
АПЕЛ И РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ДАРЯВАНЕ НА КРЪВНА ПЛАЗМА 

ОТ ПРЕБОЛЕДУВАЛИ COVID-19 ПУБЛИКУВА 

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ 

 

Апел и разяснения за даряване на кръвна плазма от преболедували COVID-19 

публикува Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ). Само след два 

дни на 14 юни ще бъде отбелязан Световният ден на кръводарителя. Тогава ще се проведе 

и акция във ВМА от 10:00 часа. Тази година кампанията "Бъди един от нас. Дари кръв-

спаси живот!“ ще премине под знака на COVID-19. Всеки желаещ може да дари кръв и 

всеки ден от 8:30 до 16:00 часа в Центъра по трансфузионна хематология на ВМА, 

съобщи на 12.06.2020 г. Clinica.bg 

 

От Националния кръвен център публикуваха правила и разяснения при даряване на 

плазма на преболедувалите или тези, които са били носители на вируса на COVID-19.  Тя 

може да съдържа антитела, които имунната им система произвежда в борбата с вируса. 

Тази плазма може да бъде трансфузирана на пациенти с коронавирусна инфекция, за да 

се подпомогне тяхното възстановяване и шансовете за оцеляване. Добри резултати в този 

вид лечение се отчитат във ВМА. Даряването на т.н. реконвалесцентна плазма COVID 

19 се извършва при определени правила. 

 

Всеки желаещ да го направи трябва на първо място да е бил доказан носител или 

да се е възстановил от коронавирус. Допълнителни критерии за дарителите са да бъдат 

на възраст между 18 и 55 години, да тежат над 50 кг., да се чувстват здрави и да не 

приемат лекарства. Също така е необходимо да са изминали поне 28 дни от последните 

им клинични симптоми, ако са боледували. Клиничните симптоми включват 

температура, задух, кашлица и др. Изискват се и документи, осигурени от лечебното 

заведение, в което преболедувалите са лекувани, или от РЗИ. В първия случай 

болничната епикриза трябва да отразява доказана COVID-19 инфекция с PCR тест за 

търсене на вирусна РНК в назофарингеален секрет или положителен серологичен тест за 

SARS-CoV-2 антитела след преболедуване. От карантинираните се изисква документ от 

РЗИ, удостоверяващ установено носителство на COVID-19 и дата на освобождаване от 

карантина. Задължителен е и отрицателен тест за коронавирус.  

 

Участието в програмата за получаване на Реконвалесцентна плазма COVID 19 

изисква по-специално внимание към дарителите. За тази цел се препоръчва 

предварително уговаряне на дата и час за даряване, разясняват от (НЦТХ). След като 

дистанционно по телефона се изясни дали са налице всички условия за даряване на 

Реконвалесцентна плазма COVID 19, се регистрират дата и час, в които дарителят трябва 

да посети трансфузионния център. Там се извършва преглед от лекар, правят се 

предварителни изследвания на кръвни показатели и за хепатит В, хепатит С, СПИН и 

сифилис. След приблизително един час, когато приключи предварителната диагностика 

и ако всички резултати са в норма, се пристъпва към плазмафереза. Самата процедура 

отнема приблизително един час. След нея на дарителя се осигурява възможност да се 

възстанови и с това процесът приключва.  

 

Повече информация може да се получи на следните телефони: 

02 92 104 86, 02 92 104 74, 02 92 104 77, 02 92 104 20. 

 


