Doneaza si salveaza!

Contact:
021.252.35.33
021.303.70.80 - interior 28103, 28180
PUNCT DONARE COLECTA MOBILA
Spitalul de Urgenta al M.A.I.”Prof. Dr. Dimitrie Gerota” BUCURESTI
ANUNT
In cadrul Spitalului de urgenta al M.A.I.”Prof. Dr. Dimitrie Gerota” BUCURESTI
s-a deschis punctul de donare plasma convalescenta Covid-19 si sange.
Acest punct de donare amplasat in exteriorul spitalului a fost realizat in colaborare cu Centrul
de Transfuzie Sanguina Bucuresti si Institutul National de Hematologie Transfuzionala.

Conditii de admisibilitate la donarea de sange
Donatorul de sânge este orice cetăţean român cu domiciliul în România sau orice cetăţean
strain care are reşedinţa în România de cel putin 6 luni, în deplină stare de sănătate, care se
supune regulilor prelevării de sânge total şi componente sanguine de origine umană. La
prezentare este obligator indentificarea potentialului donator cu unul din cele 3 acte oficiale
de identificare in original (BI/CI, carnet de conducere, pasaport/permis rezidenta).

In cazul donarii de sange nominale, pentru un anumit pacient, la prezentare se va cere
numele si prenumele pacientului pentru care se donaze si unitatea sanitara in care este
internat.
Înainte de a dona:
Dimineaţa înainte de recoltare CONSUMATI un mic dejun lejer (sandwich/legume/fructe) si o
cană cu ceai, pentru persoanele hipotensive se recomanda cafea cu o ora inainte de donare;
NU fumati INAINTE SI DUPA donare cu o oră, nu consumati carbogazoase, cafea sau solide la
45 minute dupa donare;
De asemenea veniti la donare ODIHNIT (nu dupa o noapte pierduta la serviciu sau in fata
calculatorului) !
Pentru a deveni donator de sange trebuie sa indepliniti următoarele condiţii generale:
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani (dupa 50 de ani va rugam sa va
prezentati cu un EKG recent);
greutate peste 50Kg / fara obezitate grad 3;
puls regulat, 60 -100 bătăi/minut;
tensiune arterială sistolică între 100 şi 160 mmHg ;
să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale, sau manevre
invazive (acupunctura, tatuaj, piercing) ;
pentru femei: să nu fie însărcinate sau în perioada de lăuzie (1 an jumate
de la intreruperea alaptarii), în perioada menstruală (menstruatia cel
putin 5 zile inainte si dupa);
să nu fii consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu CEL PUTIN 48 de ore
înaintea donării;
fara tratament simptomatic recent: aspirina/antiinflamatorii >4 zile,
paracetamol >2zile, antibiotic sau raceli/infectii >14 zile;
peste 21 zile de la calatorii in strainatate, zone cu malaria > 6 luni;
sa nu fie sub tratament pentru diferite afectiuni: hipertensiune,boli de
inima,boli renale,boli psihice,boli hepatice,boli endocrine

Donatorii NU trebuie să aiba sau sa fi avut urmatoarele boli:
hepatită (B sau C)
TBC
sifilis
malarie
epilepsie, astm alergic, alte boli neurologice
boli psihice
bruceloză
ulcer activ sau operat, chirurge de gastric sleeve
diabet zaharat
boli de inimă
boli de piele/autoimune: psoriazis, vitiligo, poliartita reumatoida, lupus, tiroidita autoimuna
(Basedow, Hashimoto) etc
miopie forte peste (-) 6 dioptrii
cancer

Criterii de excludere temporara:
boli infecţioase (gripă , infectii bacteriene), expunere zone cu epidemie;
anemie; examinare endoscopică, transfuzii, intervenţii chirurgicale, tatuaje (6 luni), contact
apropiat cu persoane cu hepatită/HIV;
vaccinări; sarcină, alăptare; tratamente dentare;
consum de alcool > în ultimele 48 de ore;
consum de medicamente.
Criterii de excludere permanenta:
afecţiuni cardiovasculare (hipertensiunea arterială cronică în tratament, angina pectoral,
insuficienta venoasa); traumatisme craniene cu sechele; etilism cronic; schizofrenie; epilepsie;
hepatită cronică, ciroză hepatică; sifilis; pancreatită; cancer, leucemii; diabet zaharat;
tuberculoză
hiperlipidemie; astm bronşic; alergia severă ; boli endocrine; lupus eritematos diseminat şi
alte colagenoze; psoriazis generalizat
persoanele pensionate medical, indiferent de diagnosticul de pensionare.
Criterii suplimentare de admitere pentru donatorii de componente sanguine prin afereză
(donator vechi, cel putin 2 donari standard in ultimele 6-8 luni):
trombocite > 200000/mmc;
pat vascular corespunzător;
fara istoric de hipocalcemie;
fara tratament cu antiagregante plachetare (aspirina, antiinflamatorii) în ultimele 7 zile,
corticosteroizi, anticoagulante.
Pentru informatii suplimentare 021.252.35.33 și 021.303.70.80 - interior 28103, 28180
de luni pana vineri in intervalul orar 08:00-15:00 (interval orar recoltare 08:00-12:00).

