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Honorowe krwiodawstwo  

1. Czy oddawanie krwi jest bezpieczne?  
Tak, oddawanie krwi jest bezpieczne. Igły i pojemniki służące do pobierania krwi są 
sterylne i jednorazowe.  

2. Co jest potrzebne, aby można było zarejestrować się do oddania krwi?  
Aby się  zarejestrować w centrum krwiodawstwa lub jego Oddziale Terenowym, należy 
przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, zawierający informację  
o aktualnym miejscu zameldowania i nr PESEL, np.:  

dowód osobisty,  
prawo jazdy,  
legitymacja ubezpiec zeniowa,  
paszport (nowy wzór z nr PESEL),  
książeczka wojskowa.  

3. Czy oddawanie krwi uzależnia?  
Jest to jeden z mitów dotyczących krwiodawstwa. Nie jest prawdą, że gdy raz pójdziemy 
oddać krew, to potem już musimy to robić, ponieważ organizm się tego domaga
Organizm produkuje dokładnie tyle krwi, ile potrzebuje. Objętość  krwi wraca do normy 
już jeden dzień po jej oddaniu.  Żadne badania naukowe nie potwierdziły szkodliwości 
długotrwałego i regularnego oddawania krwi.   

4. Czy każdy może być dawcą krwi?  
Krwiodawcą  może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o wadze ciała powyżej 
50 kg, jednakże:  

małoletni powyżej lat trzynastu i osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności 
prawnych mogą oddawać krew na warunkach określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z 
dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. 
zm.),  
osoby w wieku powyżej 65 lat, które dotychczas systematycznie oddawały krew, 
nadal mogą ją oddawać, po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w Centrum 
Krwiodawstwa lub jego  Oddziale Terenowym,  
krwinki czerwone metodą erytroaferezy mogą oddawać wyłącznie osoby o wadze 
ciała powyżej 70 kg i z odpowiednio wysokim poziomem hemoglobiny (powyżej 14,5 
g%).  

Dawca powinien również władać językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu 
umożliwiającym samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań 
związanych z wywiadem lekarskim  

5. Ile krwi pobiera się jednorazowo?  
Jednorazowo pobiera się  450 ml.  

6. Czy muszę znać swoją grupę krwi, aby móc ją oddać?  
Nie trzeba znać swojej grupy krw i i wykonywać badań na własną rękę. Każdy, kto chce 
oddać krew, jest najpierw poddawany medycznej kontroli stanu zdrowia. Większość z 
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nas to potencjalni dawcy krwi. Istnieją jednak pewne ograniczenia, np. wiekowe 
(krwiodawcą może być tylko osoba w wieku 18-65 lat) i medyczne (choroby, 
przyjmowane leki lub inne przeciwwskazania zdrowotne).  

7. Co dostanę w zamian za oddaną krew?  
Krew oddaje się nieodpłatnie - to bezinteresowny i bezcenny dar życia. Jako dawca krwi 
możesz jednak liczyć na różne przywileje m.in. regularne badania, posiłek regeneracyjny 
(8 czekolad), dzień wolny od pracy, rozliczenie kosztów dojazdu do punktu 
krwiodawstwa. Określoną kwotę (130 zł za 1 litr) możesz także odliczyć od dochodu 
jako darowiznę na cele krwiodawstwa.  

8. Jak długo trwa donacja?  
Samo oddawanie krwi pełnej trwa kilka minut – średnio 8 minut. Łączny pobyt 
w miejscu pobierania krwi pełnej od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi 
trwa ok. 1 godziny. W przypadku oddawania osocza metodą plazmaferezy 
automatycznej czy płytek krwi metodą separacji komórkowej należy zarezerwować 
sobie od 2 godzin.  

9. Kiedy zostaje się honorowym krwiodawcą?  
Honorowym krwiodawcą zostaje każdy, kto chociaż raz oddał bezinteresownie krew lub 
jej składniki. Każdy krwiodawca otrzymuje legitymację honorowego dawcy krwi już po 
pierwszym oddaniu krwi. Legitymację tę można odebrać za kilka dni lub przy następnej 
donacji.  

10.  Mam pospolitą grupę krwi, czy jest sens abym oddawał krew?  
Pamiętaj, że istnieje stałe zapotrzebowanie na każdą grupę krwi, bo potrzebują jej  
pacjenci z każdą grupa krwi.  

11.  Czy można odmówić przyjęcia krwi od dawcy?  
Tak. Nie pobiera się krwi wówczas, gdy zabieg ten może zaszkodzić zdrowiu osoby 
zgłaszającej się w celu oddania krwi oraz wtedy, gdy pobrana krew mogłaby zaszkodzić 
zdrowiu pacjenta, któremu zostałaby przetoczona.  
Często do oddania krwi zgłaszają się osoby o dobrym samopoczuciu, które jednak mogą 
być potencjalnymi nosicielami chorób zakaźnych, przenoszonych drogą krwi. We 
wczesnym okresie zakażenia choroba nie daje żadnych objawów, czasem również nie 
można jej wykryć pomimo wykonania dokładnych badań laboratoryjnych. Zaleca się 
wówczas okresowe wstrzymanie się od oddawania krwi. Aby stwierdzić, czy osoba 
zgłaszająca się do oddania krwi nie była narażona na możliwość zakażenia, prosimy 
każdego chętnego do oddania krwi o wypełnienie szczegółowej ankiety, która pomoże 
wychwycić sytuacje niosące za sobą ryzyko zakażenia.  

12.  Jakie badania są wykonywane u krwiodawców?  
Przy każdym oddaniu krwi u krwiodawcy wykonuje się następujące badania:  

poziom hemoglobiny,  
test kiłowy,  
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antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty -HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV 
oraz RNA HIV.  
U osób oddających krew po raz pierwszy dodatkowo bada się:  

grupę krwi układu AB0  
grupę krwi układu Rh,  
przeciwciała.  

U osób systematycznie  oddających krew raz w roku oznacza się morfologię krwi i wzór 
odsetkowy krwinek białych (tzw. rozmaz).  

13.  Czy można otrzymać wyniki wykonanych badań?  
Wszystkie wyniki badań wykonanych przy okazji oddania krwi dawca może bezpłatnie 
odebrać w kilka dni po pobr aniu (wyniki badań wirusologicznych także).  

14.  Jeśli badania wykryją u mnie wirusy, to czy zostanę zawiadomiony?  
Tak. Jeżeli wyniki testów wirusowych są dodatnie, dawca jest o tym powiadamiany 
osobiście przez lekarza, otrzymuje przy tym wyniki badań i skierow anie do lekarza 
specjalisty.  

15.  Moja mama choruje na żółtaczkę zakaźną. Czy ja mogę być dawcą 
krwi? 
Bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby  
dyskwali�kuje na 6 miesięcy lub na 4 miesiące przy ujemnych wynikach badań 
metodami biologii molekularnej. Niebezpieczeństwo zakażenia może wynikać  
z używania wspólnych przedmiotów, typu szczoteczka do zębów, depilator, nożyczki, 
żyletki.  

16.  Czy można się zarazić żółtaczką podczas oddawania krwi?  
Wszystkie czynności podczas oddawania krwi  wykonuje się sprzętem jednorazowego 
użytku i nie ma możliwości zakażenia się jakąkolwiek chorobą.  
Należy jednak wiedzieć, że ponieważ przy każdej donacji wykonuje się szereg badań 
wirusologicznych, to osoby wcześniej zarażone mogą się o tym dowiedzieć po  oddaniu 
krwi.  

17.  Czy można zrezygnować z oddawania krwi, jeśli się już jest zarejestrowanym? 
Krwiodawca w każdej chwili może zrezygnować i wycofać zgodę na oddanie krwi - bez 
żadnych następstw dla oddawania krwi w przyszłości.  

18.  Jak dużo czasu trzeba mieć żeby  oddać krew?  
Łączny pobyt w miejscu pobierania krwi od zarejestrowania do zakończenia oddawania 
krwi może trwać ok. 1 godziny. Więcej czasu (ok. 2 godzin) powinny zarezerwować sobie 
osoby, które będą oddawać osocze metodą plazmaferezy automatycznej lub płytki krwi 
metodą automatycznej trombaferezy.  
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19. Czy zgłaszając się do oddania krwi trzeba być na czczo? Co można 
zjeść? 
Do oddania krwi należy zgłosić  wypoczętym, po lekkim niskotłuszczowym posiłku (np. 
pieczywo, chuda wędlina,  warzywa, owoce). Unikać potraw  tłustych (smalec, masło, 
śmietana, tłusta wędlina), które mogą spowodować, że krew będzie lipemiczna 
(przetłuszczona) i nie będzie nadawała się do celów leczniczych. Przed oddaniem należy 
pić dużo wody lub soków owocowych. Pół godziny przed oddaniem krwi nie należy palić 
papierosów. Nie należy przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu.

20.  Jak długo po przeziębieniu nie można oddawać krwi?
Należy odczekać 2 tygodnie od ustąpienia objawów  do oddania krwi.

21. Ostatnio chorowałem na biegunkę, czy mogę oddać krew?
Należy odczekać  2 tygodni od zakończonych objawów lub leczenia do czasu oddania 
krwi.

22.  Ile czasu musi upłynąć od zabiegu endoskopowego do oddania krwi?
Musi upłynąć  na 6 miesięcy od zabiegu endoskopowego do oddania krwi.

23.  Ile czasu musi upłynąć od zrobienia tatuażu do oddania krwi?
Tatuaż  uniemożliwia oddawanie krwi przez  okres 6 miesięcy od momentu jego  
wykonania.

24.  Wczoraj byłem szczepiony przeciw WZW B. Jak długo trzeba czekać 
do oddania krwi?  
Po szczepieniu przeciw WZW  typu B należy odczekać 7 dni.  

25.  Miałem ryzykowny kontakt seksualny. Kiedy mogę zgłosić się do 
oddania krwi?  
Po przypadkowym kontakcie seksualnym należy odczekać 6 miesięcy należy odczekać 
6 miesięcy. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn zakażeń wirusem HIV, żółtaczki 
zakaźnej i inn ych chorób. 

26.  Miałem mały wypadek, po którym konieczne było szycie rany. Ile 
powinienem odczekać do oddania krwi?  
Po szyciu chirurgicznym proszę odczekać pół roku.  

27.  Jak szybko po pobycie w kraju tropikalnym mogę oddawać krew?
W zależności od kraju i chorób tam występujących różny jest okres dyskwali�kacji. Po 
powrocie z Afryki Środkowej i Zachodniej, Tajlandii nie należy oddawać krwi przez  
6 miesięcy. Po powrocie z krajów, w których występuje malaria - 12 miesięcy.  

28.  Czy po szczepieniach ochronnych można oddawać krew?  
Przez pewien czas po szczepieniach ochronnych nie można oddawać krwi:  

przez 4 tygodnie - po szczepieniu przeciwko BCG, chorobie Heinego-Medina 
(szczepionka doustna), odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnym zapaleniu 
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ślinianek przyusznych, przyjęciu szczepionki z żywymi atenuowanymi zarazkami 
duru brzusznego i cholery,  
przez 1 tydzień - po szczepieniu przeciwko żółtaczce zakaźnej (wzw) typu B, 
(jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą),  
przez 48 godzin - po przyjęciu szczepionki z inaktywowanymi wirusami, 
bakteriami lub riketsjami cholery, duru brzusznego, krztuśca (kokluszu), duru 
plamistego, grypy, nagminnego porażenia dziecięcego,  
przez 48 godzin - po szczepieniu przeciwko żółtaczce zakaźnej (wzw) typu A, 
(jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą),  
przez 48 godzin - po szczepieniu przeciwko wściekliźnie, kleszczowemu 
zapaleniu mózgu (jeśli nie było kontaktu z osobą chorą). W razie kontaktu okres 
dyskwali�kacji wynosi 12 miesięcy.  
przez 3 miesiące po uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi.  

29.  Czy można  zostać dawcą krwi, jeśli przyjmuje się jakieś leki?  
Przez cały okres stosowania leków (innych niż witaminy,  doustne środki 
antykoncepcyjne, leki hormonalne stosowane w okresie menopauzy oraz leki
przeciwnadciśnieniowe) oraz przez pewien czas po zaprzestaniu ich przyjmowania nie 
należy oddawać krwi. Zawsze należy zapytać lekarza badającego dawców, jaki czas 
trzeba odczekać po odstawieniu leku, gdyż leki działają różnie długo.  

30.  Czy osoby z nadciśnieniem tętniczym mogą oddawać krew?  
Nadciśnienie tętnicze nie pozwala na oddawanie krwi, jeżeli wartości ciśnienia 
przekraczają granice 180/100 mm Hg z tym, że lekarz może wyrazić zgodę na 
oddawanie krwi przez osoby przyjmujące leki obniżające ciśnienie pod warunkiem 
normalizacji ciśnienia tętniczego krwi.   

31.  Czy można oddawać krew podczas miesiączki?  
Nie. Kobiety nie mogą oddawać krwi w okresie miesiączki i przez 3 dni od jej 
zakończenia.  

32.  Czy po spożyciu alkoholu, paleniu marihuany można oddać krew?  
Nie można oddawać krwi będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz w stanie 
nadmiernego pobudzenia nerwowego.  

33.  Czy przyjmując Zelixę lub Meridię (leki stosowane w leczeniu otyłości) 
mogę oddawać krew?  
Niestety nie. Z oddawaniem krwi należy wstrzymać się 2 tygodnie od zakończenia ich 
przyjmowania.  

34.  Jestem wegetarianinem, czy mogę być dawcą krwi?
Jeśli dieta jest właściwie skomponowana, a co za tym idzie wyniki badań krwi są 
prawidłowe można oddawać krew. Można oddać krew jeśli stężenie Hb u mężczyzn  
wynosi min.13,5 g%, a u kobiet 12,5 g%.  
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35.  Czy opryszczka jest jakimś przeciwwskazaniem do oddawania krwi?  
W przypadku wystąpienia objawów opryszczki nie można oddawać krwi. Do oddania 
krwi można zgłosić się najwcześniej 2 tygodnie od ustąpienia objawów.  

36.  Czy chorując na łupież różowy Gilberta można oddawać krew?  
Przy występowaniu zmian skórnych nie można oddawać krwi.  

37.  Czy w okresie odczulania można oddawać krew?  
W okresie odczulania nie można oddawać krwi. Również w okresie zaostrzenia objawów 
alergii nie powinno się oddawać krwi.  

38.  Ile dni po wizycie u dentysty nie mogę oddawać krwi?  
Lecz enie stomatologiczne lub  wizyta u higienistki  odraczają do następnego dnia. 
Ekstrakcja zęba, leczenie przewodowe dyskwali�kują na 7 dni. Jeśli podczas zabiegu 
stomatologicznego były zakładane szwy nie wolno oddawać krwi przez pół roku.  

39.  Choruję na depresje, czy mogę oddawać krew?  
W zależności od rodzaju choroby osoby chorujące na choroby psychiczne są 
dyskwali�kowane na stałe lub tymczasowo (np. depresja egzogenna 1 miesiąc po 
zakończeniu leczenia).  

40.  Czy będąc cukrzykiem mogę oddawać krew?  
Niestety osoby chorujące na cukrzycę  nie mogą być dawcami krwi.  

41.  Czy są choroby, które nie pozwalają oddawać krwi?  
Niektóre choroby nie pozwalają na oddawanie krwi, a ich przebycie jest równoznaczne  
z dyskwali�kacją stałą. Do tych chorób należą:  

żółtaczka zakaźna (WZW B, WZW C, WZW A ) lub każda inna niewyjaśniona 
postać żółtaczki,  
poważne aktywne lub przewlekłe choroby układu krążenia jak: wady serca, 
choroba wieńcowa, zawał, stan po zawale serca, zaburzenia rytmu, zapalenia 
serca, niewydolność krążenia oprócz wad wrodzonych całkowicie wyleczonych,  
przebycie poważnej choroby ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności 
takiej jak padaczka, organiczne schorzenia układu nerwowego, choroby 
psychiczne,  
nawracające omdlenia i napady drgawkowe poza drgawkami wieku dziecięcego 
( lub jeśli przez 3 lata od zakończenia leczenia nie obserwuje się nawracających 
drgawek),  
choroby naczyń krwionośnych, takie jak: miażdżyca znacznego stopnia, stan po 
udarze mózgu, choroby tętnic, nawracające zapalenia żył,  
aktywne, przewlekłe lub nawracają ce choroby układu oddechowego, np.: 
zapalenie oskrzeli, czynna astma oskrzelowa, czynna gruźlica,  
aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby układu pokarmowego, takie jak 
np.: przewlekłe biegunki, ostre i przewlekłe choroby wątroby, stan po resekcji 
(usunięciu) żołądka,  
aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby układu moczowego,  
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aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby skóry, jak np.: łuszczyca, 
sklerodermia,  
aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby gruczołów dokrewnych i 
zaburzenia przemiany materii, jak np.: nadczynność i niedoczynność tarczycy (po 
operacji tarczycy i w okresie przyjmowania hormonów), choroba Gravesa -
Basedowa, choroba Cushinga itp.  
cukrzyca,  
aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby układowe, np. kolagenozy (LE),  
nowotwory złośliwe poza rakiem in situ, pod warunkiem całkowitego 
wyleczenia,  
aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby krwi i układu krwiotwórczego,  
kiła,  
choroby zakaźne, takie jak: HIV I/II, HTLV, malaria, babeszjoza, gorączka Chagasa 
(Trypanosoma cruzi), leiszmanioza trzewna (Kala Azar), ozena, promienica, 
tularemia.  

42.  Jak często można oddawać krew?
Krew pełna  może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie 
częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi 
donacjami nie może być krótsza niż 2 miesiące.  
Osocze metodą plazmaferezy automatycznej  może być pobierane nie częściej 
niż 20 razy w roku, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi donacjami nie 
może być krótsza niż 2 tygodnie. Jednorazowo pobiera się nie więcej niż 650 ml 
osocza, przy czym od jednego dawcy w okresie jednego tygodnia nie można 
pobrać więcej niż 1,5 litra osocza, natomiast w ciągu jednego roku objętość 
pobranego osocza nie może przekroczyć 25 litrów.  
Zabiegi trombaferezy  (pobranie płytek krwi przy użyciu aparatu zwanego 
separatorem komórkowym) mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w 
roku. Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie.  
Zabiegi erytroaferezy, czyli pobranie koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) 
za pomocą separatora komórkowego mogą być wykonywane nie częściej, niż co 
2 miesiące - przy pobraniu 1 jednostki krwinek czerwonych i nie częściej, niż co 6 
miesięcy - przy pobraniu w jednej donacji 2 jednostek krwinek.

43.  Co będzie jak zemdleję podczas oddawania krwi?
Większość ludzi szybko adaptuje się do utraty krwi, ale niektórzy mogą mieć z tym 
trudności i czuć się niezbyt dobrze dłużej niż kilka minut. Jeśli poczujesz się źle, powiedz 
o tym komukolwiek, kto jest obok ciebie, że oddałeś krew i czujesz się słabo. Połóż się, 
jeśli to możliwe z nogami ułożonymi wyżej lub zrób skłon tak, aby twoja głowa znalazła 
się między kolanami. Jeżeli się położysz - wstawaj bardzo powoli. Jeśli nadal będziesz się 
źle czuć, znowu się połóż.  

44.  Co robić, jeśli na ręce pojawiło się zasinienie?
W miejscu zasinienia należy przykładać okłady z Altacetu (w aptece bez recepty). 
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45.  Czy przed oddaniem krwi można palić papierosy?  
Wypalenie papierosa tuż przed oddaniem krwi często powoduje złe samopoczucie po 
oddaniu krwi – jest to efekt działania nikotyny, która wywołuje dodatkowe 
niedotlenienie.  

46.  Co będzie, jeśli przyjdę "na kacu"?  
Wypicie alkoholu kilka, czy kilkanaście godzin przed oddaniem krwi powoduje, że ludzie 
czują się źle po oddaniu krwi, ponieważ alkohol w znacznym stopniu rozszerza naczynia 
krwionośne. W tych przypadkach krew pozostaje w obwodowych naczyniach 
krwionośnych i mózg pozostaje niedotleniony.  

47.  Jak należy postępować po  oddania krwi?  
Bezpośrednio po oddaniu nie należy palić tytoniu. Należy  pić więcej niż zazwyczaj wody 
czy soków owocowych. Należy również unikać nadmiernego �zycznego wysiłku po 
oddaniu krwi. Osoby pracujące w zawodach: pilot, maszynista, kierowca-operator 
dźwigu, pracujący na wysokości mogą powrócić do pracy po 12-tu godzin ach od oddania 
krwi.  

48.  Co to są płytki krwi?  
Płytki krwi są małymi krwinkami obecnymi we krwi każdego człowieka. Są one 
potrzebne do prawidłowego krzepnięcia krwi. Chorzy którzy nie mają wystarczającej 
ilości płytek krwi i są tego powodu z narażeni na krwotok nawet z niewielkich ran, na 
nadmierne krwawienie podczas operacji lub na groźne dla życia krwotoki mózgowe.  

49.  Kto wymaga transfuzji płytek?  
Są to chorzy, także dzieci, poddawani masywnej chemio -  i radioterapii z powodu 
nowotworów złośliwych i chorób krwi, takich jak np. białaczki. U tych ludzi terapia 
uszkadza komórki szpiku kostnego, które tworzą płytki krwi. Bez przetaczania płytek 
krwi proces leczenia tych ludzi byłby niemożliwy. Transfuzje płytek są również 
potrzebne ludziom operowanym z powodu chorób s erca w krążeniu pozaustrojowym i w 
przebiegu intensywnej terapii po wypadkach komunikacyjnych w urazach 
wielonarządowych. Są to ekstremalne przypadki zagrożenia życia!!!  

50.  W jaki sposób otrzymuje się płytki do transfuzji?  
W procesie zwanym aferezą krwiodawca  jest połączony przez wkłucie do żyły ze 
specjalnym aparatem zwanym separatorem komórkowym, który potra� z 
przepływającej krwi wyodrębnić same płytki krwi i zgromadzić je. Krwinki czerwone są 
podczas tego zabiegu oddawane dawcy z powrotem. Podczas procedury jest pobierana 
również niewielka ilość osocza, która jest potrzebna do zapewnienia płytkom dobrych 
warunków przeżycia. Zabieg trwa 60 -90 minut a wykonywany jest przez aparat jest 
najwyższej i najnowocześniejszej technologii, który obsługuje przeszkolony  personel. 
Wszelkie materiały potrzebne do jego wykonania są jednorazowego użytku.  

51.  Czy oddawanie płytek metodą aferezy jest bezpieczne dla dawcy?  
Oczywiście że tak. Każdy dawca, zanim zostanie zakwali�kowany do oddania płytek, ma 
sprawdzony ich poziom. W ciągu 1-2 dwóch  dni po oddaniu,  poziom płytek normalizuje 
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się do poziomu sprzed zabiegu. Nie ma możliwości zakażenia, gdyż wszelki medyczny 
sprzęt używany do zabiegu jest jednorazowy i po użyciu niszczy się go.  

52.  Kto może być dawcą płytek?  
Jeśli masz skończo ne 18  lat i  nie przekroczyłeś 60 roku życia, ważysz co najmniej 50 kg –  
możesz prawdopodobnie być dawcą płytek krwi. Musimy jednak mieć pewność, że 
posiadasz wystarczająco dużo płytek, aby być ich dawcą, dlatego dobrze jest, abyś przed 
oddaniem płytek choc iaż raz oddał pełną krew!  

53.  Czy oddawanie płytek jest skomplikowane?  
Płytki krwi można oddawać co miesiąc. Zabieg trwa na ogół nieco ponad 1 godzinę. Po 
zakończeniu procedury można przystąpić do normalnej aktywności, z wyłączeniem 
ćwiczeń gimnastycznych na s iłowni i dźwigania ciężarów. Otrzymuje się na ten dzień 
zwolnienie z pracy.  
 

Honorowe dawstwo szpiku

54.  Na czym polega przeszczep szpiku?  
Przeszczep szpiku jest najskuteczniejszą metodą leczenia niektórych chorób 
nowotworowych układu krwiotwórczego. Wcześniej  należy całkowicie zniszczyć 
nieprawidłowo działający szpik chorego. Przetoczone dożylnie (tak jak krew) komórki 
dawcy zasiedlają miejsca po zniszczonym szpiku biorcy i namnażają się tworząc nową 
krew. Jeśli to możliwe, biorcy przetacza się również krew i płytki krwi dawcy szpiku, 
przez to ogranicza się komplikacje wynikające z niezgodności antygenowej.  

Może się zdarzyć, że przeszczep szpiku się nie przyjmie. Wtedy dawca może zostać 
poproszony o powtórne oddanie materiału przeszczepowego albo o oddanie limfocytów 
poprzez ich separację z krwi obwodowej.  

55.  Jakie są rodzaje przeszczepów?  
Przeszczepy można podzielić na autologiczne, kiedy ta sama osoba jest dawcą i biorcą 
przeszczepu i allogeniczne, kiedy dawca i biorca przeszczepu to dwie różne osoby.  

W przeszczepach allogenicznych dawcą może być członek rodziny (najczęściej siostra 
lub brat) lub osoba niespokrewniona.  

56.  Jak dobiera się dawców?  
Poszukiwania dawców szpiku rozpoczyna się wśród najbliższej rodziny, a przede 
wszystkim wśród rodzeństwa. Niestety jednak tylko dla nieco ponad 30% pacjentów 
udaje się znaleźć odpowiedniego, czyli zgodnego we wszystkich antygenach HLA  klasy  
I i II , rodzinnego dawcę szpiku. W pozostałych przypadkach należy szukać właściwego 
dawcy wśród osób niespokrewnionych.  

Szansa, że dwie osoby niespokrewnione będą miały identyczne antygeny HLA  waha się 
między 1:100 a 1:25000. Jest to uzależnione od częstości występowania poszczególnych 
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kombinacji antygenów HLA w populacji. Istnieje więc konieczność tworzenia rejestrów 
dawców z oznaczonymi antygenami HLA . 

57.  Co to jest badanie zgodności tkankowej?  
Aby przeszczep szpiku był udany, musi istnieć znaczna zgodność dawcy i biorcy  
w zakresie antygenów zgodności tkankowej ( HLA ). Ocenia się, że układ HLA może 
występować w około 5 miliardach kombinacji.  Na szczęście nie wszystkie antygeny 
(podobnie jak w krwiodawstwie) są jednakowo ważne. Wobec znacznego ich 
zróżnicowania trzeba poprzestać na uzyskaniu zgodności dla najważniejszych. Mimo 
takiej niepełnej zgodności przeszczep z dużym prawdopodobieństwem może zakończyć 
się sukcesem. Dla tych najważniejszych cech zgodność występuje z częstotliwością 
1:25000  

58.  Jak funkcjonuje rejestr dawców szpiku?  
Informacje zawarte w ankiecie honorowego dawcy szpiku zostają zamieszczone  
w elektronicznej bazie dawców. Pobrana  krew zostaje poddana badaniom mającym na 
celu określenie antygenów zgodności tkankowej HLA. Wyniki badań wprowadzamy do 
rejestru i jednocześnie przesyłamy je do dawcy pocztą.  

Należy podkreślić, iż wyniki typowania HLA dawcy będą �gurować również  
w świat owym rejestrze dawców szpiku BMDW . Oznacza to, że nasi polscy dawcy są 
dostępni dla chorych na całym świecie, a dawcy z całego świata dla chorych osób  
w Polsce. Wszystkie rejestry dawców szpiku umieszczają swoich dawców 
zaszyfrowanych pod specjalnym kodem  we wspólnej światowej bazie dawców szpiku, 
należy więc rejestrować się tylko w jednym rejestrze, aby wyniki przeszukiwania 
światowej bazy dawców  szpiku nie dawały zafałszowanego obrazu co do liczby 
potencjalnych dawców.  

59.  Czy oddawanie szpiku jest anonimowe?  
Z wielu przyczyn, zarówno medycznych jak i psychologicznych, nie powinno dojść do 
spotkania dawcy z biorcą. Jednak na usilne i niezależne życzenie kontaktu obu tych osób 
– chorego i osoby o�arującej mu szansę przeżycia może dojść do spotkania obojga po 
okresie minimum 1 roku od dnia przeszczepu i za sprawą ośrodka transplantacji. Przed 
zabiegiem przestrzega się więc anonimowości dawcy i posługuje się odpowiednim 
kodem – numerem ewidencyjnym dawcy, a nie nazwiskami, w kontakcie pomiędzy 
ośrodkiem kwali�k ującym chorego do przeszczepu a ośrodkiem dawcy.  

60.  Jakie korzyści odnosi honorowy dawca szpiku z oddania materiału 
przeszczepowego?  
Największą i niepodważalną korzyścią jest oczywiście o�arowanie komuś szansy 
powrotu do zdrowia!  

Trzeba pamiętać, że w rejest rach, jakie są zorganizowane w Europie i na świecie 
dawstwo szpiku jest honorowe i bezpłatne. Natomiast wszelkie koszty związane  
z wykonywaniem badań i z ewentualnym i podróżami do ośrodków pobierających 
materiał przeszczepowy będą zrefundowane. Dawca zostanie również objęty specjalną 
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opieką lekarską zarówno podczas wstępnych badań kwali�kujących do dawstwa, jak  
i później, po pobraniu materiału transplantacyjnego.  

Dawcy szpiku przysługuje ponadto tytuł dawcy przeszczepu, potwierdzony przez 
odznakę i legit ymację wydaną przez zakład opieki zdrowotnej, który pobrał szpik. Dawca 
przeszczepu, który oddał szpik więcej niż raz ,  otrzyma tytuł zasłużonego dawcy 
przeszczepu potwierdzony przez odznakę i legitymację wydaną przez ministra zdrowia. 
Dawca przeszczepu i z asłużony dawca przeszczepu są uprawnienie do korzystania poza 
kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  

61.  Jak pobiera się szpik?  
Szpik, podobnie jak krew podlega ciągłej regeneracji, więc oddając szpik dawca nic nie 
traci.  Można go pobrać na dwa sposoby: 

Pierwsza metoda:  

Od dawcy, przy pomocy igły, pobiera się około 1000 ml szpiku z jednej lub obu kości 
talerza biodrowego (ilość zależy od wagi biorcy i dawcy, maksymalnie 25 ml/kg dawcy). 
Zabieg trwa ok. 1 godziny i odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Szpik w organizmie 
dawcy w ciągu kilkunastu dni regeneruje się. Dodatkowo, dawcy przetacza się jego 
własną krew pobraną ok. 14 dni wcześniej (oddanie krwi aktywizuje szpik, a później,  
z powodu ubytku przez pewien czas krew jest produkowana wolniej).  

Co się dzieje po pobraniu szpiku tą metodą?  

a. Dawca opuszcza szpital na drugi dzień po oddaniu szpiku.  
b. Następstwem znieczulenia mogą być nudności i ból głowy.  
c. Po zabiegu nieprzyjemnymi objawami dla dawcy może też być, utrzymująca się 

do kilku dni, bolesność w miejscu ukłuć.  
d. U około 10% dawców może wystąpić gorączka i ogólny dyskomfort. Gorzej 

zabieg znoszą osoby starsze.  
e. Być może, po jakimś czasie dawca zostanie poproszony o oddanie krwi lub płytek 

krwi dla pacjenta poddanego przeszczepowi szpiku. Jest to również procedura 
bezpieczna i nie stanowiąca żadnego uszczerbku dla zdrowia.  

Druga metoda czyli leukafereza  

Jest to separacja komórek jednojądrowych z krwi obwodowej stosowana jako 
alternatywa do pobrania szpiku drogą zabiegu operacyjnego.  

Celem zabiegu jest uzyskan ie komórek posiadających zdolność odbudowy układu 
krwiotwórczego, które mogą następnie służyć jako materiał przeszczepowy. Procedura 
jest mało inwazyjna i niebolesna, polega tylko na założeniu wkłuć do żył w okolicy 
zgięcia łokciowego. Krew pobierana z jednej kończyny po odseparowaniu komórek 
krwiotwórczych podawana jest z powrotem do żyły w drugiej kończynie górnej. Liczba 
separacji koniecznych do uzyskania materiału na jeden przeszczep wynosi od 1 do 2 
zabiegów. Czas trwania zabiegu wynosi od 180 do 240 m in. Dawcy poddawani są przed 
leukaferezą mobilizacji z zastosowaniem czynnika wzrostowego.  
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W porównaniu z uzyskaniem materiału przeszczepowego drogą pobrania szpiku, 
metoda ta posiada następujące zalety:  

Możliwość pobrania materiału przeszczepowego bez konieczności zastosowania 
znieczulenia ogólnego, co jest mniej obciążające dawcę oraz pozwala na 
zmniejszenie kosztów leczenia (sala operacyjna, anestezjolog).  
Możliwość przeprowadzenia procedury w trybie ambulatoryjnym tzn. Dawca 
zgłasza się do szpitala (amb ulatorium cytaferezy) tylko na czas przeprowadzenia 
zabiegu.  

Objawami ubocznymi leukaferezy może być drętwienie i mrowienie w różnych częściach 
ciała, szybko ustępujące po podaniu preparatów z wapniem. Proces przejściowo obniża 
też krzepliwość krwi.  

  

62.  Co t o jest czynnik wzrostowy?  
Pewnym obciążeniem przy pobieraniu szpiku metodą leukaferezy jest natomiast fakt 
podawania czynnika wzrostowego ( G-CSF). Dawca otrzymuje dwa razy dziennie 
podskórnie czynnik wzrostowy, który podnosi liczbę komórek układu krwiotwórczego. 
Nie ma obecnie danych, aby podawanie czynnika wzrostowego powodowało trwałe 
negatywne skutki dla dawcy.  

Objawami ubocznymi podawania czynnika wzrostowego mogą być:  

Ból mięśni i kości,  
Osłabienie,  
Zaczerwienienie w miejscu wstrzykiwania leku.  

63.  Czy każdy może zostać dawcą szpiku?  
Potencjalny dawca szpiku powinien mieć od 18 do 50 lat (ze względów ekonomicznych 
najlepiej nadają się osoby młode; np. trzydziestolatek może być aktywny w bazie przez 
ponad 20 lat). Nie może to być osoba, która:  

Chorowała bąd ź choruje na nowotwory, choroby hematologiczne, choroby 
immunologiczne  
Jest nosicielem wirusa HIV, HBS, HCV (żółtaczki typu B  i C),  
Jest chora na cukrzycę, padaczkę (chyba że przez co najmniej 3 lata od 
zakończenia leczenia nie wystąpiły u niej ataki drgawkowe), łuszczycę, kiłę, 
chorobę Creutzfeldta -Jacoba, postępującą demencję lub zwyrodnieniową  chorobę 
neurologiczną, w tym o nieznanym pochodzeniu,  
W wywiadzie rodzinnym wskazuje, że może być zagrożona gąbczastym 
zwyrodnieniem mózgu albo chorobami dziedzicznymi,  
Otrzymała przeszczep rogówki, twardówki lub opony twardej, albo została 
poddana nieudokumentowanej operacji neurochirurgicznej, w której 
zastosowana mogła być opona twarda,  
Otrzymała jakikolwiek ksenoprzeszczep (przeszczep odzwierzęcy),  

15



  

Była leczona hormonami uzyskanymi z ludzkich przysadek,  
Była leczona środkami immunosupresyjnymi,  
Stosowa ła domięśniowo lub dożylnie leki, które nie zostały przepisane przez 
lekarza,  
Ze względu na swoje zachowania seksualne należy do grup podwyższonego 
ryzyka zakażenia  poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą 
przetoczenia krwi,  
Choruje na jakąkolwiek inna poważną chorobę aktywną przewlekłą lub 
nawracającą.  

Osoby chcące zarejestrować się w krajowym banku dawców szpiku powinny  
w niektórych przypadkach poczekać ze zgłoszeniem. Dotyczy to między innymi:  

Okresu 6 miesięcy (albo 4 miesięcy, gdy badanie metodami biologii molekularnej 
w kierunku WZW B  i WZW C dało wynik ujemny) po:  

Badaniu endoskopowym przy użyciu �beroendoskopu,  
 Kontakcie śluzówki z krwią lub po ukłuciu igłą  

Przetoczeniu składników krwi,  
Dużym zabiegu chirurgicznym,  
Ta tuażu lub przekłuciu części ciała,  
Akupunkturze, chyba że została wykonana przez wykwali�kowanego 
lekarza przy użyciu jałowych i jednorazowych igieł,  
Narażeniu na ryzyko z powodu bliskiego kontaktu w warunkach 
domowych z chorymi na wirusowe zapalenie wątroby  

Okresu 6 miesięcy od dnia powrotu do Polski po pobycie w krajach o dużej 
częstotliwości występowania nosicieli HIV i chorych na AIDS oraz na obszarach, 
w których endemicznie występują choroby tropikalne  
Pobytu w zakładzie karnym i okresu 6 miesięcy po jego opuszczeniu  
Okresu 6 miesięcy od daty wyleczenia toksoplazmozy i mononukleazy zakaźnej  
Okresu 2 lat od daty potwierdzonego wyleczenia gruźlicy i boreliozy  
Okresu zachorowania na rzeżączkę i 12 miesięcy po jej zakończeniu  
Okresu po zaprzestaniu ryzykownych zachowań szczególnie narażających na 
zarażenie chorobami przenoszonymi drogą transfuzji, którego długość zależy od 
rodzaju choroby i od dostępności odpowiednich testów  
Ciąży i okresu 6 miesięcy po porodzie lub innym zakończeniu ciąży  
Okresu karmienia piersią i 3 miesięcy po zaprzestaniu karmienia  
Okresu do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych oraz przewlekłych chorób 
wielu narządów (np. choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy)
Okresu, gdy wartość ciśnienia tętniczego przekracza 180/100 mm hg  
Okresu występowania chorób zapalnych i uczuleniowych skóry, ostrych stanów 
uczuleniowych i okresu odczulania, okresu zaostrzenia chorób alergicznych  
Okresu do wyjaśnienia przyczyn wystąpienia wymienionych poniżej objawów, 
które mogą być spowodowane zachorowaniem na AIDS , takich jak:  

Przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza szyjnych, 
karkowych, nadobojczykowych i pachowych)  
Nocne poty  
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Gorączka o niewyjaśnionej przyczynie
Niewyjaśniona  utrata wagi
Przewlekła biegunka
Nietypowe zmiany skórne

Należy pamiętać, że w powyższych sytuacjach dawca zarejestrowany w rejestrze nie 
będzie mógł oddać szpiku nawet, gdy osoba chora będzie potrzebowała właśnie jego 
szpiku. Istnieją również inne przyczyny, które mogą uniemożliwić oddanie szpiku 
zarejestrowanemu już dawcy. Są to:  

Okres inkubacji choroby zakaźnej (zwykle 4 tygodnie) po kontakcie z osobami 
chorymi na choroby zakaźne inne niż wirusowe zapalenia wątroby  
Okres 4 tygodni po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych 
wyników z badań klinicznych i laboratoryjnych  
Okres 2 tygodni po przebyciu grypy, zakażenia grypopodobnego i gorączce 
powyżej 38°C  
Okres przyjmowania leków zależnie od rodzaju przepisanego leku, jego sposobu 
działania i lec zonego schorzenia z wyjątkiem witamin, doustnych leków 
antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie 
menopauzy; w przypadku innych leków należy uzyskać zgodę lekarza (np. 
Zażywanie aspiryny dyskwali�kuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).  
Okres miesiączkowania i 3 dni po nim  
Okres 7 dni po zabiegu usunięcia zęba i innych drobnych zabiegach 
chirurgicznych  
Okres 48 godzin po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej  
Okres po przebytych szczepieniach:  

4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i 
wirusami  
48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, 
riketsjami, wirusami  
48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu a lub b (bez kontaktu z chorobą)  
48 godzin od przyjęci a anatoksyny  
3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi  
48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu 
zapaleniu mózgu, pod warunkiem braku ekspozycji na te chorobę; gdy 
istnieje ryzyko zakażenia - okres 12 miesięcy od kontaktu z tymi 
chorobami  

64. Czy po zgłoszeniu się do rejestru dawców szpiku mogę się wycofać?
Oczywiście! Jeśli zarejestrujesz się w rejestrze dawców szpiku, a potem zmienisz zdanie  
i będziesz chciał się z niego wykreślić – możesz to zrobić w każdej chwili. Również 
wtedy, gdy zostaniesz wytypowany jako dawca dla konkretnego pacjenta możesz 
zrezygnować! Należy jednak mieć świadomość, że na 10 dni przed planowanym 
zabiegiem pobrania materiału do przeszczepu, szpik pacjenta przygotowanego do 
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zabiegu transp lantacji jest niszczony i jeśli pacjent nie dostanie szpiku pobranego od 
dawcy – umrze . 

65.  Dlaczego dawca wychodzi ze szpitala dopiero po paru dniach  po 
oddaniu szpiku? 
Wychodzi się po 1-2 dniach (w ogromnej większości po 1 dniu) od zabiegu, żeby 
wykonać bada nia kontrolne  

66.  Czy jest niebezpieczeństwo, jakiekolwiek dla mojego zdrowia? na 
przykład zarażenia żółtaczką?  
Nie ma, operacja jest zupełnie bezpieczna dla zdrowia. Nie ma ryzyka zakażenia ani 
jakichkolwiek powikłań.  

67.  Dlaczego przed zabiegiem jest mi pobrana porcja krwi?  
 
Żeby po zabiegu nie odczuwać różnic objętościowych [ta porcja jest oddawana dawcy 
szpiku w czasie zabiegu]  

68.  Jak długo będę dochodzić do siebie?  
„Do siebie” dochodzi się praktycznie od razu. Po wyjściu ze szpitala prowadzi się 
normalny tryb życia, nie odczuwając, że jednorazowo pobrano tak dużą objętość krwi  
i szpiku.  

69.  Jak długo szpik będzie się regenerował?  
Szpik regeneruje się w pełni w ciągu 2 -3 tygodni, ale nawet o tym nie wiesz  - nie 
odczuwasz żadnych skutków ubocznych (co najwyżej miejsca wkłuć bolą kilka dni).

70.  Czy w tym czasie jestem podatniejsza na choroby?  
Nie, pobrana ilość komórek krwiotwórczych stanowi około 1% wszystkich, więc ilość 
produkowanych przez pozostałe komórki komórek układu immunologicznego nie ulega 
zmianie.  

71.  Czy sam zabieg pobierania szpiku boli?  
Nie. Operacja wykonywana jest przy znieczuleniu ogólnym. Czasem, gdy dawca boi się 
znieczulenia lub jest to korzystniejsze dla biorcy , szpik pobiera się inną metodą - przez 
�ltrację komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej. W tym wypadku wykonuje się dwa 
małe  wkłucia do naczyń krwionośnych  i boli jedynie ukłucie  - jak przy normalnym 
pobieraniu krwi.  

72.  Jakie mogą być skutki uboczne zabiegu dla dawcy?  
Wynikają one jedynie z zastosowania znieczulenia ogólnego. Bardzo rzadko mogą się 
wię c pojawić bóle głowy, nudności i wymioty.  
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73.  Czy w czasie jednorazowej akcji lub w stałym ośrodku badań od razu 
pobiera się szpik?  
Nie. W czasie akcji pobierana jest mała probówka krwi do badań genetycznych. Dopiero 
po przebadaniu próbek dane potencjalnych dawców są włączane do Rejestru i są 
uwzględniane przy poszukiwaniu dawcy dla danego chorego. Wtedy prosi się o zgodę na 
przeszczep i przeprowadza dokładniejsze badania. Po wyrażeniu zgody i po pomyślnych 
badaniach ustala się termin zabiegu.  

74.  Ile czasu jest się w bazie potencjalnych dawców?  
W rejestrze znajdują się osoby pełnoletnie do 50. roku życia. Po tym okresie osoba jest 
wypisywana, ponieważ jej szpik może nie być wystarczająco sprawny dla biorcy.  

75.  Czy po oddaniu szpiku osobie niespokrewnionej będę mógł pomóc 
choremu ze swojej rodziny, jeżeli zajdzie taka potrzeba?  
Oczywiście. Oddanie szpiku osobie niespokrewnionej nie przeszkadza w późniejszym 
przeszczepie dla kogoś z rodziny.  

76.  Jestem w rejestrze od kilku lat. Czy muszę o czymś pamiętać?  
Bardzo ważne jest u aktualnianie swoich danych osobowych w przypadku 
przeprowadzki lub zmiany numeru telefonu. Oszczędzi to kłopotów w czasie 
poszukiwania dawców, gdy ktoś będzie potrzebował szpiku od danego dawcy.  


