ZDROWIE

KRWIODAWSTWO
W organizmie zdrowego człowieka cały czas krąży około 5 litrów krwi. Pełni ona szereg
funkcji, a do najważniejszych należy odżywianie i utlenianie wszystkich komórek organizmu, a także odbiór z nich wszelkich produktów przemiany materii, w tym dwutlenku
węgla. Ponadto odpowiada ona za transport hormonów, utrzymanie stałej temperatury
ciała i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Chociaż naukowcy stale
pracują nad stworzeniem preparatu imitującego krew to niestety, pomimo wielu lat badań, nie udało się zsyntetyzować substancji, która mogłaby w pełni ją zastąpić w ludzkim
organizmie. Stąd przy utracie jej dużych ilości, jedyną szansą na utrzymanie funkcji życiowych pozostaje jej przetoczenie od dawcy.
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ZDROWIE
W JAKI SPOSÓB WYGLĄDA
KWALIFIKACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI?
Oddawać krew można w terenowych bądź mobilnych (ambulansach,
krwiobusach) oddziałach regionalnego
centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Niezależnie od tego, na którą
opcję się zdecydujemy, kwalifikacja
do oddania krwi wygląda zawsze tak
samo. Najpierw należy wypełnić ankietę, w której odpowiemy na pytania
dotyczące naszego aktualnego stanu
zdrowia, przebytych chorób, zabiegów, a także chorób genetycznych,
które pojawiły się w rodzinie. Następnie pobierana jest od nas próbka krwi,

w celu wykonania podstawowych badań (morfologia, określenie grupy krwi).
Kolejno, ma miejsce wywiad lekarski
oraz badanie dawcy (mierzenie ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury ciała,
ocena wszelkich zmian skórnych). Na
jego podstawie oraz wyników badań
krwi i odpowiedzi udzielonych w ankiecie, lekarz może zakwalifikować
kandydata do oddania krwi.

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA DO ZOSTANIA
HONOROWYM DAWCĄ KRWI
Honorowym dawcą krwi nie może zostać osoba, która nie ukończyła 18 lat.
Również, gdy krew oddawana jest po
raz pierwszy, dawcą nie może być osoba
powyżej 60 r. ż., a gdy kolejny raz - powyżej 65 r. ż. Od tej reguły, jednak można
odstąpić, gdy istnieje pilna potrzeba
pozyskania krwi danej grupy. Wtedy honorowy dawca krwi, mający więcej niż
65 lat, który regularnie oddawał krew,
może zostać dawcą mimo wieku, jeśli
nie istnieją inne przeciwwskazania.
Dawcą krwi nie może zostać ponadto
osoba, która waży poniżej 50 kg, ani
ta, która w przeszłości przebyła żółtaczkę zakaźną. Jako dawca krwi nie
może również zostać zarejestrowany
ten, który kiedykolwiek przyjmował
narkotyki, dlatego ważne jest, aby
wypełnić ankietę w sposób rzetelny.
Istnieje ponadto wiele przewlekłych
schorzeń, które wykluczają z możliwości oddawania krwi. Są to choroby
układu krążenia, nadciśnienie tętnicze,
choroby tarczycy, cukrzyca, padaczka,
astma, czy łuszczyca oraz inne choroby dermatologiczne. Oddać krwi nie
mogą również osoby, które w przeszłości przeszły zawał mięśnia sercowego,
udar mózgu, bądź wykazują większą
podatność na omdlenia.

CZASOWE PRZECIWWSKAZANIA DO ZOSTANIA HONOROWYM DAWCĄ KRWI
Oprócz bezwzględnych przeciwwska-

zań, istnieje wiele czynników, które
również czasowo wyłączają z możliwości zostania dawcą krwi. Zaliczymy
do nich chociażby operacje wykonane
w ostatnich 6 miesiącach, które przebiegały z naruszeniem ciągłości skóry.
Do czynników dyskwalifikujących należy również wykonanie przez ostatnie pół roku tatuażu oraz poddanie się
zabiegowi akupunktury, bądź innym
zabiegom, w efekcie których doszło
do przerwania ciągłości naskórka (np.
przekłucie uszu na kolczyki). Dawcą
krwi nie mogą ponadto zostać osoby,
u których aktualnie pojawiły się objawy
uczuleniowe oraz te, które są w trakcie
odczulania lub zakończyły je w ostatnich 3 miesiącach. Również poddanie
się szczepieniom ochronnym i leczeniu
stomatologicznemu w ostatnim czasie uniemożliwia zostanie dawcą krwi.
Kolejną okolicznością, przez którą nie
można oddać krwi, jest ciąża i laktacja.
Co więcej, dawcą krwi nie może być
kobieta w trakcie miesiączki lub 3 dni
po jej zakończeniu. Istotną sprawą jest
również to, aby nie spożywać alkoholu
przynajmniej dwa dni przed planowaną wizytą w centrum krwiodawstwa
i chęcią oddania krwi.
Inną kwestią jest niemożliwość oddania
krwi ze względu na pobyt na terenach,
gdzie stwierdzono obecność wirusa
w organizmie komarów lub ptaków, wirusa ZIKA, czy gorączki Denga. Odgórnie jest przyjęte, że okres kwarantanny
po powrocie z tych obszarów wynosi
28 dni, a jeśli doszło do zakażenia kandydata na dawcę krwi, to wynosi on 120
dni od czasu wyleczenia.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO
ODDANIA KRWI?
Oddawanie krwi to bardzo duży wysiłek dla naszego organizmu. W związku
z tym warto, aby przed udaniem się do
centrum krwiodawstwa być wyspanym i wypoczętym. Również kilka dni
przed tą wizytą należy wypijać więcej
płynów, a najlepiej jeśli są to
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Oddawanie krwi to bardzo duży wysiłek
dla naszego organizmu. W związku
z tym warto, aby przed udaniem się do
centrum krwiodawstwa być wyspanym
i wypoczętym. Również kilka dni przed
tą wizytą należy wypijać więcej płynów,
a najlepiej jeśli są to odżywcze soki
owocowo-warzywne.
odżywcze soki owocowo-warzywne.
Ponadto, przed oddaniem krwi należy
zjeść lekkostrawny posiłek, najlepiej
niskotłuszczowy. Do centrum krwiodawstwa należy zabrać również ze
sobą dowód tożsamości oraz legitymację honorowego dawcy krwi, jeśli
taką posiadamy.

JAK WYGLĄDA ODDAWANIE
KRWI?
Po zakwalifikowaniu się do oddania
krwi należy przejść do tzw. sali pobrań. W stacjonarnych punktach jest
to zazwyczaj osobne pomieszczenie,
a w krwiobusach jego odosobniona
część. Oddawać można pełną krew
albo jej składniki (osocze, płytki krwi).

•

•

•

Pełna krew: dawca oddaje 450
ml pełnej krwi. Proces ten trwa
od 6 do 10 minut. Pełną krew
mężczyzna może oddawać co 2
miesiące, a kobieta co 3 miesiące.
Ten okres przerwy jest niezbędny, aby organizm mógł się zregenerować, powstać mogły nowe
krwinki czerwone i unormował
się poziom hemoglobiny.
Osocze: dawca oddaje 600 ml
osocza. Proces ten trwa ok. 40
minut. Osocze niezależnie od
płci można oddawać co dwa tygodnie.
Płytki krwi: dawca oddaje 250 ml
płytek krwi. Proces ten trwa ok.
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60 minut. Temu procesowi można
się poddawać co 4 tygodnie.
Uwaga! Co istotne, po oddaniu pełnej
krwi, już po miesięcznej przerwie można oddać osocze lub płytki krwi.

JAK SPĘDZIĆ CZAS PO ODDANIU KRWI?
Po oddaniu krwi należy poczekać od
15 do 30 minut w poczekalni. Skorzystaj w tym czasie z oferowanej
herbaty, czy czekolad, które są przekazywane w celu uzupełniania ubytku energetycznego. Po oddaniu krwi,
należy się dzień wolny w pracy. Jeśli to
tylko możliwe, warto skorzystać z takiego przywileju, aby móc spokojnie
się zregenerować. Należy przynajmniej
przez kolejne dwa dni zrezygnować
z wykonywania wysiłku fizycznego,
gdyż nawet gwałtowna zmiana pozycji
z leżącej na stojącą może spowodować zawroty głowy i omdlenia. Ponadto, dobrze jest, aby do diety włączyć
większe ilości węglowodanów niż to
mamy zwykle w zwyczaju.

HONOROWY DAWCA KRWI
I JEGO PRZYWILEJE
Każdy dawca krwi nosi tytuł Honorowego Dawcy Krwi. W związku z tym
należy mu się zwolnienie od pracy
w dniu oddawania krwi, a tak że
zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi, w którym
mógł ją oddać. Ponadto, otrzymuje on
posiłek regeneracyjny o kaloryczno-

ści co najmniej 4500 kcal: najczęściej
są to czekolady, ale coraz częściej
też soki owocowe. Honorowy Dawca
Krwi może również ubiegać się o odliczenie darowizny za oddaną krew
od podstawy opodatkowania (jest
to kwota 130 zł za każdy oddany litr
krwi, bądź równoważnej ilości innych
jej składników).
Honorowy Dawca Krwi może ubiegać
się o przyznanie mu tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.
Należy się on kobiecie, która oddała
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w dowolnym okresie czasu, co najmniej 5 litrów, i mężczyźnie, który
oddał co najmniej 6 litrów pełnej
krwi lub równoważnej ilości innych
jej składników. Dzięki takiemu tytułowi, Zasłużonemu Honorowemu
Dawcy Krwi przysługuje zniżka na leki
znajdujące się na liście leków refundowanych oraz bezpłatny przydział do
limitu leków krwiotwórczych, które
znajdują się w wykazie leków dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
opublikowanym we właściwym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

KAŻDA KREW JEST POTRZEBNA!
Najczęściej występuje zapotrzebowanie na krew o układzie grupowym Rh-.
Dzieje się tak dlatego, że w naszym
społeczeństwie najmniejszy odsetek
ludzi posiada właśnie grupę krwi znakowaną jako “-”. Jednakże, jak donoszą
regionalne centra krwiodawstwa, występuje zapotrzebowanie na wszystkie
grupy krwi, gdyż zazwyczaj ich stany
magazynowe określane są jako “niskie”.
Szczególnie duże braki występują
w okresie wakacji. Jest to spowodo-

wane przede wszystkim zwiększoną
liczbą wypadków, w wyniku których
do ratowania zdrowia i życia ludzkiego
niezbędna okazuje się krew. Ponadto,
w okresie wakacji, na urlopy wyjeżdża
wielu dawców, którzy stale i regularnie
oddają krew. Jeśli zastanawiasz się, co
możesz zrobić dla innej osoby, podaruj
jej cząstkę siebie i oddaj krew - najbardziej drogocenne lekarstwo.

MACIEJ BIRECKI
Pracownik Apteki
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