
CHESTIONAR PENTRU DONATORII DE SÂNGE 
 Convorbirea din cadrul consultației medicale intră sub incidența prevederilor privind 
secretul medical. Precauțiile sunt luate în scopul asigurării securității transfuzionale și pentru 
protejarea donatorului de sânge. Vă rugăm să ÎNCERCUIŢI răspunsul corect: 

Nr. 
Crt. CHESTIONAR BĂRBAȚI Răspuns 

1. 

Considerați că aveți o stare bună de sănătate? 
În ultima vreme ați avut:     
                                      -     o pierdere în greutate neașteptată? 

- febră inexplicabilă? 
- tratament stomatologic, vaccinuri? 

DA 
 

DA 
DA 
DA 

NU 
 

NU 
NU  
NU 

2. Urmați vreun tratament medicamentos? DA NU 

3. 

În ultimul timp ați avut contact sexual cu:  
- Un partener cu hepatită sau HIV pozitiv? 
- Un partener care se droghează prin injecții? 
- Un partener care este plătit pentru sex? 
- Parteneri multipli? 

V-ați injectat vreodată droguri? 
Ați acceptat bani sau droguri pentru a întreține relații sexuale? 
Ați avut relații sexuale cu un alt bărbat? 
Ați schimbat partenerul/partenera în ultimele 6 luni? 
Câți/câte parteneri/e ați avut în ultimele 6 luni? _______________ 

 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 

 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 

4. 

De la ultima donare sau în ultimele 12 luni:  
          - Ați fost transfuzat? 
          - Ați făcut o intervenție chirurgicală sau investigații medicale? 
          - Ați făcut tatuaje, acupunctură, găuri pentru cercei? 

  
 DA 
DA 

 DA 

   
  NU 
NU 
NU 

5. Ați fost în detenție în ultimul an? DA NU 
6. Ați fost expus la hepatită (bolnavi în familie sau risc profesional)? DA NU 

7. 

Ați suferit vreodată de:        
                                      -    Icter, tuberculoză, febră reumatică, malaria? 

- Boli de inimă, tensiune arterială mare sau 
mică? 

- Accidente vasculare cardiace sau cerebrale? 
- Astm? 
- Convulsii, boli nervoase? 
- Boli cronice (diabet, ulcer, cancer)? 
- Boli transmise sexual? 

Sunteți fumător? 
Când ați consumat ultima dată alcool? ___________ 
 În ce cantitate? _______ 

 
DA 
DA 

 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 

 
NU 
NU 

 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 

8. Ați fost refuzat sau amânat la o donare anterioară? DA NU 

9. Aveți pasiuni sau ocupații ce necesită atenție specială 24 ore 
postdonare(de exemplu: șofer) 

DA NU 

 Declar pe propria răspundere / Semnătura ..................... 
 Semnătura persoanei care supraveghează completarea chestionarului ..................... 
 Semnătura medicului din cadrul cabinetului de triaj ..................... 



INFORMAȚII PRIVIND DONAREA DE SÂNGE 
CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ GORJ 

  
 

 Sângele este un produs biologic de neînlocuit datorită componentelor (hemoglobină, 
leucocite – globule albe, trombocite, factori de coagulare) și proprietăților sale unice 
(transportă oxigenul şi bioxidul de carbon între plămâni şi organele care folosesc şi/sau le 
produc). 
 Donarea de sânge presupune recoltarea unei cantități de sânge total (aprox. 450 ml),  
folosindu-se numai materiale sanitare de unică folosință (ace, pungi, feşi, etc.). 
 Înaintea donării propriu-zise este obligatorie completarea unui chestionar pentru a afla 
cât mai multe despre starea dumneavoastră de sănătate, efectuarea unui consult medical, 
efectuarea unor teste medicale prin care se stabilește grupa sanguină și Rh-ul, 
hemoglobina/hemoleucograma, glicemia și se întocmește fișa de donator. 
 Datele pe care le furnizați sunt strict confidențiale şi au drept scop protejarea atât a 
sănătății dumneavoastră, cât şi pe cea a pacientului care va primi produse sanguine labile. 
 Donarea se face în sala de recoltare, unde sunteți așezat pe un scaun de recoltare, se pune 
garoul şi se puncționează vena cu un ac steril atașat printr-o tubulatură la punga de recoltare 
(toate sunt de unică folosință). Donarea durează aproximativ 5-8 minute. După donare este 
posibil, dar nu obligatoriu, să aveți o ușoară amețeală, senzație de ,,cap gol”, căldură, 
transpirații, senzație de sete. Toate acestea sunt reacțiile normale ale organismului la pierderea 
cantității de sânge pe care ați  donat-o. Nu trebuie să intrați în panică, nu vă ridicați brusc de 
pe scaun – anunțați personalul din sala de recoltare care vă va acorda toată atenția şi vă va 
supraveghea până vă reveniți. 
 

VĂ RUGĂM SĂ NU PĂRĂSIŢI CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ 
PÂNĂ CÂND NU VĂ SIMŢIŢI BINE. 

 
 Din sângele recoltat se fac următoarele analize: sifilis, HIV, HTLV, hepatita B, hepatita 
C, TGP, hemoglobină/hemoleucogramă, glicemie, grup sanguin și Rh, într-un interval de 24-
72 ore. Rezultatul analizelor se poate elibera la solicitarea dumneavoastră postdonare, la fișier, 
buletinul de analize putând fi ridicat după aproximativ 7-10 zile. Rezultatele sunt confidențiale. 
 Orice anomalie depistată în urma efectuării analizelor în laboratorul de maladii 
transmisibile va fi comunicată personal (veți fi invitat să vă prezentați la Centrul de 
Transfuzie Sanguină unde vi se vor da toate explicațiile necesare și eventual se mai repetă 
analiza – dacă este cazul). 
 Toate unitățile de sânge care nu sunt validate se rebutează (se distrug prin ardere). 
 

În numele bolnavilor ce vor beneficia de acest sânge, 
VĂ MULŢUMIM pentru nobilul dumneavoastră gest. 

 
Am citit și am înțeles conținutul informațiilor și sunt de acord să donez sânge. 
 
DATA:       NUME ȘI PRENUME DONATOR,  SEMNĂTURA, 
_______________  __________________________________          _______________ 
  
 

Medic Familie Dr. _____________________________________ 


