
KRWIODASTWO 



 Krew to jeden z najbardziej pożądanych „leków”, jakimi 
dysponuje medycyna. Można ją uzyskać tylko od drugiego 
człowieka. 

 Duże zapotrzebowanie na krew wynika z rozwoju medycy i 
stosowania nowoczesnych metod leczenia. Dotyczy to 
głównie transplantologii (przeszczepianie narządów), 
onkologii, hematologii i chirurgii sercowo-naczyniowej. 

 Tylko w ciągu jednego roku w Polsce wykonuje się ok. 1,7 
mln transfuzji krwi, które ratują życie i zdrowie ludzkie. 

 Wyposażenie techniczne służby krwi jest na bardzo 
wysokim poziomie i pozwala uzyskać składniki wysokiej 
jakości dla celów leczniczych. Warto dzielić się krwią z 
potrzebującymi. Dotyczy to zarówno osób, które wcześniej 
tego nie robiły, jak i dawców wielokrotnych. Z pozoru mało 
znaczący gest w postaci oddania krwi może uratować 
komuś życie! 



Droga dawcy – krok po kroku 

 Przed oddaniem krwi 

 Zanim udasz się do centrum krwiodawstwa musisz pamiętać o kilku ważnych 
rzeczach. Sprawdź czy możesz zostać dawcą, zapoznaj się z wytycznymi, które 
mówią, kto może a kto nie może oddawać krwi. Jeżeli stwierdzisz, że możesz 
oddać krew, zaplanuj dzień w którym to zrobisz. 

 1. Sprawdź, w jakie dni i w jakich godzinach jest czynne centrum/punkt, w 
którym chcesz oddać krew Adresy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa, oddziałów terenowych oraz stałych punktów poboru 
krwi Pamiętaj, że możesz również oddać krew w czasie akcji wyjazdowych 
mobilnych punktów poboru krwi tzw. krwiobusów. 

 2. Wybierz dzień, przed którym będziesz mógł wypocząć – wyspać się. 
Zarezerwuj sobie około godziny czasu. 

 3. Koniecznie zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (unikaj pokarmów 
zawierających dużą ilość tłuszczu); 

 4. Pij dużo soków owocowych i wody. 

 5. Unikaj nadmiernego fizycznego wysiłku przed oddaniem krwi. 

 6. Jeżeli wybierasz się po raz pierwszy zabierz ze sobą kogoś do towarzystwa, 
poczujesz się pewniej a przede wszystkim bezpieczniej. 

 7. Weź dowód tożsamości i jeżeli masz legitymację honorowego dawcy krwi. 
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Po oddaniu krwi 

  1. Po oddaniu krwi zastosuj się do poleceń personelu. Tak 
jak wspomniałem wyżej odpocznij kilkanaście minut w 
punkcie, zjedz czekoladę, wypij sok. 

 2. Skorzystaj jeżeli potrzebujesz z dnia wolnego, jaki 
przysługuje Ci w dniu oddania krwi. 

 3. Unikaj nadmiernego obciążenia ręki, z której pobrano 
krew. 

 4. Jedz regularnie posiłki; pamiętaj, aby dieta była 
bogatsza w węglowodany tego dnia. 

 5. Dużo odpoczywaj: pamiętaj, że nie jesteś maszyną, 
oddanie krwi jest obciążeniem dla Twojego organizmu. 
Co prawda każdy organizm może reagować inaczej. 
Jedna osoba nie odczuwa zmęczenia inna odwrotnie. 

 6. Unikaj szybkiej zmiany pozycji z leżącej na stojącą. 

 7. Staraj się nie wykonywać obciążających prac 
domowych. Unikaj wysiłku fizycznego. 



Dyskwalifikacje (przeciwwskazania) 

 
 1.  Żółtaczka zakaźna (WZW) lub każda inna niewyjaśniona postać żółtaczki 

 
2.  Choroby serca takie jak: wady serca, choroba wieńcowa, stan po zawale serca, 
zaburzenia rytmu, zapalenia serca, niewydolność krążenia, astma sercowa. 
 
3.  Choroby naczyń krwionośnych: miażdżyca znacznego stopnia, stan po udarze mózgu, 
choroby tętnic, nawracające zapalenia żył. 
 
4.  Choroby układu oddechowego przewlekłe lub nawracające jak np.: zapalenie 
oskrzeli, czynna astma oskrzelowa, czynna gruźlica 
 
5.  Choroby układu pokarmowego: przewlekłe biegunki, ostre i przewlekłe choroby 
wątroby, stan po resekcji (usunięciu) żołądka. 
 
6.  Przewlekłe choroby układu moczowego i płciowego (z wyjątkiem kamicy nerkowej). 
 
7.  Choroby układu nerwowego jak: padaczka, nerwica wegetatywna, choroby 
psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego (także wtedy, gdy prowadzone 
jest leczenie w poradni specjalistycznej lub przyznana jest renta inwalidzka) 
 
8.  Nawracające omdlenia albo napady drgawkowe 
 
9.  Przewlekłe choroby skóry aktywne lub nawracające jak np.: łuszczyca, sklerodermia 
 
10. Choroby układu immunologicznego i dawcy uodparniani krwinkami czerwonymi  



 11. Obecność w krwi przeciwciał o istotnym znaczeniu klinicznym (np.anty Rh, Kell, Kidd) 
 
12. Choroby gruczołów dokrewnych i zaburzenia przemiany materii jak np.: nadczynność i niedoczynność 
tarczycy (w okresie przyjmowania hormonów), choroba Gravesa-Basedowa, choroba Cushinga, Cukrzyca, 
Dna moczanowa i in. 
 
13. Jaskra 
 
14. Choroby układowe np. kolagenozy (LE), nowotwory złośliwe, 
 
15. Choroby krwi i układu krwiotwórczego oraz skłonność do przedłużonych krwawień, zaburzenia 
krzepnięcia krwi w przeszłości 
 
16. Kiła - zarówno wrodzona jak i nabyta niezależnie od czasu zachorowania 
 
17. Choroby tropikalne m.in. Babeszjoza, Gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi), Ozena, Promienica, 
Tularemia, Kala Azar (leiszmanioza trzewna), przewlekła postać Gorączki Q 
 
18. Gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np.choroba Creutzfeldta-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda –
Jakoba), na które narażone są: 
 

 Osoby, których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie TSE 

 Osoby, którym wykonano w przeszłości przeszczep rogówki oka lub opony twardej albo były leczone 
hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek 

 Osoby, które w okresie od 01-01-1980 roku do 31-12-1996 roku przebywały łącznie przez 6 miesięcy lub 
dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii. 

 Osoby, którym po 01.01.1980 r przetoczono krew lub jej składniki na terenie Wielkiej Brytanii, Francji lub 
Irlandii 

 19.    Osoby nadużywające alkoholu, leków psychoaktywnych i po leczeniu odwykowym 
 
20.    Osoby, z dodatnimi wynikami testów w kierunku:  antygenu HBs, przeciwciał anty-HBc, HBV-RNA, 
RNA-HCV i przeciwciał anty HCV, RNA-HIV, przeciwciał anty-HIV i kiły, HTLV I iII 



 21.    Osoby, które ze względu na swoje zachowania 
seksualne należą do grup podwyższonego ryzyka 
zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić 
się drogą przetoczenia krwi 
 
22.    Chorzy na hemofilię otrzymujący preparaty 
czynników krzepnięcia. 
 
23.    Biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczep tkanek 
odzwierzęcych) 
 
24.    Wszelkie leki w zastrzykach stosowane bez 
przepisu lekarza 
 
25.   Jednoczesne nieterminowe donacje w różnych 
punktach pobrań krwi  





 W naszym regionie działa Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa. Oddział terenowy w 

Zamościu  

 Adres: Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 

Zamość  

 Telefon: 84 677 32 05  

https://www.google.pl/search?sxsrf=ALeKk01lm3noIhsvgMfLdb145KmLr9bt4Q%3A1591343672642&ei=OPrZXt_tJoTxrgSCmrrgBA&q=krwiodawstwo+zamo%C5%9B%C4%87&oq=krwiodawstwo+za&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQRzoECAAQQ1CB9AJYj_cCYIGAA2gAcAF4AIABU4gB9QGSAQEzmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab
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