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AUTOLOGNÍ ODBĚR - AUTOTRANSFÚZE
Existuje možnost, kdy si pacient sám sobě před plánovanou operací může darovat krev.
Podmínky jsou zcela odlišné od běžného dárcovství. Počítá se totiž s tím, že krev se
v krátké době nemocnému vrátí. Výhody autologních odběrů jsou nesporné, především u
nemocného nehrozí reakce proti dárcovským červeným krvinkám. Snižuje se i riziko
poškození imunitního systému a snižuje se riziko nákazy nemocemi přenosnými krví. Toto
ani při pečlivém vyšetření dárcovské krve nelze zcela jednoznačně vyloučit. V neposlední
řadě autologní odběr prováděný krátce před operací snižuje hustotu krve, a tím se u
nemocného ovlivní pravděpodobnost vzniku trombózy či plicní embolie.

JAK A KDY SE K AUTOLOGNÍMU ODBĚRU OBJEDNAT?
K autolognímu odběru se lze objednat na telefonním čísle 581 679 349 nebo přímo
v hematologické ambulanci . Objednávky jsou přijímány denně od 6.30 do 14.00, vyjma
pondělí a středy, kdy se lze objednávat od 10.00 do 14.00 .
Autologní odběry probíhají v pondělí od 9.00 do 11.00 na základě objednaného
termínu.

JAK PROBÍHÁ AUTOLOGNÍ ODBĚR?
K prvnímu odběru si nemocný musí donést žádanku k autolognímu odběru , kartičku
pojištěnce, občanský průkaz a výsledky vyšetření, které byly doposud před operací
provedeny.
Před prvním odběrem provede sestra odběr krve na vyšetřením krevního obrazu a krevní
skupiny.
Lékař zhodnotí výsledky krevního obrazu, anamnézu, doručené výsledky, provede
základní vyšetření nemocného a rozhodne o tom, zda je možné odběr provést.
Autologní odběr krve trvá cca 5-10minu na lehátku v pololeže, během výkonu se odebere
405ml krve. Po celou dobu výkonu je dárce autologní krve pod dozorem sestry. V případě
nevolnosti může nemocný vyčkat na odběrovém lůžku. Po odběru je dárci poskytnuto
malé občerstvení .

POUČENÍ PŘED AUTOLOGNÍM ODBĚREM
Je vhodné již týden před odběrem po dohodě s ošetřujícím/obvodním lékařem nasadit
preparát železa. Týden před prvním odběrem vysadit , po dohodě s ošetřujícím/obvodním
lékařem , antiagregační terapii (Anopyrin, Godasal, Stacyl apod).
14hodin před odběrem nejíst nic tučného, ale nehladovět !
Ráno v den odběru posnídat rohlík a čaj.
Můžete prostudovat: Co jíst před odběrem krve.

