
Vážený pacient s vrodeným krvácavým ochorením,

Slovenské hemofilické združenie vám predstavuje projekt 
zrýchlenia identifikácie pacienta s vrodeným krvácavým 
ochorením pri dopravnej nehode.
Hemofília a ostatné vrodené krvácavé ochorenia pat-
ria medzi zriedkavé ochorenia, preto nie je povinnosťou 
každého zdravotníckeho pracovníka mať úplné vedomosti 
o ich liečbe.

Dopravná nehoda predstavuje kritickú situáciu, ktorej 
účastníci sú priamo ohrození na živote. Ak je účastníkom 
dopravnej nehody pacient s vrodeným krvácavým ocho-
rením, je bezpodmienečne nutné, aby posádka záchrannej 
zdravotnej služby čo najskôr dostala všetky informácie 
o vrodenom krvácavom ochorení pacienta.

ZRÝCHLENIE IDENTIFIKÁCIE PACIENTA 
S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM NA MIESTE DOPRAVNEJ NEHODY

 

POKYNY PRE PACIENTA

NálepkA, ktorá pomôže zAcHráNiť zDrAVie A žiVot pri NeHoDe

Slovenské hemofilické združenie vás vyzýva zapojiť 
sa do uvedeného projektu dodržaním ďalej uvedených 
pravidiel, a tým maximalizovať vašu šancu na prežitie 
pri dopravnej nehode. 

posádky záchrannej zdravotnej služby v Slovenskej 
republike sú informované smerovať kroky k čo najrýchlej-
šiemu podaniu koncentrátu koagulačného faktora účast-
níkovi dopravnej nehody. Na to je však potrebná vaša 
maximálna spolupráca.

projekt vznikol v spolupráci Slovenského hemofilického 
združenia a Národného hemofilického centra, pod  odbor-
nou garanciou Slovenskej hematologickej a transfúzio-
logickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti urgentnej 
medicíny a medicíny katastrof.



V spolupráci s ošetrujúcim hema-
tológom prosím skontrolujte, či váš 
preukaz obsahuje nasledovné údaje:

1. vaše osobné údaje; 
    meno, dátum narodenia, bydlisko, 
     kontakt na príbuzných

2. názov ochorenia a stupeň 
    závažnosti;

3. hladina chýbajúceho faktora, 
    prípadná prítomnosť inhibítora;

4. krvná skupina;

5. názov koncentrátu 
    koagulačného faktora;

6. iniciálna dávka v medzinárodných 
    jednotkách (iU) v prípade 
    krvácania alebo úrazu;

7. kontakt na NoN-Stop dostupné 
    hematologické pracovisko, meno 
    a kontakt na Vášho ošetrujúceho 
    hematológa;

preukaz noste pri sebe, na ľahko 
dostupnom mieste.

Na palubnú dosku na strane vodiča osobného motorového vozidla, v ktorom ces-
tujete, umiestnite samolepku s označením „HemopHiliA – krvácavé ochorenie / 
bleeding disorder“, podľa nasledujúcich ilustračných obrázkov:

Umiestnenie nálepky nie je náhodné. ide o miesto s najnižšou pravdepodobnosťou 
poškodenia pri náraze a miesto v zornom poli člena posádky záchrannej zdravotnej 
služby po pristúpení k vozidlu a kontrole stavu vodiča.

Dôležité informácie

1. Vždy musíte vedieť:
  - názov vášho vrodeného krvácavého ochore- 
     nia (napr. hemofília A)
  - názov faktora zrážania krvi, ktorý vám chýba  
     (napr. hemofília A - faktor Viii)
  - presný názov koncentrátu koagulačného fak-       
     tora (ďalej len koncentrát), ktorý používate
  - iniciálnu dávku koncentrátu lieku pri väčšom  
     poranení (napr. 2000 alebo 3000 iU)
  - kto je váš hematológ a v ktorom centre  

     sa liečite

2. Je potrebné, aby tieto údaje vedeli 
aj sprievodné osoby cestujúce s vami 
v motorovom vozidle.

3. Ak je v teréne zdravotný perso-
nál, treba ho ihneď informovať o vašom 
vrodenom krvácavom ochorení.

4. pacient s ťažkou formou vrodené-
ho krvácavého ochorenia by mal mať 
pri sebe koncentrát v množstve účinnej 
začiatočnej dávky (30-40 iU/kg).

5. Je dôležité, aby ste ovládali postup 
riedenia koncentrátu pred jeho podaním.

6. Je potrebné, aby aj s vami cestujú-
ca osoba vedela, kde máte koncentrát 
uskladnený a poznala zásady riedenia 
koncentrátu.

7. V prípade, že máte koncentrát mimo 
originálneho balenia, vždy je nutné mať pri 
liekovkách aj originálny príbalový leták.

8. V prípade transportu do nemocnice 
žiadajte, aby okamžite konzultovali he-
matológa príslušnej nemocnice.

9. Vždy majte pri sebe preukaz o vrode-
nom krvácavom ochorení:
musíte mať preukaz vo svojich dokladoch na vidi-
teľnom mieste (najlepšie tak, že bude hneď viditeľný 
po otvorení púzdra dokladov/peňaženky).

označenie vozidla

k dispozícii sú aj nálepky s opačným lepením, ktoré je možné v prípade 
záujmu umiestniť na zadné bočné sklá a zadné sklo vozidla tak, aby nezamedzo-
vali výhľadu. Na čelné sklo a predné bočné sklá nie je povolené nálepky umiestniť. 
Nálepka sa musí vždy nachádzať aj na palubnej doske.



treba si uvedomiť, že dopravná nehoda je kritická situácia, pri kto-
rej v boji o život zohrávajú úlohu sekundy. Nespoliehajte sa na fakt, že po-
sádka záchrannej zdravotnej služby bude presne vedieť, ako sa pripravuje 
a podáva koncentrát koagulačného faktora. Vy a vaši spolucestujúci musí-
te byť pre posádku záchrannej zdravotnej služby hlavným zdrojom informácií. 
len tak vám bude môcť  záchranná zdravotná služba poskytnúť čo najlepšiu možnú 
starostlivosť.

Samolepky s označením „HemopHiliA – krvácavé ochorenie / bleeding disorder“ 
môžete získať u svojho hematológa alebo kontaktujte Slovenské hemofilické združenie: 
           mUDr. martin Sedmina, podpredseda SHz, martin.sedmina@yahoo.com
 ing. Jaroslav Janovec, predseda SHz, shz@shz.sk

označenie tašky

personál záchrannej zdravotnej služby je poučený, že v prípade autonehody motoro-
vého vozidla označeného touto nálepkou, musí aktívne hľadať a identifikovať osobu 
s vrodeným krvácavým ochorením a bude hľadať tašku/batožinu označenú rovna-
kým symbolom ako vozidlo, s cieľom čo najrýchlejšieho podania koncentrátu do žily.

Ak faktory nie sú v originálnom balení, 
musí byť vždy prítomný originálny príbalový leták lieku!

Na ilustračnom obrázku je 
príklad označenia termotašky 
(autochladničky), v ktorej sú 
prepravované koncentráty 
zrážacieho faktora.
taška môže byť ľubovoľná.

zhrnutie

projekt vznikol v spolupráci Slovenského hemofilického združenia a Národného hemofilického centra, 
pod odbornou garanciou Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti 

a Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof.

www.shz.sk


