
n
našich dárců plazmy je zvána přibližně po 1 až 2 měsících, podle možností dárce.
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Dárci jsou zváni na určitý den a hodinu.

Jaké podmínky musí dárce splňovat?
Věk: 18-55 let
Darovat plazmu může, pokud:
- neprodělal nebo t.č. netrpí závažnějším onemocněním, kdy by odběr plazmy mohl
ohrozit jeho zdraví (obvykle jde o dlouhodobá onemocnění vyžadující podávání léků
a záchvatovité stavy s poruchou vědomí)
- souhlasí s odběrem, provedením předepsaných vyšetření a vedením vybraných údajů
v registru dárců (při zachování povinné mlčenlivosti transfuzním zařízením)
- nepatří mezi osoby s vyšším rizikem výskytu vybraných infekčních chorob (AIDS,
infekční žloutenky apod.) nebo tyto choroby neprodělal
- alespoň 1x daroval plnou krev
- rizika a další podmínky darování jsou podrobně uvedeny v Poučení dárce krve.

Jaká vyšetření se u dárce provádějí?
U každého odběru krevní tlak, puls, teplota, krevní obraz, testy na HIV, infekční záněty
jater B a C, pohlavní chorobu syfilis, krevní skupina, tzv. protilátky proti červeným
krvinkám.
Dále koncentrace celkové bílkoviny a nejméně 1x ročně zastoupení jednotlivých typů
bílkovin v séru (tzv. elektroforéza bílkovin) a podrobné vyšetření lékařem.

Máte zájem darovat plazmu?
Přihlásit se můžete v evidenci dárců krve osobně nebo na níže uvedených telefonních číslech. Na případné dotazy vám odpoví
lékař našeho oddělení.
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