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Světový den dárců krve – 14. června 
 

Co je to vlastně krev? Jedná se o vazkou neprůhlednou tekutinu skládající se z krevní plazmy a ostatních 
elementů (krvinek a krevních destiček), přičemž každá součást krve má svou funkci. Protože krev nelze 
uměle vyrobit, jediná možnost, jak ji získat, je formou odběru. V ČR je dárcovství krve bezplatné,  
ale zároveň je však oceněno řadou benefitů. 

Po darování krve či krevní plazmy dárci náleží 24 hodin volna, získá drobné občerstvení k zotavení, stát 
oceňuje bezplatné dárcovství bonusem možnosti odečtu daně ve výši 3000Kč za odběr a v neposlední 
řadě je odměnou pocit, že moje krev mohla zachránit jinému člověku život. 

Darovaná krev a její složky jsou využívány při plánovaných i urgentních operacích, k léčbě pacientů  
a dále lze provést tzv. autotransfuzi vlastní krve před plánovaným zákrokem. Složky krve, především 
krevní plazma, jsou zpracovávány zejména ve farmaceutickém průmyslu.  

 

POJĎTE DAROVAT KREV, MŮŽETE ZACHRÁNIT ŽIVOT 

Podmínky pro dárcovství krve: 

• Minimální věk 18 let, maximální 65 let.  

• Pro první darování je maximální věk 60 let. 

• Dobrý fyzický stav 

• Krevní tlak méně než 180/100 mmHg 

• Váha více než 50 kilogramů.  

• Tělesná teplota do 37° Celsia 

• Celkově dobrý zdravotního stav. 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského 
kraje se sídlem v Ostravě v současné době 
organizuje hromadné darování krve svými 
zaměstnanci pro ostravskou nemocnici, která nyní 
v době návratu k běžným zákrokům a v období 
léta potřebuje větší množství darované krve, než 
je obvyklé. V rámci tohoto odběru se přidá  
i několik prvodárců. 

Přidejte se a pojďte posílit dárcovskou základnu  
i vy. 
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