š t u d e n t s k á k va p k a k r v i

Sme jednou zo škôl, ktorá sa
zapája do odberu krvi mobilnou odberovou jednotkou NTS.
Koľko nás je v meste Poprad ?
Sú to všetky stredné školy v
okrese Poprad – t.z. gymnázia,
SOŠ, aj VŠ s pôsobnosťou v Poprade
slavka sloboDová

16 |

fonendoskop jeseň -zima 2011

Už sa stáva pomaly tradíciou, že dvakrát ročne
sa naša školská klubovňa premení na transfúznu
jednotku, kde naši študenti i pedagogický zbor
môžu darovať krv. Teší nás, že záujem i účasť
našich študentov o tento humanitárny čin rastie.
Pri tejto príležitosti sme položili niekoľko otázok
vedúcemu lekárovi NTS Poprad, MUDr. Pavlovi
Repovskému.
Aké pole pôsobnosti (ktoré
Pred odberom sa vyšetruje KO
okresy) má NTS v Poprade ?
a orientačne KS darcu.
Všetky okresy, ktoré požiadajú
Po odbere sa vyšetrujú viroNTS SR o výjazd a nachádzajú
logické markery – HBsAg - hepasa v blízkosti NTS pracoviska
titída B, anti HCV - hepatitída C,
Poprad. My chodíme do okresov
anti HBc - protilátka hep. B, anti
Kežmarok, Levoča, Spišská Nová HIV, TPHA - vyš.syfilis, SYFAVes, Liptovský Mikuláš a Rožňava. CARD - vyš. syfilis, vyšetrenie
Aké presné množstvo krvi sa KS a RH faktora - skúmavková
odoberie pri jednom odbere ?
metóda, biochemické vyš. - ALT
Závisí to od spôsobilosti darcu v - pečeňový enzým, Imunohemadaný okamih odberu, t.j. jeho para- tolog. vyš. - genotyp darcu, NCT
metrov z vyšetrení KO, habitu a
– enzym.test.
aktuálneho stavu v akom sa darca
Zistili ste už v Poprade HIV
nachádza /napr. strach/.
pozitívneho darcu ?
Obvykle je to množstvo 405ml,
Táto otázka je z hľadiska
alebo 450 ml krvi pri jednom damlčanlivosti o zdravotnom stave
rovaní.
darcu alebo pacienta irelevantná.
Aké vyšetrenia krvi sa robia z Sú to interné záležitosti nášho prakrvi darcu ?
coviska NTS Poprad a celosloven-

