
Sme jednou zo škôl, ktorá sa 
zapája do odberu krvi mobil-
nou 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 Po-
prade 
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Aké pole pôsobnosti (ktoré 
okresy) má ntS v Poprade ?

Všetky okresy, ktoré požiadajú 
NTS SR  o výjazd a nachádzajú 
sa v blízkosti NTS pracoviska 
Poprad.  My chodíme do okresov 
Kežmarok, Levoča, Spišská Nová 
Ves, Liptovský Mikuláš a Rožňava.

Aké presné množstvo krvi sa 
odoberie pri jednom odbere ?

Závisí to od spôsobilosti darcu v 
daný okamih odberu, t.j. jeho para-
metrov z vyšetrení KO, habitu  a 
aktuálneho stavu v akom sa darca 
nachádza /napr. strach/.

Obvykle je to množstvo 405ml, 
alebo  450 ml krvi pri jednom da-
rovaní.

Aké vyšetrenia krvi sa robia z 
krvi darcu ?

Pred odberom sa vyšetruje KO 
a orientačne KS darcu.

Po odbere sa vyšetrujú viro-
logické markery –  HBsAg - hepa-
titída B, anti HCV - hepatitída C, 
anti HBc - protilátka hep. B, anti 
HIV, TPHA - vyš.syfilis, SyFA-
CARD - vyš. syfilis, vyšetrenie 
KS a RH faktora - skúmavková 
metóda, biochemické vyš. - ALT 
- pečeňový enzým, Imunohema-
tolog. vyš. - genotyp darcu, NCT 
– enzym.test.

zistili ste už v Poprade hiv 
pozitívneho darcu ?

Táto otázka je z hľadiska 
mlčanlivosti o zdravotnom stave 
darcu alebo pacienta irelevantná. 
Sú to interné záležitosti nášho pra-
coviska NTS Poprad a celosloven-

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.
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