
SPOROČILO ZA JAVNOST 
Sprejeti ukrepi pri darovanju krvi, tkiv in celic zaradi možnosti prenosa virusa Zika 

  
Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) je bila preko 
sistemov Evropske komisije za hitro obveščanje na področju krvi ter tkiv in celic obveščena o 
pojavu virusa Zika v Srednji in Južni Ameriki, Zelenortskih otokih ter na nekaterih otokih Tihega 
oceana. Podatki o državah in področjih z avtohtonim prenosom virusa Zika so dosegljivi na 
spletni strani Evropskega centra za nalezljive bolezni (povezava). 
 
Zaradi možnosti prenosa virusa Zika s transfundiranimi krvnimi komponentami ter s 
presaditvijo tkiv in celic so bili v sodelovanju z Zavodom RS za transfuzijsko medicino (ZTM) ter 
Zavodom RS za presaditve organov in tkiv (Slovenija-transplant) sprejeti naslednji ukrepi: 
 

 pri darovanju krvi je treba krvodajalce začasno zavrniti, in sicer za 28 dni od vrnitve 

z območij, na katerih obstaja možnost okužbe, če so se tam zadrževali več kot 24 ur, 

 pri darovanju tkiv in celic, razen pri darovanju semenske tekočine, je treba 

darovalce, ki so se gibali na območju s potrjenimi primeri okužbe z virusom Zika in 

obstaja možnost okužbe, testirati na okužbo z virusom Zika, oziroma potencialne 

darovalce zavrniti za 28 dni po vrnitvi z območij, na katerih obstaja možnost 

okužbe. Darovalce semenske tekočine pa je potrebno zavrniti za 6 mesecev po 

vrnitvi z območij, na katerih obstaja možnost okužbe, razen, če se izvede testiranje 

na prisotnost virusnih nukleinskih kislin (NAT-testiranje) in so testi negativni za RNA 

virusa Zika. 

Osebe, ki bi želele darovati kri, tkiva ali celice so dolžne pred darovanjem opozoriti zdravstvene 
delavce na možnost okužbe zaradi bivanja na področjih, kjer je prisoten virus Zika.  
 
V primeru, da se v 14 dneh po darovanju pojavijo simptomi, ki bi lahko kazali na okužbo z 
virusom Zika, so darovalci dolžni o tem obvestiti ustanovo, v kateri so darovali.  
 
Darovalci, ki so imeli spolne odnose z osebami z dokazano okužbo z virusom Zika ali pa z 
osebami, ki so se v obdobju 6 mesecev pred spolnim odnosom zadrževale na območjih, na 
katerih obstaja možnost okužbe z virusom Zika, lahko darujejo kri, tkiva in celice šele 28 dni 
po zadnjem spolnem odnosu. 
 
Po vrnitvi z območij, na katerih obstaja možnost okužbe z virusom Zika, je pri spolnih odnosih 
z nosečo žensko priporočljivo do konca nosečnosti uporabljati kondom, v smislu 
preprečevanja nosečnosti pa najmanj 6 mesecev od vrnitve, saj je bilo ugotovljeno, da se virus 
Zika zadržuje v semenski tekočini dalj časa. 
 
JAZMP bo tudi v bodoče redno spremljala pojavljanje virusa Zika preko sistemov hitrega 
obveščanja ter o morebitnih spremembah ukrepov obvestila javnost. 
  
 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx

