
Тимчасові протипоказання для донорства крові та її компонентів 

Перелік протипоказань до донорства Усунення від донорства 
на: 

Якщо Вам переливали кров  1 рік 

Операції, у тому числі аборти  1 рік після операції 

Нанесення татуювання, проколювання вух, 
лікування голковколюванням, пірсинг 

1 рік від часу закінчення 
процедур 

Перебування в закордонних відрядженнях 
тривалістю більше 2-х місяців 

6 місяців 

Перебування в ендемічних з малярії країнах 
тропічного та субтропічного клімату (Азія, 
Африка, Південна та Центральна Америка) 
більше 3-х місяців 

3 роки 

Контакт з хворими на гепатити: 
гепатит А 
гепатит В, С 

  
3 місяці 
1 рік 

Перенесені інфекційні захворювання (які не 
вказані в розділі «Абсолютні протипоказання»): 
малярія в анамнезі при відсутності симптомів і 
від’ємних результатах імунологічних тестів 
 
черевний тиф після одужання і повного 
клінічного обстеження при відсутності 
виражених функціональних розладів 
 
ангіна, грип, гостре респіраторно-вірусне 
захворювання (після одужання) 

  

3 роки 

 

1 рік 

 

1 місяць 

Виривання зубів 10 днів 

Гострі або хронічні запальні процеси у стадії 
загострення (незалежно від їх локалізації). 
Температура тіла вище 37,0 град.С 

1 місяць після закінчення 
гострого періоду 

Вегето-судинна дистонія 1 місяць після нормалізації 
стану та відсутності 
симптомів 

Алергічні захворювання 2 місяці після закінчення 
гострого періоду 

Період вагітності та годування груддю 
 
Період менструації 

не раніше як через рік 
після пологів і не менше 3-
х місяців після закінчення 
лактації 
 
не менше 5-ти днів після 



закінчення менструації 

Щеплення: 
вбитими та рекомбінантними вакцинами 
(гепатит В, правець, дифтерія, кашлюк, тиф та 
паратиф, холера, грип), анатоксинами живими 
вакцинами (бруцельоз, чума, туляремія, 
вакцина БЦЖ, віспа, краснуха, поліомієліт)  
 
введення протиправцевої сироватки (при 
відсутності виражених запальних явищ на місці 
ін’єкції) 
 
проти сказу 
 
введення імуноглобуліну проти гепатиту В 
 
реакція Манту (при відсутності виражених 
запальних явищ на місці ін’єкції) 

  
10 днів 
  

  

1 місяць 

 
1 рік 
 

1 місяць 
 

2 тижні 

Прийом лікарських препаратів: 
антибіотики 
анальгетики та саліцилати 

  
2 тижні після закінчення 
курсу 
10 днів після закінчення 
прийому 

Вживання алкоголю 48 годин 

 

Інтервали між різними видами донорства  (у днях) 

  Наступні процедури 

Назва процедури кроводача плазмаферез тромбоцитаферез 

Кроводача 60 30 30 

Плазмаферез 
апаратний: доза 
500-800 мл 

14 14 14 

Плазмаферез 
ручний: 

14 14 14 

Тромбоцитаферез 14 14 14 

 


