
Шановні мешканці 
Оболонського району м. Києва!

На сьогоднішній день в Україні виник дефіцит донорської 
крові, що ускладнює ефективність роботи медичних служб. У 
зв’язку із нагальною потребою донорської крові, з метою 
популяризації безоплатного донорства та залучення населення 
до лав донорів крові в Оболонському районі м. Києва

10 листопада 2021 року відбудеться 

виїзний «День донора»
під гаслом «Здай кров -  врятуй життя».

організатори: Оболонська районна організація
Товариства Червоного Хреста м. Києва (04212, 
м. Київ, вул. Тимошенка, 1-А, тел: 097 014 03 45) спільно з
Київським міським центром крові (04060, м. Київ, 
вул. Максима Берлинського, 12, тел: 440-60-11).

Забір крові буде проводиться:

1 0  листопада 2 0 2 1  р. з 1 0 : 0 0  до 1 4 : 0 0  год.
в приміщенні VCentri Hub 

за адресою: просп. Оболонський, 2 2 - А

Донором крові можуть бути фізично здорові особи віком 
старше 18 років, у яких немає протипоказань (огляд лікарем- 
терапевтом Київського міського центру крові відбуватиметься 
на місці).

У день здачі крові при собі обов’язково мати паспорт, гарний 
настрій та відмінне самопочуття!

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до заходу та здати 
кров для допомоги тим людям, успішність лікування яких 
залежить від донорської крові. Адже,

1 донація може врятувати 3 життя!
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Від 01.11 .2021 № 7 8 Керівнику підприємства, 
організації, установи

На сьогоднішній день в Україні виник дефіцит донорської крові, що 
ускладнює ефективність роботи медичних служб. У зв’язку із нагальною 
потребою донорської крові, з метою популяризації безоплатного донорства та 
залучення населення до лав донорів крові, Оболонською районною організацією 
Товариства Червоного Хреста м. Києва спільно з Київським міським центром 
крові заплановано провести в Оболонському районі благодійний захід - виїзний 
«День донора» під гаслом «Здай кров -  врятуй життя».

Захід відбудеться 10 листопада 2021 року з 10:00 до 14:00 год. в 
приміщенні VCentri Hub за адресою: просп. Оболонський, 22-А.

Донором крові можуть бути фізично здорові особи віком старше 18 років, у 
яких немає протипоказань (огляд лікарем-терапевтом Київського міського центру 
крові відбуватиметься на місці).

У день здачі крові при собі обов’язково мати паспорт, гарний настрій та 
відмінне самопочуття!

Враховуючи вищевикладене, Червоний Хрест Оболонського району 
звертається до Вас з проханням забезпечити інформаційну підтримку та довести 
інформацію щодо проведення 10 листопада 2021 року з 10:00 до 14:00 год. 
виїзного «Дня донора» до працівників підпорядкованого Вам підприємства та, зя 
можливістю, особисто прийняти участь у благодійній акції.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до заходу та здати кров для допомоги 
тим людям, успішність лікування яких залежить від донорської крові. 
Адже, 1 донація може врятувати 3 життя!

Завчасно вдячні і сподіваємось на Ваше розуміння, підтримку та участь 
у благодійному заході!

З повагою
Голова Оболонської РО ТЧХ м. Києва



Цікаві факти про донорство крові:
- активні донори рідше хворію ть на серцево- 
судинні захворювання та легше переносять 
крововтрату при ДТП та інших нещасних випадках;

- донорство сприяє постійному омолодженню та 
самовідновленню організму;

- згідно з даними ВООЗ, люди, які постійно здають 
кров, ж ивуть у середньому на 5 років більше 
середньостатистичної людини.

Товариство Червоного Хреста 
України:

вул. Пушкінська, ЗО, м. Київ, 01024, Україна 
+380 (44) 235-01-57 // +380 (44) 288-16-58 

national@redcross.org.ua

А що буде, якщо...
після дослідження зразків крові донора будуть 
виявлені позитивні результати на трансфузійні 
інфекції, тоді в обов'язковому порядку донор буде 
повідомлений особисто і конфіденційно та 
запрошений в обласний центр служби крові. Тож, 
донорство - це додаткова можливість перевірити 
стан свого здоров'я.

/гебсгоззикгаіпе
REDCROSS.ORG.UA врятуй життя

Здай кров

м. Київ, 2020 р.

mailto:national@redcross.org.ua


Донорство -  це благородна й почесна місія, яка 
дозволяє зберегти життя хворим, потерпілим від 
опіків, аварій та катастроф.
Донація -  це процедура здачі крові та її компонентів 
(плазми, тромбоцитів).

Як підготуватись до донації:
- донором може бути фізично здорова особа, 
громадянин України віком від 18 по 60 років та 
вагою більше 50 кг;
-для здачі крові потрібно мати з собою паспорт або
інший документ, що засвідчує особу та результати
флюс рогр. ії органів грудної клітки;
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соку, компоту, хліба з медом чи варенням;

- напередодні (за добу) не споживати жирну, 
смажену, гостру, копчену їжу, молочні продукти, 
яйця, шоколад, банани, насіння соняшника;

- не паліть за 2 години до та після донації;

- не вживайте алкоголь за 48 годин до донації;

- не приймайте аспірин та анальгетики за 3 доби, 
антибіотики -  за 14 діб до донації;
- операції, пірсинг, татуювання є протипоказами до 
здачі крові продовж року;

- жінкаі\ донація дозволена через 5 діб після 
закінчення менструації.

Перед здачею крові необхідно:
- повноцінно відпочити (сон не менше 7-8 годин);

- пити велику кількість рідини;
- не планувати на цей день серйозних справ та 
обмежити інтенсивне фізичне навантаження.

Після здачі крові необхідно:
- відпочити протягом 10 хвилин;

- зняти пов'язку з руки через 2-3 години;

- не підіймати нічого важкого рукою, з якої брали 
кров;

- пити більше рідини, що забезпечить добре 
самопочуття;

- не керувати транспортним засобом протягом 2-х 
годин.

На наступний день після здачі крові 
можна отримати:

- результати аналізів на гепатит «В», «С», сифіліс, ВІЛ;

- результат визначення групи крові та резус-фактора.

Відновлення складу крові
Повне відновлення складу крові відбувається 

., .з  00 діб. Швидкість відновлення різних 
компонентів крові різна.




