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[Akcja zbiórki krwi]: Podziel si? dobrem
25 lutego (poniedzia?ek) w godz. 9.30-13.00
w Przychodni Rejonowej w Jaworze ul. Pi?sudskiego 10
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Kto mo?e by? dawc? krwi?
Fakt: Krwiodawc? mo?e by? ka?da pe?noletnia osoba wa??ca powy?ej 50 kg i ciesz?ca si? ogólnie
dobrym stanem zdrowia od 18 do 65 roku ?ycia (w przypadku dawców wielokrotnych) lub do 60 r.?.
(dawcy którzy oddaj? krew po raz pierwszy).
Krew jest niezb?dna dla dzieci i doros?ych walcz?cych z rakiem, dla pacjentów oczekuj?cych na
zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków i innych przewlekle chorych. Oddaj?c krew mo?esz sprawi?,
?e ten ratuj?cy ?ycie dar b?dzie dost?pny dla potrzebuj?cych. Zobacz, czy mo?esz odda? krew?
Bezwzgl?dne przeciwwskazania do oddania krwi:
ci??kie choroby uk?adu: pokarmowego, kr??enia, nerwowego, oddechowego, moczowego i
nerek,
zaka?enie chorobami zaka?nymi (np. HIV, ?ó?taczka),
zachowania seksualne o podwy?szonym ryzyku zara?enia chorobami zaka?nymi (np.
kontakt z partnerem, którego znasz od niedawna)
u?ywanie ?rodków psychoaktywnych,
choroby krwi,
?uszczyca,
cukrzyca,
nowotwory z?o?liwe,
ki?a,
Czasowa niezdolno?? do oddania krwi:
zabieg operacyjny, endoskopia, tatua?, przek?ucie uszu i piercing, szycie chirurgiczne i
stomatologiczne - uniemo?liwiaj? oddawanie krwi na okres 6 miesi?cy od momentu ich
wykonania,
pobyt w zak?adzie karnym oraz 6 miesi?cy po jego opuszczeniu,
okres miesi?czkowania i 3 dni po zako?czeniu,
przebyte infekcje, gor?czka powy?ej 38oC, przyjmowanie antybiotyków - dwa tygodnie od
zako?czenia objawów lub leczenia,
szczepienia przeciw: grypie, przynajmniej na 48 godzin, ?ó?taczce -7 dni,
okres ci??y i 6 miesi?cy po porodzie lub zako?czeniu ci??y.
Fakt: Przyjmowanie witamin, doustnych ?rodków antykoncepcyjnych nie jest przeciwwskazaniem
do oddania krwi.
7 kroków do oddania krwi
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1. Zarezerwuj sobie oko?o godziny, we? dowód to?samo?ci oraz zjedz niskot?uszczowy
posi?ek przed donacj?.
2. Zg?o? si? do rejestracji dawców i wype?nij kwestionariusz z pytaniami o twój stan zdrowia.
3. Zostanie pobrana próbka na wst?pne badanie (st??enie hemoglobiny) i po kilku minutach
zostaniesz wezwany do gabinetu lekarskiego.
4. Lekarz zakwalifikuje Ciebie do oddawania krwi lub jej sk?adników, albo wyja?ni dlaczego
krwi nie mo?esz odda?.
5. Oddawanie krwi pe?nej - wybierz r?k?, z której chcesz oddawa? krew, usi?d? wygodnie na
fotelu i zanim minie 10 minut oddasz jedn? jednostk? krwi (450ml).
6. Wypocznij jeszcze przez oko?o 10-15 minut i odbierz czekolady, które maj? uzupe?ni?
ubytek energetyczny. Mo?esz odebra? te? za?wiadczenie do pracy i zwrot kosztów
podró?y.
Fakt: Ca?y proces oddawania krwi pe?nej trwa zwykle mniej ni? jedn? godzin?.
Fakt: Wi?kszo?? ludzi czuje jedynie lekkie uk?ucie ig??, a samo oddawanie krwi jest bezbolesne.
Fakt: Tylko jednorazowy sprz?t u?ywany jest podczas donacji. Nie obawiaj si? zara?enia wirusem
HIV.

Przed udzia?em w akcji zapoznaj si? z informacj?
„Kto mo?e by? dawca krwi?” na www.jawor.pl
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