Тимчасові протипоказання щодо донорства крові та її
компонентів
Тимчасові протипоказання щодо донорства крові та її компонентів визначені в Додатку 3 до Порядку медичного обстеження
донорів крові та (або) її компонентів в розділі 2 - "Тимчасові протипоказання для донорства крові та її компонентів".
Перелік протипоказань до донорства
Усунення від донорства на
Трансфузії компонентів крові (за винятком опікових реконвалесцетів та осіб, які імунізовані
1 рік
до резус-фактора)
1 рік після пологів і не менше 3-х
Період вагітності та лактації
місяців після закінчення лактації
Операції, у тому числі аборти (необхідно представлення довідки про характер та дату
1 рік після операції
операції з лікувального закладу, або виписку з амбулаторної картки)
Нанесення татуювання, проколювання вух, пірсинг, лікування голковколюванням
1 рік від часу закінчення процедури
Перебування в закордонних відрядженнях тривалістю більше 2-х місяців
6 місяців
Перебування в ендемічних з малярії країнах тропічного та субтропічного клімату(Африка,
3 роки
Азія, Південна та Центральна Америка) тривалістю більше 3-х міс.
Контакт з хворими на гепатит А
3 місяці
Контакт з хворими на гепатит В, С
1 рік
1 місяць після нормалізації стану та
Вегето-судинна дистонія
відсутності симптомів
Перенесені інфекційні захворювання (які не вказані в розділі "Абсолютні протипоказання"):
- малярія
3 роки
- черевний тиф
1 рік
- ангіна, грип, гостре респіраторне вірусне захворювання (після одужання)
1 місяць
- інші інфекційні захворювання
6 місяців
Гострі або хронічні запальні процеси у стадії загострення (незалежно від їх локалізації),
1 міс. після закінчення гострого
температура тіла вище 37ºС
періоду
2 міс. після закінчення гострого
Алергічні захворювання
періоду
Видалення зуба
10 діб
Щеплення від:
- вбитими та рекомбінантними вакцинами (правець, дифтерія, кашлюк, гепатит В, грип,
10 діб
холера, тиф та паратиф), анатоксинами
- живими вакцинами (БЦЖ, віспа, червінка, поліомієліт, бруцельоз, чума, туляремія),
1 міс.
введення протиправцевої сироватки
- сказу, введення імуноглобуліну проти гепатиту В
1 рік
- реакція Манту
14 діб
Медикаментозний курс лікування
14 діб після закінчення курсу
Період менструації
не менше 5 діб після закінчення
Вживання алкоголю
48 годин
При наявності у донора захворювань, що не увійшли в цей перелік, питання про допуск до донорства вирішується лікарем
закладу переливання крові або відповідним фахівцем.
При використанні матеріалів сайту donor.ua посилання обов'язкове.

