
 

 

Informace pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy po infekci  

Covid-19 

Na transfuzním oddělení Nemocnice Č. Budějovice byla zahájena výroba rekonvalescentní 

plazmy po prodělané infekci Covid-19.  

Pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy po infekci Covid-19 platí stejná kritéria jako 

pro darování krve (věk 18-60 let, tělesná hmotnost nejméně 50 kg a více, trvalý pobyt v ČR, 

platné zdravotní pojištění, celkově dobrý zdravotní stav). Darovat plazmu pro přímé použití u 

pacientů mohou dále pouze lidé, kteří nikdy neměli transfuzi, a ženy, které nikdy nebyly 

těhotné (transfuze a těhotenství vyvolávají tvorbu protilátek proti bílým krvinkám, které 

mohou být škodlivé pro příjemce). Zájemce musí být nejméně 2 týdny po uzdravení z infekce 

Covid-19.  

U zájemců o darování Covid-19 rekonvalescentní plazmy je třeba nejprve z krevního vzorku 

vyšetřit, zda má dostatečný obsah protilátek proti viru Covid-19. Vyšetření se provádí 

v Českých Budějovicích. Zájemci s dostatečným obsahem protilátek jsou potom pozváni na 

transfuzní oddělení Nemocnice Č. Budějovice, a.s. k další spolupráci. Informace o darování 

Covid-19 rekonvalescentní plazmy jsou uvedeny na webových stránkách Nemocnice Č. 

Budějovice, a.s. pod odkazem „Dárci krve a kostní dřeně“. 

Aby zájemci o darování Covid-19 rekonvalescentní plazmy z okresu Písek nemuseli 

k vyšetření protilátek dojíždět do Českých Budějovic, zahajuje Hematologicko-transfuzní 

oddělení Nemocnice Písek, a.s. u zájemců o darování této plazmy odběry vzorků krve 

k vyšetření obsahu protilátek proti Covid-19. 

Zájemce se k odběru vzorku krve telefonicky objedná v evidenci dárců krve HTO 

Nemocnice Písek, a.s. na telefonním čísle 382 772 429 a domluví si termín odběru. Zároveň 

bude dotázán na zdravotní a další údaje důležité pro darování plazmy. Podrobnosti 

zdravotního stavu lze konzultovat s lékařem HTO. 

Krevní vzorky budou zasílány na transfuzní oddělení nemocnice Č. Budějovice, a.s. Pokud 

bude mít zájemce dostatečný obsah protilátek proti Covid-19, bude vyzván k další 

spolupráci.  

Děkujeme všem, kteří mohou a chtějí pomoci nemocným s touto zákeřnou nemocí. 

 

    MUDr. Helena Kubánková 

    Hematologicko-transfuzní oddělení 

    Nemocnice Písek, a.s. 
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http://www.nemcb.cz/pro-pacienty/darci-krve-a-kostni-drene/aktualni-potreba-odberu/


 

 

 

 


