
 NEATLYGINTINA KRAUJO DONORYSTĖ, KAI MAŽI DARBAI YRA DIDŪS. 

Birželio 14 diena minima 

Pasaulinė kraujo donorų diena. Remiantis 

Pasaulio Sveikatos Organizacijos 

duomenimis, kiekvienais metais pasaulyje 

atliekama maždaug 92 mln. kraujo perpylimo 

procedūrų. Kraujo atsargų reikia įvykus 

nelaimingiems atsitikimams, planinių 

operacijų metu, gydant sunkias lėtines ligas ar 

vykstant sunkiems gimdymams. Statistika 

rodo, kad vienas donoro kraujo vienetas gali 

išgelbėti iki trijų gyvybių, kai kraujas yra 

separuojamas, ir naudojami atskiri jo 

komponentai. Taip per metus išgelbėjamą 

milijonai gyvybių.  

Donorų kraujas reikalingas labai 

skirtingoms ligonių grupėms, ir jos žymiai skiriasi išsivysčiusiose ar vargingose šalyse. 

Išsivysčiusiose valstybėse, pavyzdžiui, Danijoje, daugumą pacientų, kuriems reikalingas donorų 

kraujas, sudaro asmenys, vyresni nei 65 m. Kraujo perpylimas šioje šalyje dažniausiai naudojamas 

kardiochirurgijoje, transplantacijoje, traumų gydymui ir pan. Tuo tarpu besivystančiose valstybėse, 

pavyzdžiui, Afrikos valstybėse, tai dažniausiai yra vaikai iki 5 metų ir vaisingo amžiaus moterys (14-

45 m). Taigi, šiose valstybėse kraujas reikalingas vaikų anemijos bei nėštumo komplikacijų gydymui. 

Žmonės dažniausiai nesuvokia, kad kraujas yra greitai gendantis produktas, ir reguliariai turi būti 

keičiamas, todėl kraujo centrams būtina laikytis tokios strategijos, kuri padėtų pritraukti reguliarius 

donorus, užtikrinančius pastovų saugaus kraujo pasiūlos palaikymą. Nors šiuolaikinėje medicinoje 

yra sudarytos tinkamos sąlygos gauti donorystei reikalingo kraujo, jį ištirti ir saugoti iki to momento, 

kai jo prireiks pacientams, kraujo paklausa praktiškai visada viršija pasiūlą. Dažniausiai apie 

donorystę susimąstoma tada, kai nelaimė ištinka artimą žmogų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Kraujo donorystės įstatymu kraujo donoru gali būti kiekvienas sveikas ir veiksnus 18-65 metų asmuo. 

Mediciniškai nustatyta, kad reguliarus kraujo davimas nedaro jokio žalingo poveikio donorų 

sveikatai, jeigu jis nėra pernelyg dažnas, o hemoglobino testas yra atliekamas prieš kiekvieną kraujo 

davimo procedūrą. Kita vertus, visuomenėje vis dar populiari nuomonė, kad kraujo donorystė yra 

„ Statistika rodo, kad vienas donoro kraujo 

vienetas gali išgelbėti iki trijų gyvybių“ 



žalinga sveikatai. Kiekviena kraujo perpylimo tarnyba turi nustačiusi griežtus kriterijus donorų 

priimtinumo nustatymui, ir nė viena iš jų nepriims donoro, kuris akivaizdžiai atrodo sergantis, ar 

kurio hemoglobino lygis yra mažesnis nei normalus. Donorų elgesio teorija skelbia, kad po trijų-

keturių kraujo davimo procedūrų tai tampa įpročiu. 

KAIP PASIRUOŠTI DONORYSTEI: 

o pailsėjus; 

o išgėrus daug skysčių; 

o pavalgius; 

o nerūkius; 

o moteris rekomenduojame susilaikyti nuo kraujo davimo menstruacijų metu. 

*Plačiau: https://kraujodonoryste.lt/informacija-donorams/kaip-pasiruosti-donorystei/  

 

Donoro garbės pensija – Valstybės padėka žmonėms neatlygintinai davusiems kraujo. 

Garbės pensija suteikiama donorui, ne mažiau kaip 40 kartų neatlygintinai davusiam kraujo ir ne 

mažiau kaip 10 metų aktyviai dalyvavusiam nemokamos donorystės veikloje. Valstybinė pensija 

garbės donorams mokama sukakus senatvės pensijos amžiui. Jos dydis – 116 eur. Asmeniui, 

turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų, išskyrus 

valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali būti mokama tik su viena iš valstybinių pensijų. 

 

Kraujo paaukoti galite: 

o Apsilankę Nacionaliniame kraujo centre Šiauliuose S. DAUKANTO G. 90. 

o Kraujo donorystės akcija Jūsų darbovietėje, pasikvieskite NKC į savo įstaiga: 

Donorystės akcijų organizatorė: 

Inga Krivickienė 

Mob. 8 685 71 832 

El. p. i.krivickiene@kraujodonoryste.lt 

o Kitas būdas tapti kraujo donoru – atvykti į NKC komandos organizuojamą kraujo paėmimo vietą 

(artimiausias išvykas galite matyti interaktyviame žemėlapyje: https://kraujodonoryste.lt/ ). 

 

 

https://kraujodonoryste.lt/informacija-donorams/kaip-pasiruosti-donorystei/
mailto:i.krivickiene@kraujodonoryste.lt
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Pranešimą parengė: 

Visuomenės sveikatos specialistė 

Karolina Sankauskaitė 

Kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir gyvenimo. – R. V. Emersonas. 
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