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       Fakultní nemocnice  Ostrava, Krevní centrum                                             

                       POUŽITÍ MÉ KRVE 
  Prosím, označte křížkem jednu z  možností: 

 

      

nejsem si vědom(a) možného rizika 
přenosu AIDS a  jiných nemocí 

přenášených krví při použití mé krve 

Moje krev MŮŽE být použita pro 
pacienta. 

 

 

     

 

          

jsem si vědom(a) možného rizika přenosu 
AIDS a  jiných nemocí 

přenášených krví při použití mé krve 

Moje krev NEMŮŽE být použita pro 
pacienta. 

 

         Děkujeme Vám, že jste vyplnil(a) tento dotazník zodpovědně.                                      
                                             Pracovníci KC FNO 
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