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Vážená paní, vážený pane, 

U velkých ortopedických operací jako je náhrada kyčelního a kolenního kloubu, revizní 
operace u endoprotéz, korekčních osteotomií v oblasti kyčelního kloubu apod. bývá 
nezbytné podat transfuzi krve. Podání cizí krve má určitá rizika, proto Vám doporučujeme 
využít možnosti podání Vaši vlastní krve, tzv. autotransfuzi. 
 
Odběr Vaší krve, kterou při operaci dostanete jako transfuzi, si zajistíte na Transfuzním 
oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Toto oddělení provádí odběry krve každý 
pracovní den. Je třeba se zde předem telefonicky objednat, a to mezi 12:00–15:00 hod,  
na telefonním čísle: T 597 374 465.  
 
K odběru si přineste: 

• občanský průkaz 
• průkaz pojištěnce  
• obě žádanky k odběru 
• potvrzení svého obvodního lékaře, že jste schopen/schopna darovat krev 

k autotransfuzi (bez tohoto potvrzení nebude krev odebrána) 
 

V případě, že se rozhodnete využít možnosti nechat si připravit autotransfuzi, 
věnujte pozornost i následujícím doporučením:  

• na recept, který je přílohou tohoto sdělení, si vyzvednete v lékárně 1 balení léčivého 
přípravku s obsahem železa, které je nezbytné k regeneraci červených krvinek.  

• začnete s užíváním jeden týden před autotransfuzí 2 tablety denně a pokračujte až 
do dne operace.  

• po celý den před odběrem krve přijímejte dostatek tekutin, lehce dietně 
povečeřte, v den odběru snídejte (netučně, např. čaj a rohlík s medem, 
marmeládou, bez másla)!  

• trpíte-li poruchami krevního tlaku, dostavte se k odběru s doprovodem 
• v den odběru nebudete užívat léky na vysoký tlak!!! (pokud je užíváte, vezměte si 

je s sebou), ostatní léky můžete užít 
 
V případě nejasností nebo potřeby pomoci s organizací autotransfuze je připravena 
kontaktní sestra ortopedického oddělení.  
T 596 192 572 M 724 158 597.  
 
V případě naléhavé potřeby kontaktujte ortopedickou ambulanci T 596 192 213.  
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