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Nemocnice zahájila odběr krevní plazmy 

 

Českobudějovická nemocnice zahájila před několika týdny odběr krevní plazmy od dárců. 

Doposud zajišťovalo Transfúzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., pouze odběr krve, 

od května spustilo program bezpříspěvkových odběrů krevní plazmy, tedy odběrů bez finanční 

kompenzace. 

 

„Krevní plazmu odebíráme pomocí speciálních přístrojů – separátorů, přičemž buněčné složky 

krve jsou převedeny zpět do krevního oběhu dárce. Odebraná plazma se používá jako 

nenahraditelná surovina ve farmaceutickém průmyslu při výrobě celé řady léků,“ uvedl 

MUDr. Petr Biedermann, primář transfúzního oddělení českobudějovické nemocnice. 

 

K odběru krevní plazmy se může přihlásit každý, kdo v posledních dvou letech alespoň jednou 

absolvoval běžný odběr krve, má dobré žíly a váží více než 60 kilogramů. Odběr trvá přibližně 

45 minut a probíhá na jednom ze tří přístrojů (separátorů na plazmu). Započítává se stejně jako 

odběr krve pro další oceňování, dárci náleží stejná doba na zotavenou jako u odběru krve a odběr 

si lze finančně odečíst pro daň z příjmu. 

 

Dárce plazmy bude nemocnice zpočátku hledat mezi již registrovanými dárci krve, kterých 

eviduje takřka 10 tisíc. „Během května jsme pozvali prvních sto dárců, kteří mají pro odběr 

plazmy dobré předpoklady,“ řekl MUDr. Petr Biedermann. 

 

Jedním z prvních oslovených dárců krevní plazmy byl i Jan Boňko z Volyně. „Krev daruji už 

čtvrtým rokem a nyní jsem se rozhodl i pro odběr plazmy. Pokud tímto způsobem mohu 

pomoci, jsem rád,“ řekl Jan Boňko, který má dárcovskou tradici v rodině. 

 

Zájemci o odběr krevní plazmy se mohou hlásit v evidenci dárců krve nebo kontaktovat 

transfúzní oddělení nemocnice na telefonním čísle 800 603 333, případně prostřednictvím e-

mailové adresy odbery@nemcb.cz.  

 

 

Transfúzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., zásobuje základními krevními 

přípravky nejen svou domovskou nemocnici, ale také nemocnice v Českém Krumlově, 

Prachaticích a Strakonicích. Speciálními přípravky pak zásobuje i další nemocnice v Jihočeském 

kraji. V případě nutnosti i nemocnice v Plzeňském kraji a na Vysočině. Oddělení zajišťuje 

výrobu transfuzních přípravků, plazmy pro dále vyráběné krevní deriváty a laboratorně 

diagnostickou činnost. Ve své kartotéce má necelých 10 tisíc dárců krve. Za rok přitom realizuje 

zhruba 16 tisíc odběrů krve. 
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Výroba transfúzních přípravků a plazmy, jako suroviny pro další zpracování, zahrnuje vlastní 

odběry krve a jejích složek od dárců, jejich laboratorní vyšetření na jakost, zpracování na 

jednotlivé druhy přípravků, skladování a distribuci dalším zdravotnickým zařízením. Výroba 

transfúzních přípravků podléhá velice přísným podmínkám. 

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší 

zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 

specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 

region.  

V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2015 se zde 

narodilo 2267 dětí.  

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 

Jihočeském kraji. Za posledních osm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 2,3 

miliardy korun.  

Nemocnice je vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se 

umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si 

udržela i v kategorii „Finanční zdraví“. 

 

 


