
                                                                                                                     
          

           V Praze, dne 26. 10. 2020, v.2 (5.11.2020) 

COVID-19 a transfuzní služba  

– doporučená opatření Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP pro zdravotnická zařízení transfuzní služby 
v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace a vládními opatřeními. 

V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace výbor STL ČLS JEP vydává toto doporučení pro zařízení 
transfuzní služby (ZTS). Doporučení nenahrazuje základní odborné zdroje v oblasti dané problematiky, neuvádí 
povinnosti zdravotnických pracovníků určené jinými zákonnými či profesními normami nebo protiepidemická 
opatření nařízená zaměstnavatelem a především nemůže nahradit zdravý úsudek a pečlivé posouzení aktuální 
situace, která se mění každým dnem.  

 Dokument nahrazuje doporučená opatření  ze dne 16.3.2020 

 Důsledně dodržovat „obecné principy ochrany“, tj. omezit pohyb zdravotního personálu na veřejných 
místech, důsledná desinfekce a používání ochranných pomůcek. Pokud je ZTS součástí jiného zdravotnického 
zařízení, postupovat podle aktuálních pravidel a protiepidemického plánu tohoto zařízení (nemocnice). 
 

 Omezit kontakt personálu z různých úseků, je-li to možné (odběry a zpracování, laboratoře a pod.) 
 

 V případě obdržení informace o následné pozitivitě PCR SARS-CoV-2 od dárce krve nebo jejích složek po 
odběru, ZTS posoudí epidemiologickou rizikovost v souvislosti s kontakty dárce na ZTS, použitelnost 
transfuzních přípravků se řeší individuálně, dle zavedených interních postupů. Nejedná se o nežádoucí 
událost, která podléhá hlášení SÚKL.  
 

 Doporučený režim při příjmu dárců krve a jejích složek: 
1/ vstup dárců krve se doporučuje regulovat s cílem umožnit dárcům dodržení doporučených rozestupů a 
zamezit jejich kontaktu a hromadění v prostorech ZTS,  
 

 2/ zvážit podle místních podmínek používání dalších ochranných pomůcek (štít, brýle, respirátor   
  třídy FFP2 apod.) pro zdravotnický personál, který je v úzkém kontaktu s dárci, 
 
  3/ zvážit podle místních podmínek zavedení kontroly dárců před vstupem na ZTS (měření teploty    
  checklist,  apod.), 
 
  4/ zvážit dle místních možností zkrácení doby občerstvení výdejem balených potravin      
   (potravinových balíčků) nebo stravenek tak, aby byla zajištěna přiměřená kompenzační doba pro    
    dárce po odběru, strávená na ZTS. 
 

 Doporučuje se intenzivně i na místní úrovni informovat veřejnost o skutečnosti, že nařízená karanténní 
opatření se nevztahují na činnosti zařízení transfuzní služby a darovat krev je přes veškerá epidemiologická 
opatření žádoucí. Náborové aktivity je vhodné též přizpůsobit aktuálním potřebám zdravotnických zařízení, 
která jsou příslušným ZTS zásobována. 
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