
Darovat KREV je COOL 
Darujte krev v Liberecké krajské nemocnici  

Chcete vědět více o dárcovství krve? Tak se nebojte zeptat:  
 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N.  

Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou  

Tel: 483 356 216, 732 542 934  E-mail: reditelka@cck-jablonec.cz 

web: www.cck-jablonec.cz 

 

Adresa transfúzního oddělení KNL  

KNL a.s. - Transfúzní oddělení  

Baarova 15, 460 63 Liberec 1  

Tel: 485 312 289, 485 312 521 

Web: www.nemlib.cz 

Děkujeme za stálou podporu statutárnímu městu  

Jablonec nad Nisou a Libereckému kraji  

 

Kontaktní osoby, které s Vámi Vaše dotazy proberou:  

Kateřina Havlová 732 542 934  E-mail: reditelka@cck-jablonec.cz 

Lenka Klimentová 602 684 299 E-mail: lenka.klimentova@kraj-lbc.cz   

mailto:reditelka@cck-jablonec.cz
http://www.cck-jablonec.cz
http://www.nemlib.cz
mailto:havlova@cck-jablonec.cz


 

PŘIHLÁŠKA K DÁRCOVSTVÍ KRVE 

 

Jméno, příjmení, 
věk: 

  

Město trvalého 
bydliště 

  

E-mail:   

Telefon:   

Hledáme zodpovědné (nejen mladé) bezpříspěvkové dárce krve. 

Proč darovat krev?  

Tisíce úrazů, otrav, popálenin, plánovaných operací a léčba hlavně 

onkologických a hematologických onemocnění. 

Proč právě já?  

A proč ne! Je to chvilka nepohodlí a může zachránit lidský život. Dáváme 

to nejcennější - naději. To je dobré ne? 

To nemají někde zásoby? 

Je dokázaným faktem, že v průměru potřebuje každý 6x za život krevní 

transfúzi nebo lék z krve vyrobený. To jsou krevní zásoby, které nemáme. 

Krev lze rovněž skladovat jen omezenou dobu a tak je třeba ji neustále 

rozumně doplňovat. 

Mám strach z neznámého a bojím se jehel! 

My ti pomůžeme. Můžeme tě doprovodit na transfúzní oddělení 

a  pomoci ti překonat prvotní ostych, strach z neznámého, strach 

z  bolesti. Ty pak můžeš udělat to samé pro někoho jiného. Stojí to na 

principu POŠLI TO DÁL. 

A když je to bezpříspěvkově, to je jako zadarmo? 

ANO i ne. Neplyne Vám z toho žádný okamžitý finanční bonus. Je 

dokázáno, že lidé motivovaní penězi nejsou zcela upřímní při 

dotazníkovém šetření zdravotního stavu. A to je svaté! Každá nepravda 

může stát nemocného člověka život. Ale na druhou stranu, máte 1 den 

volna, 1/2 kuřete, sušenku a salát a možnost si snížit daňový základ o 3000 

za každý odběr. 

Kdo vlastně může darovat a jak často? 

Darovat krev může každý občan ve věkovém rozmezí 18 – 65 let 

s  vyhovujícím zdravotním stavem.  

Před každým odběrem dostává dárce k přečtení informaci o rizikovém 

chování a vyplňuje dotazník o svém zdravotním stavu, důraz je kladen 

zejména na choroby, u nichž je možný přenos krví (např. žloutenky, 

AIDS).  

Prvodárci absolvují základní interní vyšetření (při první návštěvě TO) 

Více aktuálních informací naleznete na: 

https://www.nemlib.cz/darovani-krve/  

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

 … umíme pomáhat … 
Transfúzní oddělení 

Dárce by se měl před příchodem na transfuzní 

oddělení vždy cítit zdráv, neměl by se léčit 

s prakticky žádnou chronickou chorobou 

(o  tomto je vhodné se poradit s praktickým 

lékařem anebo s lékaři na transfuzním oddělení). 

Dále existují přechodné zdravotní překážky 

v  varování krve, kdy po určitý čas není darování 

krve možné. Stručný výčet těchto překážek 

a  časových termínů. 

Muži mohou plnou krev darovat maximálně 

4x v roce, ženy pouze 3x. 


