Sdružení dárců krve v České republice
463 48 Hlavice 54
e-mail: sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz
web: http://sdruzeni.darcu.krve.sweb.cz
http://www.sdk-cr.cz

tel: 774 376 540
č.ú: 3300330013/5500
Každý nás se může ocitnout v tíživé finanční situaci a v tom přijde zranění či nemoc, kdy je
nutný pobyt v nemocničním zařízení. Dnes po přijetí nové zdravotní reformy činí poplatek za
pobyt v nemocnici 100 Kč za den.
Právě i z tohoto důvodu Republiková rada Sdružení dárců krve (RR SDK) dne 23.ledna 2012
rozhodla o rozšíření své činnosti pod názvem

„Vzájemná solidarita mezi dárci krve a jejich sympatizanty“
Jedná se o vytvoření solidárního fondu vzájemné humanitární pomoci. Smyslem a cílem je
přispívání svým členům na nemocniční pobyt.
RR SDK rozhodla.
1. Členem Sdružení dárců krve se může stát
a) stávající aktivní dárce krve a plazmy
b) bývalý dárce krve a plazmy
c) občan České republiky
d) cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, či zahraniční
student studující na škole v České republice

2. Příspěvek do tohoto fondu je zároveň členským příspěvkem SDK
a) příspěvek je platný vždy na dobu 12 kalendářních měsíců.
b) bývalý i aktivní dárce krve a plazmy a občan ČR – příspěvek 500Kč
c) cizí státní příslušník a trvalým pobytem na území České republiky, či zahraniční
student studující na škole v ČR – příspěvek 1000 Kč
3. Přihláška
Vzor přihlášky se nachází v dokumentu „Informace o členství v SDK“.
4. Příspěvek se zasílá
a) složenkou na adresu uvedenou v hlavičce.
b) na číslo účtu 3300330013/5500. Variabilním symbolem bude číslo přidělené po
zaplacení. Toto číslo bude též identifikačním číslem člena.
5. Proplácení nemocničního poplatku
Na základě potvrzení nemocnice o zaplacení poplatku bude tento uhrazen
a) na účet člena
b) složenkou
c) 1-14 dní 100%
od 15. do 30. dne 50%
od 31. dne do 60. dne 10%

- dárce krve i bývalý, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně
40x nebo plazmu 240x (při kombinaci se uvažuje poměr 1x krev= 6x plazma)
- dárce krve, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně 2x krev nebo 12x
plazmu (při kombinaci se uvažuje poměr 1x krev= 6x plazma) v období posledních
12 měsiců. Zde bude nutné doložit potvzení od TS s rozlišením počtu odběrů krve a
plazmy.
d) 1-5 dní 100%
od 6. do 14. dne 50 %
od 15. do 30. dne 10%
- občan České republiky
- cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR nebo zahraniční student
studující na škole v České republice. Zde je nutné doložit potvrzení o trvalém
pobytu či studiu.
e) proplácet se bude i tomu, kdo bude členem SDK kratší dobu než 60 dnů a
bude se jednat o akutní případ (tj. nepůjde-li o pobyt plánovaný s předstihem).
Případy více pobytů v průběhu 12 měsíců budou řešeny individuálně po konzultaci
s nemocnicí.
6. Nemocniční poplatek nebude proplácen
a) za protialkoholní léčení
b) za léčení závislosti (drogy atd.)
c) za psychiatrické léčení z vlastni viny
d) při výkonech, které hradí pacient (např. plastické operace, které nemají léčebný účel)
e) v případě, že se jedná o členství kratší dobu než 60 dnů nebo po uplynutí doby 12 měsíců
od posledního zaplacení příspěvku (s výjmkou akutních případů, které budou řešeny
individuálně)
7.Poznámka
Je nutné počítat s tím, že výpis z účtu dochází 1x za měsíc. Proto pro obnovení členství je
vhodné členský příspěvek zaplatit nejméně 30 dnů před uplynutím doby 12 měsiců.
Podmínky se mohou v průběhu času měnit, proto je nutné sledovat webové stránky.
Na nich budou uveřejňovány i další informace.
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Členem Sdružení darců krve se může stát:
a) stávající aktivní dárce krve a plazmy
b) bývalý dárce krve a plazmy
c) občan České republiky
d) cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky nebo zahraniční
student studující na škole v České republice
Poznámka: Pokud nejste ani jste nebyl(a) dárcem krve, proškrtněte kolonky „Transfúzní stanice“ a
„Krevní skupina“.

Vzor přihlášky:
Číslo průkazu:

(vypisovat strojem, nebo hůlkovým písmem)

(přidělí SDK)

jméno, příjmení

titul kraj

1. transfúzní stanice
2. krevní skupina
1.
2.

adresa bydliště

PSČ

1. telefon

1. zdravotní pojišťovna

2. e-mailová adresa

2. číslo pojištěnce
1.
2.

(vyplnit kód pojišťovny)
1.
2.
___________________________
Datum

______________________________
Podpis

V kolonce zdravotní pojišťovna vyplňte kód:
111 – Všeobecná ZP (VZP)
201 – Vojenská (VOZP)
205 – Česká průmyslová ZP
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 – Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 211 – ZP Ministerstva vnitra
213 – Revírní bratrská pokladna
217 – ZP METAL-ALIANCE
228 – Zdravotní pojišťovna Média

K přihlášce přiložte:
Kopii průkazu dárce krve, pokud jste držitelem
Pokud jste držitelem plakety Prof. MUDr. Jana Janského kopii dokladu.
Kopii ústřižku složenky o zaplacení poplatku 500 Kč pro občany České repuliky, případně 1000 Kč
pro cizí státní příslušníky uvedené v bodě d) jako příspěvku do fondu na 12 měsíců
(z počátku lepší zaslat složenkou pro výplatu v hotovosti, ne účet – rychlost a méně
administrativní práce, po přidělení čísla lze toto číslo použít jako variabilní symbol)
Cizí státní příslušníci uvedení v bodě d) musí doložit potvrzení o tvalém pobytu nebo studiu.

