
Kto może zostać dawcą krwi? 

 

Dawcą może zostać każdy pies i kot, spełniający następujące warunki: 

Pies 

 zdrowy 
 waga co najmniej 26 kg 
 wiek pomiędzy 10 miesięcy a 7 lat (w przypadku ras olbrzymich zalecamy 

minimalny wiek 12-14 miesięcy) 
 regularnie odrobaczany, szczepiony przeciwko chorobom zakaźnym oraz 

zabezpieczony przed pchłami i kleszczami 

Kot 

 zdrowy 
 waga co najmniej 4 kg 
 wiek pomiędzy 10 miesięcy a 7 lat 
 regularnie odrobaczany i szczepiony przeciwko chorobom zakaźnym 
 nie wychodzący z domu 
 wolny od FIV i FeLV 

 
 
Zdrowy zwierzak może bezpiecznie oddawać krew po: 
 

 7 dniach od szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym 
 7 dniach od szczepienia przeciwko wściekliźnie 
 7 dniach od zakończenia odrobaczania 
 10 dniach od drobnych zabiegów chirurgicznych 
 2 tygodniach po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków 
 2 tygodniach od pełnego wyleczenia ostrych chorób (np. układu 

pokarmowego, moczowego, oddechowego) 
 2 miesiącach od wyleczenia chorób zapalnych i uczuleniowych skóry, 

ostrych stanów uczuleniowych 
 2 miesiącach od operacji 
 6 miesiącach po przetoczeniu krwi i jej składników 
 6 miesiącach od całkowitego wyleczenia z babeszjozy 

 
 
Suki i kotki w okresie ciąży i laktacji, a także 2 miesiące po porodzie lub po 
zakończeniu ciąży nie mogą oddawać krwi. Suki w cieczce i kotki w rui nie mogą 
oddawać krwi przez cały ten okres i 3 dni po jego zakończeniu. 
  
 



Pies lub kot nie może oddawać krwi jeśli: 
 

 Cierpi na poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia 
wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczkę). 

 Cierpi na choroby układu krążenia.  
 
 
 
Jak przygotować zwierzę do oddania krwi? 
 

 W ciągu doby poprzedzającej donację zadbać o to, by zwierzę miało stały, 
swobodny dostęp do wody. 

 W dniu donacji podać posiłek lżejszy niż zwykle nie później niż 4 godziny 
przed oddaniem krwi (zwierzak może być także na czczo). 

 Przy pierwszej donacji nie okazywać zwierzakowi swojego zdenerwowania 
 by nie stresować go niepotrzebnie. 

 
 
Oddawanie krwi jest dla zwierzaka bezbolesne. 
Organizm w ciągu zaledwie kilku dni uzupełnia ilość krwi, która została oddana. 
Dawca po oddaniu krwi nie odczuwa żadnych dolegliwości, z psem można iść na 
normalny spacer, nie wymaga on specjalnego traktowania. 
Każdy dawca jest przed pobraniem badany przez lekarza weterynarii. 
Oddanie 1 jednostki krwi trwa około 5-10 minut. 
 
 
Psy i koty mogą bezpiecznie oddawać krew raz w miesiącu. 
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