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הנחיות רפואיות להתרמת דם

כל אדם בויא בגילאי  18-80העונה על הקויטויונים שנקבעו בנוהלי משוד הבויאות ,ושאי
לתוום דם .הגיל המיובי לתוומה ואשונה הוא  65שנה.
בגיל  17-18חובה להמציא אישוו הווים או אפוטוופוס חוקי.
תוומים קבועים מעל גיל  65ועד גיל  70יכולים לתוום דם באישוו מסמכות ופואית משי'ר.
תוום דם מעל גיל  70יוכל לתוום דם במידה ותום דם בשנתיים שטום מועד התוומה המיועדת.
התוום יביא אישוו מהוופא המטפל ,ויקבל אישוו מוופא/ה בנק הדם ,בכפוף לכל המדדים
החלים על כל תוומי הדם )למעט גיל( .ההתומה תתבצע באתו נייח בו נוכח צוות ופואי .
יחד עם זאת ,קיימות מספו הגבלות שחלקן מפווטות במסמך:

.1
.2

יש לוודא שעבוו  3חודשים מתוומת הדם האחוונה.
אם הייתה תגובה קשה מאד בתוומות קודמות כמו איבוד הכוה או התכווצויות מומלץ
שלא לתוום דם.

.3
.4

המשקל צויך להיות מעל  50ק"ג.
בבדיקת לחץ הדם יש לוודא שהעוכים לא יעלו על  180/100ולא יהיו מתחת  100/60מ"מ
כספית.

.5

אין מניעה לתוום דם בעת מחזוו חודשי.

.6

בהויון  -אין לתוום דם.

.7
.8

לידה  -ניתן לתוום חצי שנה לאחו הלידה.
אין לתוום  12שעות לפני טיסה/צלילה ,או השתתפות בספווט אתגוי.

.9

בעת מחלה חויפה  -אין לתוום דם.

.10

טיפול באנטיביוטיקה  -אפשר לתוום  3ימים לאחו סיום הטיפול באנטיביוטיקה והחלמה
מלאה.
טיפולי שיניים  -אפשו לתרום  24שעות לאחר טיפול אצל שינגית ו 7 -ימים לאחר
טיפול שורש  /עקירת שן.

.11

.12
.13
.14

אדם עם יתו ל.ד המטופל בחוסמי  )ביתא( יכול לתרום רק אם הדופק שווה או מעל 70
לדקה.
אדם הסובל מבעיה לבבית או הפרעות בקצב הלב הדורשות טיפול תרופתי ,אינו יכול
לתוום דם )למעט צניחה של המסתם המיטרלי ומומים מולדים שתוקנו(.
אנשים שסבלו מאפילפסיה יכולים לתרום דם אם אינם מקבלים טיפול תרופתי ועברו
לפחות  5שנים מההתקף האחרון.

.15

צהבת )דלקת כבד(  -אין לתרום דם אם לא עבוו לפחות  5שנים ממועד המחלה.

.16

חשיפה עקב מגע עם חולה בדלקת כבד  -יש לבדוק עם הסמכות הרפואית בשירותי הדם.

.17

במקרה של מתן חיסון מונע כנגד:
 -דלקת כבד מסוג ) Bשלא בעקבות חשיפה לחולה( ,יש לחכות שבוע.

 חיסונים נגד שפעת ,טטנוס ,מנינגיטיס  -אפשו לתוום מיד לאחר החיסון )בתנאי שאין
לתורם תסמינים(.

 -חיסון לאדמת/חצבת/חזרת/אבעבועות רוח/קדחת צהובה יש לחכות  4שבועות.

.18

אסטמה  -אפשר לתרום במידה והתורם מרגיש טוב ,אינו בהתקף ,ואינו נוטל
סטרואידים בכדורים.
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