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Příloha č. 1

                                      Dotazník

Vážení respondenti, 

             jmenuji se Gabriela Mohlová a jsem studentkou 3. ročníku 

kombinovaného studia Ošetřovatelství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění následujícího dotazníku, který se 

zabývá problematikou dárcovství krve, především informovaností laické 

veřejnosti o této problematice. Dotazník je zcela anonymní a výsledky použiji 

pouze ke zpracování své závěrečné bakalářské práce.

            Předem děkuji za Vaši ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

Prosím, zakroužkujte pouze jednu odpověď, nebo stručně doplňte.

1. Jaký je Váš věk? ……………………..

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

a) základní
b) vyučen
c) středoškolské
d) vysokoškolské

3. Jakého jste pohlaví?

a) muž
b) žena

4. Daroval jste někdy krev, plazmu či destičky?

a) ano
b) ne

5. V jakém věkovém rozmezí můžete darovat krev?

a) 18 – 50 let
b) 18 – 70 let
c) 18 – 65 let



6. Jak často můžete darovat plnou krev?

a) 5x za rok bez ohledu na pohlaví
b) muž 5x za rok, ženy 4x za rok
c) 1x za měsíc

7. Jak často můžete darovat plazmu?

a) 1x za měsíc ženy, 1x za 3týdny muži, celkové množství plazmy nesmí překročit  
    20 litrů za jeden rok
b) 1x za dva týdny, celkové množství plazmy nesmí překročit 25 litrů za jeden 
     rok.
c) 1x za měsíc bez rozdílu pohlaví

8. Jak dlouho trvá odběr plné krve?

a) do 10 min.
b) 10 – 15 min
c) okolo 20 min

9) Jak dlouho trvá odběr plazmy a destiček?

a) 10-15 min
b) plazma 45-60 min, destičky 60-90 min
c) podle odběrového přístroje až 30 min

10) Kolik mililitrů krve se odebírá při odběru plné krve?

a) 1litr
b) 450 ml
c) 750 ml

11) Můžete se při odběru nakazit krví přenosnou chorobou?
a) ano
b) ne
c) nevím

12) Existují nějaká rizika pro dárce krve?

a) ano – uveďte jaké ………………………………………. 
b) ne 
c) nevím

13) Musíte před odběrem dodržovat dietní omezení?

a) ne, můžete jíst cokoli
b) ano, den před odběrem netučná večeře, ráno lehká snídaně, dostatek tekutin
c) ano, dárce musí být nalačno



14) Existují nějaká rizika pro příjemce transfuzního přípravku (pacienta)?

a) podání krve je bezpečné, protože se krev vyšetřuje na krví přenosné   
    onemocnění
b) příjemce je vystaven riziku přenosu infekce a riziku nežádoucí reakce po 
    transfuzi
c) nevím

15) Na jaké onemocnění vyšetřujeme krev dárce?

a) žloutenku B a C, HIV, syfilis
b) HIV, žloutenku A, toxoplasmózu
c) nevím

16) Co podle Vás patří mezi důvody trvalého vyloučení z dárcovství?

a) kouření
b) provozování prostituce
c) léčba antibiotiky

17) Proč je dárcovství krve bezplatné?

a) nemocnice nemají dostatek finančních prostředků
b) z důvodu snížení rizika pro příjemce transfuzních přípravků
c) nevím

18) Informace o darování krve jste získal: 

a) z televize, tisku, rozhlasu
b) od rodiny, přátel
c) aktivně si vyhledal informace na internetu
d) ze školní výuky
e) z informačního letáku
f) v nemocnici
g) jiné zdroje- uveďte jaké…………………..

19) Zaznamenali jste v posledním půlroce propagaci dárcovství krve v médiích?        

a) ano
b) ne

20) Znáte akci „ Daruj krev s Českým rozhlasem“?

a) ano
b) ne



Příloha č. 2

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Krůpěj krve

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského

Zlatý kříž ČČK 3. třídy

Zlatý kříž ČČK 2. třídy

Zlatý kříž ČČK 1. třídy

http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/kapka_krve.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/janskeho-medaile_bronz.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/janskeho-medaile_stribro.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/janskeho-medaile_zlato.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/kriz80.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/kriz120.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/kriz160.jpg


Příloha č. 3

Graf č. 1: Věkové rozpětí respondentů.

Graf č. 2: Početní zastoupení dárců krve mezi respondenty.
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Graf č. 3: Znalost respondentů týkající se rizik pro příjemce.

Graf č. 4: Důvody bezplatného dárcovství.
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Graf č. 5: Informační zdroje respondentů.
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