Orientační harmonogram odběru kostní dřeně

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ODBĚRU KOSTNÍ DŘENĚ (pro potřeby dárce)
1. PŘEDODBĚROVÉ VYŠETŘENÍ cca 2-4 týdny před odběrem
Dárce

Lékař (personál FN)

 podrobné informování a poučení dárce,
vyšetření dárce včetně
- odběrů krve
- EKG
- RTG plic
- odběru autotransfuze

 prostudování a podepsání informovaných
souhlasů a poučení

Upozornění: O změnách zdravotního stavu či jiných skutečnostech, které by mohly ovlivnit
vlastní odběr, informujte ihned lékaře work-up centra, na kterého máte kontakt
z předodběrového vyšetření.

2. PŘÍJEM K HOSPITALIZACI: 1-2 dny před odběrem (dle domluvy při předodběrovém vyšetření),
obvykle pondělí večer (do 20:00) nebo úterý ráno (do 9,00)
Dárce

 příchod přes centrální příjem FN vchod „C“,
kde proveden administrativní příjem a dárce
je odeslán na lůžkové oddělení HOO (vchod B
8.patro)
 dárce se může po domluvě s ošetřujícím
personálem den před odběrem pohybovat
v areálu FN, který ale nesmí opustit
 od půlnoci dárce nesmí jíst, pít ani kouřit .

Lékař (personál FN)



příjem dárce lékařem HOO, odběr
krevních vzorků (aktuální krevní obraz,
srážlivost, základní biochemické náběry)

 vyšetření anesteziologem den před
odběrem (rozepsání premedikace)
 v případě ochlupení vyholení odběrového
místa (bedra,hýždě)
 večer medikace týkající se odběru –
obvykle podkožní injekce k ovlivnění krevní
srážlivosti, event.prášky na spaní
 ráno před odběrem premedikace (injekce
morfinu do svalu) a elastická bandáž
dolních končetin

3. VLASTNÍ ODBĚR
Dárce

Lékař (personál FN)

 odjezd na operační sál bez snímatelných
 infuze a sledování po anestezii
ozdob
 pravidelné kontroly tlaku, pulsu a teploty
 pobyt na operačním sále hned v ranních
hodinách (většinou od 7:30), výkon cca 4560min v narkóze

 2 hodiny po odběru dárce nesmí nic
jíst ani pít
 dále dle stavu tekutiny po doušcích
 první jídlo až po poledni (dle
aktuálního stavu

 odpoledne/večer kontrolní vyšetření krevního
obrazu a případné podání autotransfuze ,
nebyla-li již podána při vlastním odběru

4. UKONČENÍ HOSPITALIZACE- PROPUŠTĚNÍ
- obvykle jeden den po odběru (většinou čtvrtek) v dopoledních hodinách
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