Smernica
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje
organizácia a cinnost transfúznej služby Slovenskej republiky v príprave
a pocas krízovej situácie

Císlo: 26211-1/2006 - OKM
Dna: 31. 10. 2006

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami § 19 a ods. 2 a ods.
3 § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky C. 575/2001 Z. z. o organizácii cinnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vydáva Smernicu
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje organizácia a cinnost
transruznej služby Slovenskejrepublikyv príprave a pocas krízovej situácie.
Clánok 1
Úcel smernice
Úcelom smernice je ustanovit pôsobnost, organizáciu a úlohy transruznej služby Slovenskej
republiky (dalej len "transruzna služba") a zdravotníckych zariadení' ako poskytovatelov
zdravotnej starostlivosti v plnení opatrení hospodárskej mobilizácie pri realizácii požiadaviek
zabezpecenia príprav zdravotníckych zariadení na krízové situácie v oblasti zásobovania
krvou a transruznymiliekmi.
Clánok 2
Pôsobnost Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky
(1) Národná transruzna služba Slovenskej republiky (dalej len "národná transruzna
služba") je hlavným odborným, riadiacim, kontrolným, koordinacným a metodickým
orgánom transruznej služby na zabezpecovanie krvi pre poskytovanie zdravotnej
starostlivosti obyvatelstvu, príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky,
príslušníkom ozbrojených bezpecnostných zborov a ostatných zúcastnených zložiek
v case štátom vyhlásenej krízovej situácie. Národná transruzna služba riadi cinnost
všetkých transfuziologických a odberových pracovísk zdravotníckych zariadení
v príprave a pocas krízovej situácie.
(2) Štatutárny zástupca národnej transruznej služby schvaluje Plán zabezpecenia krvi pre
zdravotnícke zariadenia Slovenskejrepublikyv krízovej situácii.
(3) Organizácia transruznej službyv krízovej situáciije uvedená v prílohách c. l-A a 1-B.
Clánok 3
Úlohy Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky

Národná transruzna služba v systéme zabezpecovaniakrvi vykonáva najmä tieto úlohy
a) spracúva, vedie a aktualizuje Plán zabezpecenia krvi pre zdravotnícke zariadenia
Slovenskej republikyv krízovej situácii,

b) koordinuje cinnost transfuziologických pracovísk národnej transruznej služby v
krajoch a ich súcinnost s transfuziologickými pracoviskami hematologickotransfuziologických oddelení
zdravotníckych zariadení pri zabezpecovaní
požiadaviek na krv,
c) predkladá do 15. februára príslušného kalendárneho roka na odbor krízového
manažmentu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (d alej len
"ministerstvo zdravotníctva") kópiu Plánu zabezpecenia krvi pre zdravotnícke
zariadenia Slovenskejrepublikyv krízovej situácii,
d) vedie prehlad, o aktuálnom stave okamžitých zásob transruznych liekov na
transfuziologickýchpracoviskách národnej transruznej služby v krajoch,
e) uplatnuje centrálnu požiadavku podla stanovených noriem na spotrebný zdravotnícky
materiál a diagnostiká pre systém zásobovania krvou v krízovej situácii v zásobách
mobilizacných rezerv rezortu zdravotníctva u ochranovatela mobilizacných rezerv
rezortu,
f) pripravuje a vykonáva hromadné odbery krvi od dobrovolných darcov v spolupráci so
Slovenským Cervenýmkrížom.
Clánok 4
Postup k vypracovaniu Plánu zabezpecenia krvi pre zdravotnícke zariadenia
Slovenskej republiky v krízovej situácii
(1) Transfuziologické pracovisko národnej transruznej služby kraja po prevzatí
požiadavky na krv pre subjekty hospodárskej mobilizácie od samostatného odboru
krízového riadenia zdravotníctva kraja vykoná kontrolu správnosti výpoctu
požiadaviek na krv. V prípade nedostatkov vykoná opravné korektúry a na druhopise
požiadavky potvrdí jej prevzatie.
(2) Na základe získaných podkladov od samostatného odboru krízového riadenia
zdravotníctva kraja na zabezpecenie krvi transfuziologické pracovisko národnej
transruznej služby kraja spracuje, vedie a aktualizuje Plán zabezpecenia krvi pre
zdravotnícke zariadenia kraja v krízovej situácii podla prílohy c. 4, ktorý písomne
predloží na útvar krízového riadenia národnej transruznej služby do 15. decembra
príslušného.kalendárneho roka. Plán zabezpecenia krvi pre zdravotnícke zariadenia
kraja v krízovej situácii schvaluje príslušnému transfuziologickému pracovisku
štatutárny zástupca národnej transruznej služby do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka na nasledujúcikalendárnyrok.
(3) Transfuziologicképracovisko národnej transruznej služby kraja zašle
a) do 31. januára príslušného kalendárneho roka dotknutým zdravotníckym
zariadeniam potvrdenie o zabezpecení požiadavky na krv na príslušný
kalendárny rok podla prílohy c. 5,
b) do 15. februára príslušného kalendárneho roka na príslušný samostatný odbor
krízového riadenia zdravotníctva kraja kópiu Plánu zabezpecenia krvi pre
zdravotnícke zariadenia kraja v krízovej situácii a druhopisy potvrdení
o zabezpecenípožiadavky na krv pre dotknuté zdravotnícke zariadeniav kraji.
(4) Národná transruzna služba na základe získaných podkladov od jej jednotlivých
transfuziologických pracovísk krajov vypracuje Plán zabezpecenia krvi pre
zdravotnícke zariadenia Slovenskej republiky v krízovej situácii podla prílohy c. 6,
ktorý schvaluje štatutárny zástupca.

Clánok 5
Spôsob uplatnovania požiadaviek na zabezpecenie krvi
(1) Zdravotnícke zariadenie urcené ako subjekt hospodárskej mobilizácie (vrátane
zdravotníckeho zariadenia priamo riadeného odborom krízového manažmentu
ministerstva zdravotníctva) predkladá požiadavku na zabezpecenie krvi pre
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krízovej situácii samostatnému odboru
krízového riadenia zdravotníctva kraja podla prílohy c. 2 do 31. októbra príslušného
kalendárneho roka v dvoch výtlackoch. Na druhom výtlacku sa uvedie potvrdenie
o prevzatí požiadavky na krv, meno osoby, ktorá požiadavku prevezme, dátum
prevzatia a podpis. Tento výtlacok sa zakladá do dokumentácie krízového plánu
subjektu hospodárskej mobilizácie.
(2) Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja po prekontrolovaní
správnosti vypocítanej požiadavky na krv vypracuje celkovú požiadavku na
zabezpecenie krvi pre zdravotnícke zariadenia urcené ako subjekty hospodárskej
mobilizácie v kraji podla prílohy c. 3. Požiadavku na krv predloží do 30. novembra
príslušného kalendárneho roka príslušnému transfuziologickému pracovisku národnej
transfúznej služby kraja v dvoch výtlackoch. Na druhom výtlacku sa uvedie
potvrdenie o prevzatí požiadavky na krv, meno osoby, ktorá požiadavku prevezme,
dátum prevzatia a podpis. Tento výtlacok sa zakladá do dokumentácie samostatného
odboru krízového riadeniazdravotníctva kraja.
Clánok 6
Úlohy odboru krízového manažmentu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Odbor krízového manažmentu ministerstva zdravotníctva v systéme zabezpecovania krvi
vykonáva najmä tieto úlohy
a) koordinuje a usmernuje zabezpecovanie zdravotníckych zariadení krvou v spolupráci
s národnou transruznou službou v krízovej situácii,
b) vykonáva kontrolu plneniaúloh a opatrení,
c) vedie prehlad sortimentu zásob zdravotníckeho materiálu na zabezpecenie cinnosti
transruznej služby Slovenskejrepublikyv krízovej situácii,
d) usmernuje a koordinuje problematiku financného a materiálneho zabezpecenia,
e) koordinuje organizáciuhromadných odberov krvi.
Clánok 7
Úlohy samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva kraja
Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja v systéme zabezpecovania krvi
vykonáva najmä tieto úlohy
a) vedie agendu na zabezpecenie požiadaviek na krv pre riadené subjekty hospodárskej
mobilizácie kraja a prehlad o požiadavkách materiálneho zabezpecenia pre urcené
hematologicko-transfuziologické oddelenia zdravotníckych zariadení na zabezpecenie
vypocítaných odberov krvi formou mobilizacnýchrezerv,
b) spolupracuje s príslušným transfuziologickým pracoviskom národnej transruznej
služby kraja pri tvorbe Plánuzabe~pecenia krvi pre zdravotnícke zariadenia
Slovenskej republikyv krízovej situácii,

c) usmernuje v súlade s odbornými pokynmi transfuziologického pracoviska národnej
transfuznej služby kraja spracovávanie požiadaviek na zabezpecenie krvi v krízovej
situácii v riadených subjektoch hospodárskej mobilizáciekraja,
d) získava informácie o zabezpecovaní organizovania hromadných odberov krvi v kraji
od sekretariátu územného spolku Slovenského Cerveného kríža.
Clánok 8
Úlohy zdravotníckeho zariadenia urceného ako subjekt hospodárskej mobilizácie
:dravotnícke zariadenie urcené ako subjekt
abezpecovania krvi vykonáva najmä tieto úlohy

hospodárskej

mobilizácie v systéme

a) spracúva a predkladá v stanovenom termíne požiadavku na krv,
b) vedie dokumentáciu o zabezpecovaní krvi v súlade s touto smernicou, ktorá je
súcastou krízového plánu zdravotníckeho zariadenia,
c) plní odborné pokyny a usmernenia vydané v tejto oblasti a každorocne uplatnuje
požiadavku na krv v stanovenom termíne,
d) spolupracuje
s územným spolkom
Slovenského
Cerveného
kríža
a
s transfuziologickým pracoviskom národnej transfuznej služby kraja pri príprave a
vykonávaní hromadných odberov krvi od dobrovolných darcov, ak je súcastou
zdravotníckeho
zariadenia
transfuziologické
pracovisko
hematologickotransfuziologického oddelenia,
e) predkladá ochranovatelovi mobilizacných rezerv rezortu požiadavku podl a
stanovených noriem na diagnostiká a spotrebný zdravotnícky materiál do
mobilizacných rezerv rezortu zdravotníctva pre potreby transfuziologického
pracoviska
hematologicko-transfuziologického oddelenia
na
vykonávanie
hromadných odberov krvi, ak toto. pracovisko nie je zmluvným odberovým
pracoviskom národnej transfuznej služby,
f) záväzne realizuje Plán zabezpecenia krvi v krízovej situácii pre zdravotnícke
zariadenia kraja.
Clánok 9
Úlohy Slovenského Cerveného kríža
lovenskýCervený kríž v systémezabezpecovania krvi vykonáva najmä tieto úlohy
a) pripravuje organizáciu hromadných odberov krvi od dobrovolných darcov podla
požiadaviek ministerstvazdravotníctva a národnej transfuznej služby,
b) koordinuje spoluprácu územných spolkov Slovenského Cerveného kríža so všetkými
transfuziologickými pracoviskami pri organizovaní náborov darcov krvi v krízovej
situácii,
c) spracúva a vedie potrebnú dokumentáciu k príprave a zabezpecovaniu hromadných
odberov krvi v krízovej situácii,
d) podiela sa na výchove dobrovolných darcov krvi,
e) informuje samostatné odbory krízového riadenia zdravotníctva krajov o pripravenosti
hromadných odberov krvi.

Clánok 10
Metodika výpoctu množstva krvi
(l) Východiskom pre plánovaniepožiadaviek na množstvo krvi je
a) percentuálne zastúpeniekrvných skupín v obyvatelstve,
b) výpocet požadovaného množstva krvi.
(2) Zloženie požadovaného množstva krvi podla krvných skupínje nasledovné
a) krvná skupina A - 40%,
z toho 80% Rh(D) pozit., 20% Rh(D) negat.
b) krvná skupina O - 30%,
z toho 75% Rh(D) pozit., 25% Rh(D) negat.
c) krvná skupina B - 20%,
z toho 80% Rh(D) pozit., 20% Rh(D) negat.
d) krvná skupina AB - 10%, z toho 80% Rh(D) pozit., 20% Rh(D) negat.
Clánok 11
Výpocet požadovaného množstva krvi
(l) Krv sa plánuje na chirurgické lôžka v stanovenom rozšírenom lôžkovom fonde
Slovenskej republiky podla rozhodnutí ministerstva zdravotníctva o urcení úloh
zdravotníckym zariadeniamako subjektom hospodárskej mobilizácie.
(2) Požiadavka na zabezpecenie krvi pre jedno chirurgické lôžko na prvých 30 dní štátom
vyhlásenejkrízovej situácie sa vyjadruje oznacením VN1K(vojnové množstvo krvi).
(3) VN1K predstavuje 12 transruznych jednotiek (TU) erytrocytov, 3,0 litra plazmy
cerstvo zmrazenej (PCZ) a 4 TU trombocytov.
Clánok 12
Úprava množstva krvi a odberové normy pre krízovú situáciu
(1) Pocas vyhlásenia krí.zovej situácie sa množstvo krvi a odberové normy upravujú
nasledovne
a) v case trvania krízových situácií vypovedania vojny alebo vojnového stavu sa plánuje
a zabezpecuje množstvo krvi vo výške 100 % VN1K,
b) v case trvania krízovej situácie výnimocný stav sa plánuje a zabezpecuje množstvo
krvi vo výške 60 % VMK,
c) v case trvania krízovej situácie núdzový stav sa plánuje a zabezpecuje množstvo krvi
vo výške 40 % VN1K.
(2) Na základe požiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie na množstvo krvi si
transfuziologické pracoviská v jednotlivých krajoch udržujú aktuálne zásoby krvi
rovnajúce sa množstvu 10 % V1vfK.
Clánok 13
Normy spotrebného materiálu a diagnostík pre vykonanie odberu krvi pre 1000
chirurgických lôžok v rozšírenomlôžkovom fonde na 30 dní
Normy spotrebného materiálu a diagnostík pre vykonanie odberu krvi a jej následné
vyšetrenie pre 1000 chirurgickýchlôžok v rozšírenom lôžkovom fonde na 30 dní zahrnajú

a) 8 000 ks trojvakov plus 4 000 ks štvorvakov s antikoagulacným roztokom CPD
a prídavným roztokom SAG-Mannitol,
b) diagnostiká na 12 000 virologicko - bakteriologických vyšetrení (test na HBsAg,
anti-HIV, anti-HCV, syphilis),
c) diagnostiká na 12000 imunohematologických vyšetrení (urcenie krvnej skupiny),
d) spotrebný materiál na 12 000 vyšetreníRb z kapilárnej krvi (hemoglobinometrom),
e) diagnostiká na 12000 vyšetreníALT,
f) spotrebný materiál na 24 000 odberov vzoriek krvi od darcov na laboratórne
vyšetrenie.
Clánok 14
Vykonávanie hromadných odberov krvi
(l) Na zabezpecení potrebného množstva krvi v case štátom vyhlásenýchkrízovej situácií
sa podielajú odberové skupiny transfuziologických a odberových pracovísk
zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky v súcinnosti so Slovenským Cerveným
krížom za podpory všetkých mediálnychprostriedkov.
(2) Národná transruzna služba v súcinnosti s ministerstvom zdravotníctva stanoví v case
trvania krízovej situácie pre každý kraj odberovú normu podla spracovaného Plánu
zabezpecenia krvi pre zdravotnícke zariadenia Slovenskej republiky v krízovej
situácii.

Clánok 15
Zloženie odberových skupín
(1) Výjazdovú odberovú skupinu' (VOS) tvorí jed~l}Jekár, jeden dokumentarista, jeden
laborant, dve až tri zdravotné sestry a jeden vodiC.
(2) Odberovú skupinu na transfuziologickom pracovisku (OS na TP), ktorá súcasne
vykonáva vyšetrenie odobratej krvi a spracovanie na krvné prípravky, tvorí jeden
lekár, jeden dokumentarista, traja laboranti, šest až sedem zdravotných sestier, tri
sanitárky,jeden manažér kvality.
(3) Odberovú skupinu na odberovom pracovisku (OS na OP), ktorá nevykonáva
vyšetrenie odobratej krvi a spracovanie na krvné prípravky, tvorí jeden lekár, jeden
dokumentarista, jeden laborant, dve až tri zdravotné sestry, jedna sanitárka a jeden
vodic.
o

Clánok 16
Zaclenenie zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky do systému transfúznej
služby Slovenskej republiky v case štátom vyhlásenej krízovej situácie
(1) Pre Bratislavský kraj je koordinacným transfuziologickým pracoviskom pracovisko
národnej transruznej služby v Ružinove, s ktorým spolupracujú transfuziologické
a odberové pracoviská hematologicko-transfuziologických oddelení zdravotníckych
zariadení v kraji.

Oo

(2) Pre Trnavský kraj je koordinacným transfuziologickým pracoviskom pracovisko
národnej transruznej služby v Trnave, s ktorým spolupracujú transfuziologické
a odberové pracoviská hematologicko-transfuziologických oddelení zdravotníckych
zariadení v kraji.
(3) Pre Trenciansky kraj je koordinacným transfuziologickým pracoviskom pracovisko
národnej transruznej služby v Trencíne, s ktorým spolupracujú transfuziologické
a odberové pracoviská hematologicko-transfuziologických oddelení zdravotníckych
zariadení v kraji..
(4) Pre Nitriansky kraj je koordinacným transfuziologickým pracoviskom pracovisko
národnej transruznej služby v Nitre, s ktorým spolupracujú transfuziologické
a odberové pracoviská hematologicko-transfuziologických oddelení zdravotníckych
zariadení v kraji a transfuziologické pracovisko národnej transruznej služby v Nových
Zámkoch.
(5) Pre Banskobystrický kraj je koordinacným transfuziologickým pracoviskom
pracovisko národnej transruznej služby v Banskej Bystrici, s ktorým spolupracujú
transfuziologické a odberové pracoviská hematologicko-transfuziologických oddelení
zdravotníckych zariadení v kraji.
(6) Pre Žilinský kraj je koordinacným transfuziologickým pracoviskom pracovisko
národnej transruznej služby v Žiline, s ktorým spolupracujú transfuziologické
a odberové pracoviská hematologicko-transfuziologických oddelení zdravotníckych
zariadení v kraji a transfuziologicképracovisko národnej transruznej služby v Martine.
(7) Pre Prešovský kraj je koordinacným transfuziologickým pracoviskom pracovisko
národnej transruznej služby v Prešove, s ktorým spolupracujú transfuziologi.cké
a odberové pracoviská hematologicko-transfuziologických oddelení zdravotníckych
zariadení v kraji a transfuziologické pracovisko národnej transruznej služby
v Poprade.
(8) Pre Košický kraj je koordinacným transfuziologickým pracoviskom pracovisko
národnej transruznej služby v Košiciach, s ktorým spolupracujú transfuziologické
a odberové pracoviská hematologicko-transfuziologických oddelení zdravotníckych
zariadení v kraji.
Clánok 17
Zabezpecenie liecby transfúznymiliekmi v rámci poskytovania zdravotnej
starostlivosti
Zdravotnícke zariadenie urcené ako subjekt hospodárskej mobilizácie na zabezpecenie
poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liecby transruznymi liekmi pripravenými
z odobratej krvi vykonáva tieto úlohy
a) vykonáva imunohematologické vyšetrenia v krvnej banke (urcenie krvnej skupiny plus
skúška kompatibility)u príjemcov transruznychliekov,
b) predkladá ochranovatelovi mobilizacných rezerv rezortu požiadavku podla
stanovených noriem na diagnostiká. a spotrebný zdravotnícky materiál do

mobilizacných rezerv rezortu zdravotníctva pre zabezpecenie cinnosti krvnej banky
v súlade s odsekom a) v rozsahu požiadavky na zabezpecenie krvi pre zdravotnícke
zariadenie podla clánku 5, odseku l.
Clánok 18
Prechodné ustanovenie

Plán Národnej transruznej služby Slovenskej republiky na zabezpecenie krvi pre
zdravotníctvo Slovenskej republiky v krízovej a mimoriadnej situácii na rok 2006 spracovaný
podla doterajšej smernice C. 08323-l/2005-0KM je platný a záväzný do terllÚnuschválenia
nového Plánu zabezpecenia krvi pre zdravotnícke zariadenia Slovenskej republiky v krízovej
situácii na rok 2007 v súlade s cl. 3.

Clánok 19
Úcinnost
Táto smernica nadobúda úcinnost dnom 15. novembra 2006.

~

tthJt

Ivan Valentovic
minister

Príloha c. l-A
Organizácia transfúznej služby Slovenskej republiky v krízovej situácii

Uplatnovanie požiadaviek na krv pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti
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- transfuziologicképracovisko Národnej transfúznej služby SR
- subjekt hospodárskejmobilizácie
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Príloha c. l-B
Organizácia transfúznej služby Slovenskej republiky v krízovej situácii

Realizácia požiadaviek na krv
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- transfuziologické pracovisko Národnej transfúznej služby
- krvná banka subjektu hospodárskej mobilizácie
- transfuziologické pracovisko SHM
- odberové pracovisko SHM
- odberové pracovisko zdravotníckeho zariadenia (neurcené

SR

ako SHM)

.

Príloha c. 2
Vzor
Požiadavka na zabezpecenie krvi pre subjekt hospodárskej mobilizácie
Miesto:
Názov zdravotníckeho z;ariadenia
Dátum:
P. c.:
Pocet listov:
Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva
Názov sídla
Mesto

kraja

V súlade so smernicou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa
upravuje organizácia a cinnost transruznej služby Slovenskej republiky v príprave a pocas
krízovej
situácie
C.
požadujem
pre
zdravotnícke
zariadenie
......................................................

urcené rozhodnutím ministerstva zdravotníctva C.
ako subjekt hospodárskej
mobilizácie zabezpecit krv na
chirurgických lôžok v rámci rozšíreného lôžkového
fondu pre zabezpecenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v krízovej situácii pre rok
.nasledovne:
VlVIK v množstve

TU erytrocytov,

Priemerný okamžitý stav zásob krvi je:

Celková požiadavka na krv pre
VlVIK v množstve

TU erytrocytov,

litrov PCZ,

TU trombocytov

TU erytrocytov
litrov PCZ
TU trombocytov

(názov zdravotníckeho zariadenia) je:
litrov PCZ,

TU trombocytov

Odtlacok peciatky a podpis riaditel'a zdravotníckeho zariadenia

Príloha c. 3
Vzor
Požiadavka

na zabezpecenie krvi pre subjekty hospodárskej

mobilizácie

luoaja na rok ..........

Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja

P.~

.

Pocet listov:
VýtJacok císlo:
Transfuziologícké pracovisko
v
kraj i
V súlade so smernicou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje organizácia a cinnost transruznej služby

Slovenskejrepublikyv prípravea pocas krízovejsituáciec.

požadujempre zdravotníckezariadenia

oo

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako subjekty hospodárskej mobilizácie, zabezpecit krv na
stanovených v rozšírenom lôžkovom fonde na zabezpecenieposkytovania zdravotnej starostlivosti na rok
nasledovne:

Spo~

Spracoval:
vedúci samostatného odboru krízového riadenia
Meno, priezvisko, odtlacok peciatky a podpis

kraja

kraja, ktoré boli urcené
chirurgických lôžok,

Príloha

c. 4
Vzo.'

Názov transfuziologického

P. c.
Výtlacok císlo:
Pocet listov:

pracoviska

Schval'uj ern:
.........
riaditelka Námdnej tr'ansfÚznej služby Slovenskej republiky
"Plán zabezpecenia
.................................

k.-vi pre zdravotnícke

-~.l_l...

za.'iadenia

k.'aj a v krízovej situácii na rok

:;:.:::::::::;:::::::;:::::;:::;:;:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::;:;:;:::.::
:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::......
................................................................

1.

2.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Spracoval:
Funkcia, meno a p."iezvisko, odtlacok peciatky, podpis

"

Príloha C.5
Vzor
Potvrdenie o zabezpecení požiadavky na krv pre zdravotnícke zariadenie

Názov transfuziologického pracoviska
P. c.: ..............
Výtlacok císlo:
Pocet listov:
Dátum:
Názov zdravotníckeho zariadenia
riaditel'
meno
adresa

Vec:

Potvrdenie
transfuziologického pracoviska národnej
transfúznej
služby
o zabezpecení požiadavky na krv pre zdravotnícke zariadenie
na rok ..........

Na základe požiadavky samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva
kraja
na zabezpecenie krvi pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krízovej situácii Vám
potvrdzujem Vašu požiadavku na rok
pre
chirurgickýchlôžok nasledovne:
VMK v množstve

TU erytrocytov,

litrov PCZ,

TU trombocytov

Odber požadovaného objemu krvi budete vykonávat od
(uvedie sa presná adresa
transfuziologického pracoviska, resp. hematologicko-transfuziologického oddelenia, ktoré
bude dodávat krv pre dotknuté zdravotnícke zariadenie).

vedúci transfuziologického pracoviska Národnej transfúznej služby SR
meno, priezvisko, odtlacok peciatky, podpis

Vzor

Plán zabezpecenia krvi pre zdravotnícke zariadenia Slovenskej republiky v krízovej situácii na rok......

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bratislavský
Banslwbystrický

Košickv
Nlhianskv
Pre§ovský
Trenciansky

Tmavský
Žilinský
Spolu

Spracoval:

meno, priezvisko, odtlacok peciatky, podpis
štatutárny zástupca Národnej transruznej služby Slovenskej republiky
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