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2020 m. birželio 12 d.
Iki karantino kraujo donorų kasmet daugėjo, per jį – iškart sumažėjo
Birželio 14 d. minint Pasaulio kraujo donorų dieną COVID-19 pandemijos akivaizdoje,
kaip niekada ypač aktualus šios dienos šūkis – „Duok kraujo ir padaryk pasaulį sveikesnį“.
Šių metų kovo mėn. Lietuvoje įvedus karantiną dėl koronaviruso epidemijos, sumažėjo
donorų skaičius ir sutriko kraujo donorystė, pradėjo sekti kraujo atsargos.
Nuo karantino pradžios iki gegužės mėn. 31 d. kraujo donorystės įstaigose apsilankė
15 984 donorai, atliktos 16 559 donacijos – penktadaliu mažiau nei iki kovo 16 d. ir
ketvirtadaliu mažiau nei ankstesnių dvejų metų atitinkamu laikotarpiu (2020 m. sausio 1–kovo
15 d. – 20 046 donorai, 20 496 donacijos, 2019 m. – 22 053 donorai, 22 735 donacijos, 2018 m. –
21 185 donorai, 21 755 donacijos).
Higienos instituto tvarkomo Kraujo donorų registro duomenimis, per penkerius praėjusius
metus (2015–2019 m.) padaugėjo ir neatlygintinų, ir reguliariai dovanojančių kraujo donorų.
Nuolatinių donorų, kurie kraujo ar jo sudėtinių dalių duoda reguliariai, t. y. kasmet bent vieną kartą,
padaugėjo dešimtadaliu (nuo 54,2 proc. iki 64,5 proc.), o pakartotinių – 5,7 procentiniais punktais
(nuo 8,0 proc. iki 13,7 proc.). Taip pat daugėjo neatlygintinų donorų – nuo 81,4 proc. iki 99,6 proc.
O sumažėjo tik atlygintinų ir mišrių, t. y. davusių kraujo ir atlygintinai, ir neatlygtinai, donorų:
atlygintinų – nuo 16,5 proc. iki 0,3 proc., mišrių – nuo 2,1 proc. iki 0,1 proc.
2019 m. šalies kraujo donorystės įstaigose apsilankė 63 301 kraujo ar jo sudėtinių dalių
donoras, atlikta 107 718 viso kraujo ar jo sudėtinių dalių ėmimo procedūrų, iš jų 99,6 proc. –
neatlygintini kraujo davimai (2018 m. – 99,2 proc.). Tarp neatlygintinų donacijų pakartotinės sudarė
83,7 proc., likusią dalį – pirminės donacijos.
Praeitais metais nuolatiniai neatlygintini donorai sudarė 64,2 proc. visų donorų ir, palyginti su
2015 m., jų procentinė dalis padidėjo 25,1 punktais, o jų donacijos sudarė 78,7 proc. visų donacijų
(2015 m. – 49,0 proc., 2018 m. – 76,1 proc.).
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Infografikas „Kraujo donorai 2015–2019 m.“ – https://infogram.com/kdr-pranesimas-2020-m1h7j4d81krk96nr?live.
Kraujo donorų registro duomenys skelbiami Higienos instituto interneto svetainės puslapyje
http://www.hi.lt/lt/kdr-statistine-informacija.html.
Papildomą informaciją teikia Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus
Kraujo donorų registro valdymo specialistė Svetlana Bogdanova tel. (8 5) 212 3913, el. p.
svetlana.bogdanova@hi.lt.

Cituojant ar kitaip naudojant šiame pranešime esančią informaciją, prašome nurodyti jos šaltinį.

