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Valentýnské darování krve se 
stalo pro studenty Obchodní 
akademie v Třebíči neodmys-
litelnou tradicí. A po sloučení 
s Hotelovou školou se k ní samo-
zřejmě připojili i mladí lidé 
z této školy. Letos se konalo již 
po deváté a přilákalo nevídaný 
počet dárců, 48.

 Antonín Zvěřina 

Podle informací má darování začít 
v osm hodin. A skutečně, již několik 
desítek minut před stanovenou hodi-
nou před transfúzní stanicí v třebíč-
ské nemocnici postávají v hloučcích 
budoucí, dá se to tak i říct, zachránci 
zdraví či životů. 

Do osmi hodin tady ještě pár minut 
zbývá, nostalgicky se rozhlížíme po 
okolí a vzpomínáme na dobu, kdy 
nemocnice vypadala zcela jinak. Tak 
nedaleko stála takový polodřevěný 
objekt, kde sídlilo oční a krční, ušní 
a nosní oddělení. 

(Pisateli těchto řádků přejíždí po 
zádech mráz, řezání hnisavé angíny a 
následné trhání krční mandle nepat-
ří k těm nejveselejším vzpomínkám 
v jeho životě). Ale dost bylo nostal-
gie, hloučky se dávají do pohybu a 
my také míříme tam, kde se odehrá-
vá ono darování krve.

Plnění údajů 
V místnosti po levé straně sedí 

několik desítek studentů a moří se 
s testem. Musí v něm vyplnit správně 
údaje o sobě, a to není žádná malič-
kost. Chtělo by to někoho vyzvat, 
aby nám popsal svoje pocity. Nako-
nec máme štěstí, bez bázně se nám 
chtějí svěřit Barbora Vieweghová a 
Radek Houser. 

Radek říká, že nikdy krev nedaro-
val, chtěl si to vyzkusit a taky něco 
udělat pro dobrou věc. Že by se chtěl 
vyhnout vyučování, to ani náhodou. 
„Stejně máme jen pět hodin,“ odbý-
vá otázku. Takže asi učitelský sbor 
vybral právě toto datum, aby studen-
ti ztratili z výuky co nejméně. 

„To určitě ne, to je jen shoda náhod,“ 
usmívá se Radek. Strach či obava? 
„Ani ne, krev už mně doktoři odebíra-

li, byť za jiných okolností, a nic to se 
mnou nedělalo,“ přemítá Radek. Chá-
pe to prostě jako novou životní zku-
šenost.

Také Barbora se odhodlala daro-
vat krev poprvé. „Myslím si, že je to 
hezký, darovat krev. Někdo ji potřebu-
je, a když můžu pomoci, tak proč ne,“ 
vysvětluje. V té chvíli si nevybavuje, 
zda někdy někdo z jejího blízkého 
okolí krev potřeboval. 

Barbora rozhodně nechce zůstat u 
jednoho odběru. V budoucnu plá-
nuje i darování plazmy či kostní dře-
ně. „Někde začít musím,“ pousměje 
se.  Ihned zvážní. „Z odběru strach 
nemám, ale moc by mi vadilo, kdyby 
mě domů poslali kvůli tomu, že mám 
nízký tlak nebo nevyhovující krev,“ při-
znává.  

Co ráno studenti posnídali? Radek 
si dal čaj s medem. „Musela jsem se 
pořádně posnídat, na přání mamin-
ky, aby se mi pak nemotala hlava,“  
neztrácí Barbora už zase dobrou 
náladu. A kde získali oba studenti o 
dárcovství informace? Visely sice ve 
škole na nástěnce, ale oba dali před-
nost internetu.

Hodnocení krve
Tomu velkému odběru předchází 

ještě takový malý, dá se říct miniaturní, 
který má za cíl krev zhodnotit a určit 
patřičnou krevní skupinu. Tam kromě 
Marie Dudíkové, manažerky Trans-
fuzního oddělení a krevní banky FN, 
zastihneme Gabrielu Málkovou. Tváří 
se suverénně: „Zatím dobrý.“ 

To už s Marií Dudíkovou přechází-
me do čekárny, kde mladé dárce upo-
zorňuje, že musí předložit občanský 
průkaz nebo cestovní pas. „Snídali jste 
ráno? Není dobré přicházet nalačno“ 
pokládá kontrolní otázku. A doplňuje: 
„Ti, co jste snídali, nebyla to zabijačka, 
škvarky, tlačenka, jelita?“ 

Všichni studenti kroutí hlavou. Jedna 
dívka se hlásí, že snídala chleba s mar-
meládou, a dostává se jí pochvaly. „Asi 
dvanáct až čtrnáct hodin před odběrem 
se nemá konzumovat tuk, protože zne-
hodnocuje krevní plazmu,“ vysvětluje 
Dudíková.

Upozorňuje, že důležité jsou tekuti-
ny, které je nutné doplňovat jak před 

Studenti ctí Valentýnské darování krve

odběrem, tak po odběru. Podotýká, 
že každý dárce má svoje povinnosti, 
ale také práva, zejména na informace 
týkající se odběru.

Protože manažerka vidí, že někte-
ří studenti se nad dotazníkem sklánějí 
téměř bezradně, vyzývá je k dotazům. 
A zdůrazňuje, jak ve škole, neopisovat. 
Což činí samozřejmě z jiného důvodu. 

Pravdivost údajů
„Podpisem nám stvrzujete pravdivost 

všech uvedených údajů. Pokud by se uká-
zalo, že jste tak neučinili, můžete se vysta-
vovat trestnímu postihu,“ varuje. I pro-
to mohou krev darovat pouze osoby 
starší osmnácti let. 

Dudíková sype další informace, 
pokud byl někdo v exotických kon-
činách, nesmí darovat krev půl roku. 
Pokud někdo má pircing, tetování, 
akupunkturu, endoskopické vyšetře-
ní, operaci, také má půl roku utrum. 

Odběr malého vzorku krve 
neslouží jen ke stanovení krevní sku-
piny, ale zdravotní personál musí 
zjistit, zda dárce sám má dostatek 
červených krvinek, červeného krev-
ního barviva, krevních destiček, aby 
odběr dárce nepoškodil. Následu-
je změření tlaku a pulsu. Pokud se 
někdo nenasnídal, má tuto možnost 
v čajovně. 

„Chci upozornit,  že  veškerý  mate-
riál, který používáme, je zásadně steril-
ní jednonárazový materiál. Není mož-
né se nakazit, což jsou občasné obavy,“ 
zdůraznila Dudíková. A pokračuje, 
vlastní odběr trvá pět až deset minut, 
čím více tekutin, tím kratší čas.

Odebírá se 450 mililitrů krve, což 
platí pro každého, aby vzorky byly 
stejné. Po odběru není radno vysko-
čit a dát se do kroku, nejméně pět 
minut je třeba odpočívat, pak vstá-
vat pozvolna. A po celý den násle-
duje klidový režim a doplňování 
tekutin. Dárce se také po každém 
odběru může ujistit, zda nemá 
nějakou nemoc přenosnou krví.

Muži vítězí 
Ženy mohou darovat krev maxi-

málně třikrát do roku s minimálním 
odstupem čtyři měsíce, u mužů pla-
tí čtyři odběry s tříměsíčním odstu-
pem. „U vás vzhledem k vašemu věku, 
to stačí jednou, maximálně dvakrát za 
rok,“ upozorňuje Dudíková. 

Do budoucna se může dárcům 

stát, že dostanou SMS s prosbou o 
odběr krve. Pak musí potvrdit, zda 
přijdou či nikoli. Transfúzní stani-
ce musí každý odběrný den naplnit 
limit odebrané krve včetně jednotli-
vých skupin. 

Tělo stárne, stárne i krev? „Samo-
zřejmě, ale krev se průběžně obměňuje. 
To, co vám vytvoří v osmnácti, nemáte 
v šedesáti. Věková hranice pro dárcovství 
je od 18 do 65 let,“ vysvětluje Dudíko-
vá. Připomíná, že krev a její části, dá-li 
se to tak říct, se nedají skladovat done-
konečna.

Ale pozor, vlastní krev se už jako 
taková v lékařství nepoužívá. Dělí se 
na jednotlivé složky a pacient dostává 
tu, kterou právě potřebuje. A pak už 
následuje tak odborný výklad, že nám 
opět nezbývá, než pootevřít ústa na 
důkaz zájmu, ale to je tak všechno.

Odběrná místnost
Míříme do odběrní místnosti a kon-

taktujeme na lůžku Juraje Hrnčiarika. 
„Krev už jsem daroval podruhý, tak je 
všechno v pořádku,“ říká chlapácky. A 
co po zbytek dne? „Ležet a číst knihy,“ 
má jasno. Učit se? „Ne! Takový blázen 
nejsem,“ směje se.  

Naproti leží Lubomír Valič. Ten byl 
na odběru poprvé a rozhodně ho to 
nevyvedlo z míry. „Jsem v pohodě,“ 
říká. Doplňuje, že ho nic nezaskočilo, 
pohled na krev mu nevadí. . 

Padne letošní rekord v počtu mla-
dých dárců? Patrně ano. I proto trans-
fúzní stanice přemýšlí v příštím roce 
o etapách, což by bylo pozitivní 
nejen pro personál, ale i pro dárce, 
kteří by nemuseli tak dlouho čekat. 
Studenty doprovází zástupce ředitele 
Martin Oldřich. 

Sám by se určitě nepochlubil, pře-
sto se dozvídáme, že se jedná o pravi-
delného dárce krve, který má Jánské-
ho plaketu za dvacet odběrů. Příklady 
táhnou, také když darují rodiče, při-
vádějí děti. I naopak, jedna studentka 
přivedla maminku, když může darovat 
krev dcera, proč bych to nemohla zku-
sit já. 

Poslední názor po odběru získáváme 
od Pavly Jarošové. „Je mi stejně jak před 
odběrem,“ usmívá se, byť krev darova-
la poprvé. A už teď ví, že to rozhodně 
nebylo naposledy. A teď pozor. Klido-
vý režim? „Odpoledne jdu do práce. Teď 
budu odpočívat, a pak to určitě zvlád-
nu,“ říká statečná studentka, která si 
brigádně přivydělává. Má smysl něco 
dodávat?        

PAVLA JAROŠOVÁ odpočívá po darování krve, odpoledne ji ale čeká brigáda. 
 Foto: Antonín Zvěřina

STUDENTI si krátí dlouhou chvíli před odběrem, postačí k tomu i mobil.
 Foto: Antonín Zvěřina


