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DARUJ KRI
ZA ÆIVLJENJE
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SPO©TOVANI!
Naπa kri je nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejπe,
kar lahko podarimo!
Za potrebe zdravstva in zadostno preskrbo s krvjo potrebujemo kar 400 krvodajalk in krvodajalcev na dan in kar
105.000 na leto.
Ali povedano drugaËe: to pomeni, da lahko za reπevanje
zapleta pri porodu porabijo 5 litrov krvi, ki jo zagotovi 10
krvodajalcev, za zdravljenje opeklin je potrebno veË kot 10
litrov krvi, za operacijo presaditve jeter 10 litrov, operacijo
srca 3 litre krvi, za nekatere ponesreËence pa se porabi celo
15 litrov krvi, za kar potrebujemo 20 do 30 krvodajalcev.
Æe ti podatki povedo, kako pomembno je darovanje krvi za
zdravljenje in reπevanje æivljenj in koliko posameznikov se
mora odloËiti za to solidarnostno dejanje.
VËasih so potrebne izredne krvodajalske akcije, ker odvzeta
kri ne traja veËno. Naπ cilj je ravno pravπnja zaloga, kajti
nesmotrno je zavreËi neuporabljeno kri.
To je pravi razlog, da se ob poveËani porabi pojavi
pomanjkanje nekaterih krvnih skupin.
Ni razloga za preplah, kakor menijo mnoæiËna obËila,
temveË za intenzivnejπo akcijo.
V Sloveniji je krvodajalstvo preraslo v pravo solidarnostno gibanje, ki temelji na najveËjih in najpomembnejπih
vrednotah.
RdeËi kriæ Slovenije vabi vse, da se nam pridruæite v veliki
druæini krvodajalcev. Prav ta trenutek nas nekdo potrebuje.
Pri iskanju odgovorov na vpraπanja, povezana s krvodajalstvom, vam bo v pomoË tale zloæenka. Pripravili smo jo
skupaj s strokovnjaki Zavoda za transfuzijsko medicino
Republike Slovenije. Ob prispelem osebnem povabilu,
telefonskem klicu ali oglasu RdeËega kriæa Slovenije o
krvodajalski akciji bo tako vaπa odloËitev ZA laæja. Hvala!
RdeËi kriæ Slovenije
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KORISTNE INFORMACIJE ZA
PRIHODNJE KRVODAJALCE
Kri je tekoËe tkivo, ki opravlja v telesu pomembne naloge, zato je nepogreπljiva pri zdravljenju bolnikov. Oskrbo
s krvjo zagotavljajo krvodajalci.
Krvodajalec ste lahko, Ëe ste zdravi, stari od 18 do 65 let
in tehtate najmanj 50 kilogramov. Æenske lahko dajo kri
vsake πtiri mesece, moπki vsake tri.
Transfuzija krvi je varen naËin zdravljenja, saj je odvzeta
kri testirana na povzroËitelje zlatenice, aidsa in sifilis z
namenom, da prepreËimo moæno okuæbo bolnika z okuæeno krvjo dajalca.
Krvodajalci pa tudi sami pripomorete k varni transfuziji z
zdravim naËinom æivljenja in odkritimi odgovori v vpraπalniku pred samim odvzemom krvi.
»e resniËnih podatkov noËete ali ne morete dati, lahko v
vsaki fazi postopka odvzema krvi odstopite od dajanja krvi.
Za vse vaπe posredovane in pridobljene podatke je
zaupnost zajamËena.
NASVETI PRED ODVZEMOM KRVI
PoËutiti se morate zdrave! Pred odvzemom lahko pojeste
lahek nemasten obrok, na primer kruh z marmelado, popijete Ëaj, sok ali kavo.
POSTOPEK PRED ODVZEMOM KRVI
Najprej se oglasite v sprejemni pisarni, kjer poveste svoje
osebne podatke in prejmete krvodajalËev list. Sledi laboratorij, kjer iz kapljice krvi, ki vam jo vzamejo iz prsta, doloËijo orientacijsko krvno skupino in koliËino hemoglobina. »aka vas
πe izpolnjevanje vpraπalnika, v katerem boste natanËno opredelili svoje zdravstveno stanje in naËin æivljenja.
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Za pravilno in natanËno izpolnjevanje vpraπalnika vam
je na voljo informacijsko gradivo. Vedno vam je na
voljo tudi zdravstveno osebje.
S pisno privolitvijo na koncu vpraπalnika izjavljate, da so
zapisani podatki toËni, da ste bili seznanjeni z vsemi
informacijami za zagotavljanje varne krvi in da soglaπate
z nadaljnjim postopkom odvzema krvi.
Na podlagi laboratorijskih izvidov, vsebine odgovorov v
vpraπalniku in zdravniπkega pregleda vam svetujejo ali
odsvetujejo odvzem krvi.
Odvzem krvi odsvetujejo, ko bi z odvzemom krvi lahko
πkodili krvodajalcu ali bi se lahko pri prejemniku krvi
pojavili neæeleni πkodljivi uËinki.
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KAKO POTEKA ODVZEM KRVI?
V prostoru za odvzem krvi leæete v udoben stol. Medicinska
sestra vam skrbno oËisti predel na koæi, kjer vas zbode z
iglo. Lahko reËemo, da odvzem ni toliko neprijeten, da ne bi
vsako leto na svetu dalo krvi okoli 80 milijonov ljudi.
Kri se zbira v zaprt sistem plastiËnih vreËk, ki pozneje
omogoËajo predelavo. Ves material, ki se uporablja pri
odvzemu, je sterilen in za enkratno uporabo, zato se
dajalec krvi pri odvzemu ne more okuæiti.
Krvodajalcu se navadno odvzame 450 ml krvi, kar je najveË 13 odstotkov celotnega volumna krvi. Ta koliËina je v
skladu s svetovnimi standardi in ne ogroæa krvodajalËevega zdravja oz. njegovega poËutja; omogoËa pa nadaljnjo predelavo krvi na komponente tako, da lahko en krvodajalec pomaga veË bolnikom hkrati.
Sam odvzem traja pribliæno 5 do 10 minut ob stalni navzoËnosti in nadzoru medicinske sestre.
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NASVETI PO ODVZEMU KRVI
Mesto vboda vam tesno povijejo, da prepreËijo podkoæno
krvavitev. Povoj na roki obdræite vsaj dve uri.
Po odvzemu vam v jedilnici postreæemo s prigrizkom in z
osveæilnimi pijaËami.
PriporoËamo vam, da Ëez dan zauæijete Ëim veË tekoËine.
Odvzeta kri je le del zaloge krvi, ki jo imajo zdravi ljudje,
in veËina ljudi se dobro in hitro prilagodi na trenutno
zmanjπanje volumna krvi.
Izjemoma se lahko kdo od krvodajalcev ob odvzemu krvi ali
po njem poËuti slabo. Vse slabosti so samo kratkotrajne in
ne vplivajo na krvodajalËevo zdravstveno stanje. Pomemben
je le individualni Ëas prilagoditve na odvzem krvi.

koncentrirani
eritrociti

koncentrirani
trombociti

plazma (frakcionaæa,
faktor VIII, faktor IX,
albumin, gamaglobulin
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