
ČESKÝ SVAZ HEMOFILIKŮ 
A HEMOJUNIOR VE SPOLUPRÁCI 
SE ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNOU SLUŽBOU

• připravili pro všechny jedince s poruchou  
   srážlivosti krve sadu speciálních identifikátorů, 
   které mohou zachránit život!

www.hemojunior.c

z

www.hemofilici.cz

•  Úraz při sportovní aktivitě, autonehoda, náhlá mozková příhoda, mohou přijít nečekaně a mít nedozírné   
 následky. O to více, pokud se jedná o člověka s poruchou srážlivosti krve. 

•  Rychlá a správně mířená pomoc v podání krevního derivátu a transportu na příslušné hematologické  
 centrum vám mohou zachránit život i v případě, že zůstanete v bezvědomí.

Letacek pro pacienty_26027.0_ver_3.indd   1 04.10.2018   12:49:09



•  Pokud pracovník rychlé záchranné služby uvidí na vašem zápěstí náramek s informací o zdravotním stavu, najde označenou kartičku pojištěnce  

 či speciální kartu hemofilika, von Willebranda, má za úkol postupovat dle speciálního manuálu a co nejrychleji a bez okolků vám aplikovat příslušný  

 derivát a kontaktovat hematologické centrum.

•  Díky spolupráci s firmou BodyID můžete využít také volitelný online zdravotní profil. Jde o službu, díky které mohou záchranáři v případě nehody zjistit  

 prostřednictvím internetu či SMS i dodatečné informace, které se na identifikační náramek nevejdou: osobní údaje, kontakty na osoby blízké, další  

 informace o zdravotním stavu (alergie apod.), předepsané léky či jakoukoliv jinou volitelnou informaci. Do online zdravotního profilu je možné nahrávat  

 také dokumenty, typicky lékařské zprávy. Profil má pro použití v zahraničí také anglickou verzi. Standardní cena služby je 99 Kč / měsíc, hemofilikům 

 nabízí BodyID 2 roky bezplatného používání. Více informací na: https://www.bodyid.cz/

Tato rychlá a správně mířená pomoc dosud nebyla samozřejmostí. V případě, že tyto identifikátory  

budete mít u sebe, pomůžete sobě i zdravotnímu personálu rozpoznat nutnost speciálního přístupu.

Identifikátory lze kompletně objednat na webových stránkách www.hemofilici.cz  
nebo www.hemojunior.cz. Nebuďte lhostejní k záchraně svého života!

IDENTIFIKÁTORY OSOB S PORUCHOU KREVNÍHO SRÁŽENÍ

• Tyto čtyři věci umí napomoci identifikovat, že se jedná o osobu  
 s deficitem srážlivosti krve a nasměřovat záchranu života tím správným směrem.

POLEP  
KARTIČKY POJIŠTĚNCE 

IDENTIFIKAČNÍ  
PRŮKAZ

• Specifikuje typ a tíži krvácivého onemocnění.
• Hemofilické centrum, kde je pacient veden. 

• Typ koncentrátu, který je nutno podat  
(FVIII, FIX, apod.). 

TERMOTAŠKA

S nápisem „POZOR DEFICIT SRÁŽLIVOSTI 
KRVE“ pro umístění koncentrátu 

s faktorem krevního srážení. 

IDENTIFIKAČNÍ 
NÁRAMEK 

• Specifikuje typ krvácivého onemocnění.
• Hemofilické centrum, kde je pacient veden.

• Telefonní kontakt hemofilického centra.

online 
profil

Členové obou spolků (řádně platící členské příspěvky) dostanou jeden balíček identifikátorů zdarma (mimo poštovné), nečlenové za 200 
Kč + poštovné. Balíček identifikátorů obsahuje: identifikační náramek, polep průkazky pojištěnce, identifikační průkaz osoby s poruchou 
krevního srážení a termotašku. Identifikátory lze objednávat i jednotlivě (např. identifikační průkaz hemofilika již někteří vlastní). Každý člen 
Českého svazu hemofiliků či Hemojunioru má nárok na jeden balíček identifikátorů zdarma. V případně ztráty vám za poplatek necháme 
vystavit nový identifikátor. 
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