Как да даря реконвалесцентна плазма?

Стъпка 1
Обаждаш се по телефона на Националния
Център по трансфузионна хематология:
02 921 0461, 0876 752 909
0876 773 201, 0876 774 207
и казваш, че искаш да дариш реконвалесцентна плазма на апарат за плазмафереза.
Стъпка 2
Следва кратко интервю по телефона с дежурния лекар, за да се уточни дали отговаряш на
основните критерии за даряване на плазма.
Стъпка 3
Записваш си час за даряване.
Стъпка 4
Вземат ти кръв за изследване и след 50 мин.
резултатът е готов.
Стъпка 5
Ако той няма отклонения, ти си одобрен и
започва процедурата плазмафереза, която
продължава около час.
Стъпка 6
Като приключи даряването на плазма, си
вземаш хранителните добавки, 2 дни отпуск и
хонорар и отиваш на работа.
След една седмица можеш
пак да дариш плазма!

ЗА ПРОЕКТА

Проектът „Дари плазма – Дари живот на трима“ се изпълнява от Сдружение „Лечение на
КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ в партньорство с Район „Студентски“ и Първа Частна
Математическа гимназия (ПЧМГ). Той е одобрен
и се финансира 90% от Програма „Европа“ на
Столична община. Целта на проекта е да популяризира даряването на реконвалесцентна
плазма в условията на пандемия, което е свързано с повишаване на демократичната култура и
гражданската осведоменост.
Информационната кампания се реализира чрез
установяване на партньорство между структурите на гражданското общество и местната
власт. Целевите групи са: възстановили се от
КОВИД-19 жители на Район „Студентски“ и техни близки, които да бъдат мотивирани да дарят
плазма; общопрактикуващите лекари в Района;
лекарите-специалисти от здравните заведения в
Района. А крайните бенефициенти са жителите
на Района.
Дейностите по проекта са няколко: провеждане
на анкета за нагласите на жителите на Района да
даряват плазма и други кръвни продукти, както
и техните очаквания към общината по време на
пандемия; създаване на изследователски доклад
и филм за даряването на плазма; създаване и пилотиране на модел за партньорство между ръководството на Района и Сдружението; информационна кампания, провеждане на 3 семинара
и 2 срещи с потенциални дарители на плазма.
Във всички дейности участват представители
на Район „Студентски“, а като доброволци се
включват ученици, родители и учители от ПЧМГ.

Срещнал си се с КОВИД-19 и
си го преборил успешно?

ПЛАЗМА ДАРИ НА ТРИМА
ПОМОГНИ!

Сдружение
“Лечение на Ковид-19 с
реконвалесцентна плазма”

Контакти на сдружението
covid19plasma.eu
covidplasma19@gmail.com
mob.+359 898 780 380

Проект „Дари плазма – Дари живот на трима“ се
изпълнява с финансовата подкрепа на столична
община Програма „Европа“ 2021 от Сдружение
„Лечение на Ковид-19 с реконвалесцентна плазма“,
в партньорство с Район „Студентски“ на Столична
Община и Първа Частна Математическа гимназия

Какво е плазма?
Плазма e течната част на кръвта - 55% от обема
й, като 90 % от плазмата са вода, а останалите
10 % – органични и неорганични вещества.

Какво е реконвалесцентна плазма?
Това е плазмата на хора, които са прекарали определена инфекциозна болест и са изградили
антитела срещу причинителя. Плазмата на преболедувалите от COVID-19 съдържа антитела,
които са произведени от организма срещу новия коронавирус SARS-CoV-2.

Колко начина има за даряване на плазма
Плазма може да се дари по два начина – чрез даряване на цяла кръв и чрез плазмафереза. Първият начин е стандартно кръводаряване, като от
една доза кръв се отделя една доза плазма.
При втория начин чрез плазмафереза се отделят 3 дози плазма, той е по-щадящ за дарителя и
дори е полезен за него.
Колко плазма мога да даря?
Чрез плазмафереза - до 600 мл, което прави 3
дози по 200 мл.

Полезна ли е една такава процедура?
Да, плазмаферезата е полезна, защото с отделянето на плазма се извличат токсини, вируси и
други вещества, които през годините са се натрупали в организма. Смята се, че даряването на
плазма има antiaging ефект, след него хората се
чувстват по-енергични и подмладени.

Опасно ли е да се дарява плазма
Даряването на плазма с апарат за плазмафереза
е напълно безопасно. От кръвта се отделя само
плазмата, а кръвните клетки се връщат обратно
на донора. Затова човек може веднага да се заеме с ежедневните си занимания, дори шофиране
и работа.
Колко често мога да дарявам плазма?
Тъй като кръвните клетки се връщат обратно в
организма на донора по време на самата процедура, възстановяването на пълния обем на кръвта става за 2-3 дни. В България е разрешено да се
дарява плазма 8 пъти за два или повече месеца в
рамките на една година, а в САЩ това е възможно всяка седмица.
На колко болни мога да
помогна?
Обикновено на един болен се преливат 2-3 дози
през интервал от 24–48
часа.

От какво зависи дали
плазмата ще помогне на
даден болен?
От няколко фактора: в коя
фаза на заболяването е
прелята; каква е цялостната схема на лечение,
която се прилага при този
болен; какъв е титърът на
антителата в прелятата
плазма; какво е цялостното здравословно състояние на болния, възраст и

др. Ако методът е приложен правилно, ефектът
от него се вижда 10-24 часа след преливането

Защо лечението с плазма е актуално днес?
Лечението с реконвалесцентна плазма е метод,
който се прилага за първи път през 1891 г. Оттогава той е средство на избор при епидемии и
пандемии, причинени от нова или смъртоносна
инфекция – като дифтерия, полиомиелит, испански грип, корейска треска, MERS, SARS-Co-V1 и
др. Преливането на плазма при настоящата пандемия доведе до спасяването на стотици болни.

А в бъдеще?
Заради стратегическото значение на този метод,
през 2020 г. в Европейския съюз започна мащабно двегодишно научно проучване, в който
участват 12 държави. Неговата цел е да се установи ефикасността на прилагането на реконвалесцентна плазма при КОВИД-19, така че тя да
се ползва при бъдещи пандемии.

Кой може да дари
реконвалесцентна плазма?
• преболедувал COVID-19
• на възраст между 18 и 65 години
• с положителен PCR тест,
• или бърз антигенен тест,
• или тест за антитела
• може да е ваксиниран
• с тегло над 50 кг
•д
 а не е боледувал от HIV, хепатит
B и C, сифилис и няма рисково
поведение
•ч
 увства се здрав и не приема
лекарства
•н
 яма сериозни придружаващи
заболявания

