
24. októbra 2013 

 

 

Vážení kolegovia, 

 

vzhľadom na zvýšený záujem ľudí prihlásiť sa do registra darcov kostnej drene (registra 

darcov krvotvorných buniek, ktorý t.č. zahrňuje už 5 000 jedincov) z rôznych častí Slovenska, 

obraciam sa na Vás v súlade so stanoviskom výboru HaTS SLS so žiadosťou o spoluprácu 

v nasledovnom rozsahu:  

 Poskytnúť záujemcovi formulár „Prihláška do Národného registra darcov kostnej 

drene“ (dostupný na webovej stránke: registerdarcovkostnejdrene.sk). 

 Prebrať a skontrolovať vyplnenú prihlášku. Darca sa nevyšetruje, iba eviduje. 

 Odobrať vzorku žilovej krvi do EDTA ako na krvný obraz (cca 2,5 ml) 

a primerane označiť.  

 Uskladniť vzorku v mrazničke (dlhodobo) alebo v chladničke (7 dní). 

 Príležitostne odoslať vzorku (skupinu vzoriek) spolu s prihláškou do registra, 

pričom transport vzorky nevyžaduje žiadne špeciálne opatrenie (chladenie).  

 Na dopravu využiť výhradne sanitné vozidlá s pacientami (alebo pacientskými 

vzorkami) smerovanými do KHaT UN Bratislava. V žiadnom prípade 

nevyužívať sanitné vozidlá len za účelom zaslania vzorky s prihláškou.  

 

Zároveň Vás žiadam: 

 aby žiadna osoba vo veku 18-45 rokov (viac informácií na webovej stránke: 

registerdarcovkostnejdrene.sk), ktorá sa na Vás obráti so želaním darovať krvotvorné 

bunky (kostnú dreň)  nebola odmietnutá.  

 aby ste do registra zaslali Váš pracovný kontakt, prípadne deň /dni a miesto, kde by sa 

darcovia mohli hlásiť. Tieto údaje by boli uverejnené na webovej stránke registra.   

 aby ste všetky požiadavky týkajúce sa darcov krvotvorných buniek (prihlášky, náhrada 

resp. dodanie materiálu na odbery, propagačný materiál, transport vzoriek,..) riešili 

priamo s pracovníkmi registra: 

 

Národný register darcov kostnej drene 

KHaT LFUK, SZU a UNB 

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 

Antolská 11, 851 07 Bratislava 

skbmdr@pe.unb.sk  

02/6867 3588, tel./fax: 02/6381 3442 

http://www.registerdarcovkostnejdrene.sk/ 

 

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu. 

 

S pozdravom 

 

doc. MUDr. M. Mistrík, PhD                                                     

odborník pre hematológiu                                         

 

PS: Nevyhnutná je altruistická motivácia darcov a zdravotníkov, pretože nie sú odmenení 

ničím iným, ako uspokojením z vedomia, že mohol byť zachránený život pacienta. 

(upravený výrok priekopníka transplantácie kostnej drene E.D.Thomasa)  
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