Zdravotní překážky darování krve
ODBĚR JE MOŽNÝ NEJDŘÍVE ZA:
- po očkování proti tetanu, chřipce, žloutence A, meningokoku,
pneumokoku,
48 hod
klíšťové encefalitidě, karcinomu děložního čípku, choleře
7 dnů
- po zhojení ambulantně provedeného chirurgického zákroku (šití drobné
rány,
odstranění stehů atd.)
- po vytrhnutí zubu bez infekční komplikace (bez antibiotické terapie)
14 dnů
- po uzdravení z kašle, chřipky, horečky, průjmu
- po dobrání antibiotik
- po výsevu oparu, pokud je zhojen
1 měsíc
- po přisátí klíštěte, nebyla-li reakce ( kožní změny nebo zvýšená teploty
až horečka)
- po očkování proti tuberkuloze, 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 malárie nevyskytuje (např.
USA, Kanada, Tunis,..) a nebo evropské země s rizikem přenosu
západonilské horečky ( Francie, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko,
Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie,
Albánie, Řecko, Ukrajina, Rusko) pokud nedošlo k horečnatému onem.
při pobytu nebo v období do 1 měsíce od návratu
6 měsíců
- po operaci, po katetrizaci, při invazivních vyšetřovacích nebo léčebných
metodách
- po přijmutí transfuze
- po konzervativním odléčení vředové choroby žaludku
- po fibroskopickém (endoskopickém) vyšetření nebo zákroku
(gastroskopie,
kolonoskopie, atd.)
- po akupunktuře, tetování, piercingu, propichování uší
- po úzkém jednorázovém kontaktus žloutenkou typu B, C
- po poranění, potřísnění sliznice či poraněné kůže potencionálně
infekčním biologickým materiálem (např. krví)
- po uzdravení z boreliozy, vyžadujeme potvrzení o vyléčení
- po návratu z malarické oblasti (většina zemí Afriky, Asie, Střední a Jižní
Ameriky, nyní i část Řecka ), pokud nedošlo k horečnatému onem. při
pobytu nebo v období do 6 měsíců od návratu
1 rok
- po uzdravení ze septického stavu
- po úplné úzdravě z nakažení kapavkou
- po úplném uzdravení z infekční mononukleosy, klíšťové encefalitidy
Podrobnější dotazy nebo informace, konzultujte s naším pracovištěm na tel. č.
327 305 251 nebo emailové adrese darci@nemcaslav.cz

