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Národný register darcov kostnej drene 

• Vyhľadávanie darcu krvotvorných buniek pre 
dospelých a detských pacientov  

• Vedenie databázy darcov krvotvorných buniek 
• Komunikácia so zahraničnými registrami 
• Logistika pri transporte transplantátov 
• Vyšetrovanie HLA antigénov (transplantačné 

znaky na bielych krvinkách) u darcov 
krvotvorných buniek 

• Nábor darcov do registra 
• Osveta o darcovstve krvotvorných buniek 

 



• Medzinárodná organizácia, ktorá spája všetky 
registre vo svete, zhromažďuje HLA fenotypy a 
umožňuje kooperáciu registrov 

• V súčasnosti eviduje 19,233,723 darcov 
(18,721,701 darcov krvotvorných buniek and 
512,022 jednotiek pupočníkovej krvi)  

• 66 registrov zo 48 štátov, and 43 bánk PUK z 
29 štátov 

www.bmdw.org 
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Aktuálna situácia v NRDKD 

• Ku 16.2.2012 máme v 
databáze evidovaných 2938 
darcov 

• Priemerný vek darcu je 33 
rokov 

• Darcami krvi je 1009 darcov 

• Od roku 1999 zorganizoval 
dovoz transplantátov KB pre 
104 pacientov v SR 

• Zabezpečil 2 darcov: 1 pre 
pacienta v SR a 1 do 
Nemecka 



Motivácia darcov a spôsob náboru 

• Pomoc konkrétnemu pacientovi 

• Osveta študentov LFUK  

• Vystúpenia v médiách  

• Tlačová konferencia 16.11.2005 – svetový deň darcov 
krvotvorných buniek 

• Informácie v dennej tlači a odborných periodikách 

• Internet: www.registerdarcovkostnejdrene.sk 

• Informačný materiál: „Prečo sa stať darcom 
krvotvorných buniek a zachrániť život?“ 

 

http://www.registerdarcovkostnejdrene.sk/


Kto sa môže stať darcom krvotvorných 
buniek? 

• Vek 18-45 rokov 
• Nesmie mať žltačku typu A, B, C 
• Musí byť HIV negatívny 
• Nemal by v minulosti prekonať TBC 
• Nemal by trpieť na ochorenia srdca a ciev, prieduškovú 

astmu alebo iné vážnejšie chronické ochorenia 
• Nemal by v poslednom roku prekonať boreliózu 

a infekčnú mononukleózu 
• Nesmie mať akútne infekčné ochorenie 
• Ženy v reprodukčnom veku by mali byť viac ako 1 rok 

po pôrode a v dobe darovania nebyť tehotné 
 



Ako sa stať darcom krvotvorných buniek ? 

1. Porozmýšľať o darovaní krvotvorných buniek a získať potrebné 
informácie z www.registerdarcovkostnejdrene.sk, osobne na KHaT 
na Antolskej 11 v Bratislave, telefonicky alebo emailom 

2. Stiahnuť si dotazník pre dobrovoľného darcu krvotvorných buniek a 
dohodnúť si telefonicky alebo mailom termín odberu. Ak nie ste 
z Bratislavy, napíšte nám a my Vám odporučíme najbližšie možné 
odberové pracovisko. 

3. Prísť do Národného registra darcov kostnej drene v UNB na Antolskú 
11 v Bratislave (2. poschodie, nad bufetom, dvere č. 214), prípadne 
na nami odporučené odberové pracovisko, vypísať dotazník pre 
darcu,  prípadne si ho doniesť so sebou už vyplnený. Odbery robíme v 
dopoludnajších hodinách od pondelka do piatku. Nie je potrebné 
prísť nalačno, môžete sa napiť, prípadne si dať ľahšie raňajky. 

4. Odber krvi ( 1 skúmavka) na vyšetrenie transplantačných znakov HLA. 
5. Podpísať informovaný súhlas so zaradením do Národného registra 

dobrovoľných darcov kostnej drene. 
 

http://www.registerdarcovkostnejdrene.sk/kontaktne-informacie.html
http://www.registerdarcovkostnejdrene.sk/files/Dotazník darcov KB_tlač.doc


Občianske združenie na podporu 
Národného registra darcov kostnej drene 

• Vzniklo 16.5.2008 

• Finančné prostriedky na chod registra – 
diagnostické súpravy na vyšetrenia darcov a 
prístrojové vybavenie registra/laboratória 

• Tvorba a spravovanie webovej stránky 
www.registerdarcovkostnejdrene.sk 

• Šírenie osvety vo verejnosti 

• Transport vzoriek krvi od darcov z celej SR 

 

 

http://www.registerdarcovkostnejdrene.sk/


Občianske združenie na podporu Národného 
registra darcov kostnej drene - údaje 

• Adresa: Klinika hematológie a transfuziológie 
LFUK, SZU a UNB 
Antolská 11, 851 07 Bratislava  
IČO: 42133106 
DIČ: 2022618422 
Štatutárny zástupca: RNDr. Mária Kušíková 
Číslo účtu a bankové spojenie: 2622766640/1100 
Telefón: 02 / 6867 3588, 02 / 6381 3442  
Fax: 02 / 6381 3442 
email: skbmdr@pe.unb.sk 

• Web: www.registerdarcovkostnejdrene.sk 
 
 
 

mailto:skbmdr@pe.unb.sk
http://www.registerdarcovkostnejdrene.sk/


Partneri Občianskeho združenia na 
podporu NRDKD 

    

                                                                                                                                        

http://nadacia.joj.sk/uvod.html
http://www.nadaciavub.sk/
http://www.nadaciaspp.sk/index.php
http://spravy.pravda.sk/sk-dvepercenta.asp


Ciele do budúcnosti 

• Pokračovať v osvete medzi mladými ľuďmi 

                           

 

• Zvyšovať počet vyšetrených darcov v registri 

 

 

• Rozvíjať spoluprácu so zahraničnými registrami ako aj 
s pracoviskami NTS pri nábore darcov 
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