
HIV in HEPATITIS

Preberite pred dajanjem krvi

NIKOLI NE DAJAJTE KRVI SAMO ZARADI 
TESTIRANJA NA HIV

Test lahko anonimno in brezplaËno opravite na :

Kliniki za infekcijske bolezni in vroËinska stanja KliniËnega centra 
v Ljubljani, Japljeva 2, vsak ponedeljek od 12.00 do 14.00 ure.
Informacije: (01) 522-26-22

»e ste zaskrbljeni zaradi HIV ali hepatitisa, se lahko o tem
pogovorite tudi z naπimi zdravniki na Zavodu Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino ali pa obiπËite svojega
osebnega zdravnika.
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ENO LETO NE SMEJO DATI KRVI

 Æenske po spolnem odnosu z moπkim,  
 ki je imel spolni odnos z drugim moπkim.

 
 Osebe po spolnem odnosu s komer  
 koli, ki si je vbrizgaval drogo.

 Moπki, po spolnem odnosu z osebo, ki  
 je za spolni odnos prejela plaËilo ali droge.

 Osebe po spolnem odnosu z osebo z
 motnjami strjevanja krvi, ki je dobiva 
 la v preteklosti (pred letom 1993) kon- 
 centrirane faktorje strjevanja krvi.

 
 Osebe po spolnem odnosu s komer  
 koli, ki je imel spolne odnose v Afriki.

»e neodgovorno dajete kri, lahko okuæite 
druge ljudi.

NIKOLI NE SMEJO DATI KRVI

 
 Osebe, okuæene z virusom HIV
 in njihovi spolni partnerji.

 Osebe, okuæene z virusom hepatitisa.

 Moπki, ki so imeli spolne odnose
 z drugimi moπkimi.

 Osebe, ki so za spolni odnos prejele  
 plaËilo ali droge.

 
 Osebe, ki so si kdaj koli vbrizgavale  
 drogo.

Prosimo vas, ne dajajte krvi samo zato, da 
bi se testirali na hiv ali hepatitis, ali Ëe ste v 
zadnjem letu imeli sploni odnos z osebo, za 
katero mislite, da je okuæena z virusom hiv 
ali hepatitisa.

VARNA TRANSFUZIJA, AIDS IN HEPATITIS

Zahvaljujemo se vam, da kot krvodajalec pomagate soËloveku.

Transfuzija krvi je varen naËin zdravljenja tudi zato, ker vsako 
enoto krvodajalËeve krvi skrbno pregledamo na prisotnost
virusov, prenosljivih s krvjo. Okuæeno kri uniËimo.
V zelo zgodnjem obdobju okuæenosti z virusom HIV ter virusoma 
hepatitisa B in C, laboratorijskih znakov okuæbe v krvi ne zazna-
mo dovolj zgodaj. Od trenutka okuæbe do pozitivnih izsledkov 
testiranja krvi lahko preteËe veË Ëasa, izjemoma tudi leto dni.

Zato obstaja tveganje za prenos bolezni s transfuzijo krvi, ki e ne 
kaæe laboratorijskih znakov okuæbe. Verjetnost takπnih primerov 
je sicer zelo majhna, vendar se jim lahko izognemo, Ëe zago-
tovimo, da med krvodajalci ni potencialnih prenaπalcev okuæb. 
V zloæenki so predstavljeni naËini obnaπanja in okoliπËine, pri 
katerih je moæen prenos okuæbe z omenjenimi virusi. Dobro si jo 
oglejte in presodite, ali ste bili kdaj v nevarnosti, da se okuæite.

Ne dajte krvi, Ëe ste bili kdaj koli v nevarnosti, 
da bi se okuæili!

»e ste kljub prebranemu besedilu πe vedno negotovi oziroma pri 
odloËitvi potrebujete pomoË, se pogovorite z naπim zdravnikom. 
»e potrebujete veË Ëasa za premislek o tem, lahko zapustite 
krvodajalsko akcijo πe pred odvzemom krvi.

Pri dajanju krvi se zanesljivo ne morete okuæiti!


