
ОБАВЕШТЕЊЕ   

Позивају се студенти Високо струковне школе за образовање васпитача и пословних 
информатичара - Сирмијум да се укључе у акцију добровољног давања крви која ће се одржати 
18.03.2021.год. (четвртак) у Црвеном крсту Сремска Митровица у периоду од 10:00 до 11:30 часова.  
 
Ко може , а ко не може да даје крв?  
Све здраве особе мушког и женског пола старе од 18 до 65 година уколико задовољавају медицинске 
критеријуме после  лабораторијског и лекарског прегледа односно: 

-Ако сте здрави , одморни и наспавани  
-Ако имате више од 50 кг  
-Ако нисте прехлађени и болесни  
-Ако немате извесне промене на кожи и телу (инфекције)  
-Ако је прошло бар 10 дана од антибиотиске терапије 
-Ако немате сувише висок или низак притисак  
-Ако жене нису у фази месечног циклуса  
-Ако задовољавате граничне вредности хемоглобина  
-Мушкарци могу дати крв 4 пута годишнје ,а Жене 3 пута годишње  

 
Крв не могу дати лица за која лекар утврди да болују од акутних и извесног броја хорничних 
обољења као и лица за чију крв лекар утврди да може да угрози здравље примаоца. 
 
Важне напомене :  

-Бушенје ушију ,пирсинг или акупунктура – Одлаже давање крви 6 месеци  
-Блажа обољења –Сачекајте док потпуно не оздравите.Одлаже давање крви недељу до месец дана. 
-Ако сте недавно били изложени некој заразној болести – сачекајте док не прође инкубациони    
  период болести 
- Вакцинације – Зависи од типа вакцине , у случају живих вакцина сачекајте 4 недеље . Код већине  
   осталих вакцина дати крв када прођу ефекти вакцине  
-Тетовирање – Било каква врста тетоваже повлачи одбијање даваоца у трјању од 6 месеци  
-Конзумирање алкохола – најмање 6 часова пре давања крви не би требало узимати алкохол  
 

Како се понашати пре и после давања крви  
 

Пре давања крви је дозвољено и препоручљиво узиманје лакшег оброка. Једини медицински 
пропис је да се након давања крви попије довољно течности . Исхрана и физичке активности су 
уобичајене . После давања крви не треба пушити 2 сата , а 6 сати не треба радити поред незаштићених 
опасних апарата и машина . Такође се препоручује особама које се професионално баве пословима на 
висини или вожњом да тог дана не раде . 
 
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  
 
( Чланом 77,став3. Тачка 2. Закона утврђује се право добровољних давалаца крви на плаћено одсуство . 
Према овој одредби Закона добровољни даваоци имају право на коришћење 2 дана плаћеног одсуства, 
рачунајући и дан давања крви .) 
 


