
5 найпопулярніших 
запитань і відповідей
про донорство крові 

Чи потрібно проходити медогляд перед здачею крові? 

Ні. Донор проходить медогляд безпосередньо перед кроводачею – у центрі крові 

(або в офісі, якщо йдеться про корпоративний день донора, коли медична бригада 

сама приїздить до вас на місце роботи). 
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Чи потрібно приносити якісь довідки в день донації? 

Ні. До центру крові ви берете лише паспорт громадянина України. 

Решту документів оформлюєте на місці. 
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Чи потрібно заздалегідь здавати кров на аналіз?

Ні. Усі необхідні аналізи проведуть безпосередньо у центрі крові. 

Показники гемоглобіну і групу крові тобі скажуть одразу після здачі крові 

з пальця. А за тиждень після кроводачі ти зможеш дізнатися результати 

тестування на інфекції. 
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Чому мене можуть не допустити до кроводачі? 

Причин може бути багато. Рішення про допуск до донації ухвалює лікар. 

Головний принцип, яким керується при цьому медпрацівник – не нашкодити донорові. 

Часом у донорів-першачків у день кроводачі підвищується кров'яний тиск (зокрема, 

через хвилювання). Або маса тіла нижча, ніж 50 кг. Або дуже слабкий зір (менше, ніж 

«мінус б»). Часто причиною недопуску стає неправильна підготовка до кроводачі: 

неправильне харчування, перенесене нещодавно (менше місяця тому) ГРВІ або 

менше року тому зроблене татуювання, прийом медпрепаратів. 

На довічне відведення від донорства мають бути лише дуже вагомі причини 

(наприклад, інфекційні захворювання, такі як СНІД, сифіліс, вірусні гепатити, 

туберкульоз; паразитарні: ехінококоз, токсоплазмоз тощо; а також бронхіальна 

астма, злоякісні новоутворення, хвороби крові, видалення органів, 

вади серця тощо). 
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Як дізнатися, чи є в мене хронічні захворювання, 
несумісні з донорством крові? 

Твоя кров може воювати. Стань донором
Реєструйся на donor.ua та helsi.me

Якщо у людини є хронічні захворювання, їй про це підказує погане самопочуття. 

Симптоми змушують звернутися до лікаря і встановити діагноз. Із багатьма 

хронічними захворюваннями можна здавати кров. Головне – чесно сказати про 

свої діагнози під час медогляду в центрі крові: лікар ухвалить рішення про

 (не)допуск до кроводачі і пояснить вам причини. 
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