Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dne: 26. 4. 2021

Zdravotní překážky darování krve
ODBĚR JE MOŽNÝ NEJDŘÍVE ZA:
24 hod

7 dnů

14 dnů

1 měsíc
(28 dní)

2 měsíce

 po očkování proti tetanu, chřipce, žloutence A, meningokoku, pneumokoku,
klíšťové encefalitidě, karcinomu děložního čípku, choleře
 po malém nekrvavém ošetření zubů stomatologem či zubním hygienikem
 po zhojení ambulantně provedeného chirurgického zákroku (šití drobné rány,
odstranění stehů atd. – malé chirurgické výkony v místním znecitlivění)
 po vytržení zubu bez infekční komplikace (bez antibiotické terapie),
kořenová výplň
 po očkování proti koronaviru SARS CoV-2 (vakcíny Pfizer, Moderna,
Novavax, Sanofi)
 po uzdravení z kašle, chřipky, horečky, průjmu
 po dobrání antibiotik
 po výsevu oparu, pokud je zhojen
 po přisátí klíštěte, nebyla-li reakce (kožní změny nebo zvýšená teplota až
horečka)
 po očkování proti koronaviru SARS CoV-2 (vakcíny Astra Zeneca,
JohnsonJohnson), tuberkulóze, zarděnkám, spalničkám, obrně (p.o.),
příušnicím, žluté zimnici, žloutence typu B
 po kontaktu s infekční chorobou, pokud není znám původce infekce
 po návratu z mimoevropské země, kde se nevyskytuje malárie a/nebo
evropské země s rizikem přenosu západonilské horečky (viz seznam zemí
s rizikem WNV), pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo
v období do 1 měsíce od návratu
 ledvinová kolika
 po vysazení některých léků používaných k léčbě zvětšené prostaty
 po kontaktu s infekční žloutenkou typu A nebo E
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 po operaci, po katetrizaci, po invazivních vyšetřovacích nebo léčebných
metodách
 po transfuzi
 po konzervativním zaléčení vředové choroby žaludku
 po endoskopickém vyšetření nebo zákroku (gastroskopie, kolonoskopie,
artroskopie, atd.)
 po akupunktuře, tetování, piercingu, propichování uší
 po kontaktu se žloutenkou typu B, C (člen domácnosti, sexuální kontakt)
 po poranění, potřísnění sliznice či poraněné kůže potencionálně infekčním
biologickým materiálem (např. krví)
 po ukončení léčby boreliózy
 po návratu z malarické oblasti (většina zemí Afriky, Asie, Střední a Jižní
Ameriky), pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo
v období do 6 měsíců od návratu
 po porodu či předčasném ukončení těhotenství
 po pobytu ve vězení
 po klinickém uzdravení z toxoplazmózy
1 rok
 po uzdravení ze septického stavu
 po vyléčení kapavky či syfilis
 po úplném uzdravení z infekční mononukleózy, klíšťové encefalitidy
 po vyléčení infekční žloutenky typu A nebo E
 po očkování proti vzteklině po pokousání zvířetem
 po některých lécích na akné
2 roky
 po uzdravení z brucelózy, listeriózy, tularemie, horečky Q, plicní tuberkulózy
 po vyléčení bazaliomu (kožní nádor)
3 roky
 po ukončení léčby epilepsie bez klinických projevů
 po odstranění sádrové dlahy na dolní končetině
V případě nejistoty, prosíme, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem transfuzního
oddělení nejlépe ještě před rozhodnutím přijít darovat krev.

6 měsíců

Kontakt: evidence dárců krve = 477 113 468, 477 113 437

