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Z DAJANJEM KRVI ÆELIMO POMAGATI
TISTIM, KI JO POTREBUJEJO.
KRVODAJALCI POMAGAMO RE©EVATI
ÆIVLJENJA IN OHRANJATI ZDRAVJE!

KKrrvvooddaajjaalleecc jjee llaahhkkoo vvssaakkddoo,, kkii jjee zzddrraavv iinn ssee ddoobbrroo ppooËËuuttii!!
Vsem, ki æelijo postati krvodajalci, mora biti dostopno
izobraæevalno gradivo. 
Pred postopkom odvzema krvi izpolnijo vpraπalnik in
opravijo enostavni zdravniπki pregled.
Zdravje krvodajalcev presojata πolano zdravstveno osebje
in odgovorni zdravnik, ki svetuje, lahko pa tudi odsvetuje
odvzem krvi. Zelo pomembno je, da tudi sami presodimo
okoliπËine, ko ni primerno, da damo kri!
Krvodajalec je lahko vsak, ki je polnoleten, star manj kot 65
let, z vsaj 50 kilogrami telesne teæe, vrednostmi
hemoglobina 125g/L (æenske) ali 135g/L (moπki), krvnim
tlakom pod 180/100, zdravim srcem,  brez poviπane
telesne temperature, oseba, ki se dobro poËuti in ima
strokovno sprejemljivo anamnezo ali, povedano drugaËe,
æivi dovolj zdravo, da njen naËin æivljenja in okolje samo ne
pomenita poveËanega tveganja za prenos bolezni s krvjo.
Nekateri naËini æivljenja in spolne navade pomenijo
poveËano tveganje za prenos bolezni s krvjo!
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Seznaniti se moramo z informacijami o moænostih
prenosa aidsa in zlatenice, o uporabi mamil ter tveganju,
ki ga pomenijo plaËani spolni odnosi ali spolni odnos
moπkega z moπkim,  spolni odnos æenske z moπkim, ki je
imel spolne odnose z drugimi moπkimi, spolni odnosi s
partnerji, ki so nosilci HIV in zlatenice, z intravenskimi
uæivalci drog, s partnerji, ki prejemajo plaËila za spolni
odnos, ali prebolevniki spolnih bolezni. Tudi
izpostavljenost zlatenici v sluæbi ali druæini pomeni
poveËano tveganje. 

TTrraajjnnoo nnee ssvveettuujjeemmoo ddaajjaannjjaa kkrrvvii::
osebam z malignimi obolenji, sladkornim bolnikom, ki
jemljejo insulin, intravenskim uæivalcem drog, nosilcem
nalezljivih boleznih (HIV, hepatitis B in C), bolnikom s
srËnimi in æilnimi obolenji, osebam, ki so potencialne
prenaπalke Creutzfeldt-Jakobove bolezni, itn.

ZZddrraavvnniikk pprraavviilloommaa zzaaËËaassnnoo nnee ssvveettuujjee ddaajjaannjjaa kkrrvvii::
osebam, ki so bile na endoskopskih preiskavah, bolnikom
z epilepsijo, ledviËnim bolnikom, ob nestrokovno
opravljeni akupunkturi, prebadanju koæe ali tetovaæi,
sluzniËnem stiku s potencialno okuæeno krvjo, ob jemanju
nekaterih zdravil, pri bivanju v nekaterih tropskih krajih
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oziroma jemanju preventivnih zdravil, pri nekaterih
cepljenjih z oslabelimi bakterijami ali virusi, po
operativnih posegih, ob nedavno prejeti transfuziji itn.
Pri vseh nalezljivih obolenjih ne dajemo krvi vsaj dva
tedna po popolni ozdravitvi.
VVsseemm,, kkii ssoo ppoodd vvpplliivvoomm aallkkoohhoollaa aallii mmaammiill,, ooddssvveettuujjeemmoo
ooddvvzzeemm!!

PPrrii oopprraavvlljjaannjjuu nneevvaarrnniihh ppookklliicceevv ((ppiilloottiirraannjjee,, vvooæænnjjaa
vvllaakkaa aallii aavvttoobbuussaa,, uupprraavvlljjaannjjee ææeerrjjaavvaa,, pplleezzaannjjee ppoo lleessttvvii
aallii zziiddaarrsskkeemm ooddrruu,, ppaaddaallssttvvoo,, ππppoorrttnnoo pplleezzaannjjee aallii
ppoottaapplljjaannjjee iittnn..)) ppaa nnaajj ppootteeËËee nnaajjmmaannjj 1122 uurr oodd ooddvvzzeemmaa
ddoo ppoonnoovvnnee ddeejjaavvnnoossttii..
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