Frederiksberg, 11. april 2007

Giv blod - Tyrkiet-karantæne minimeres!
Færre ”pauser” til bloddonorerne. Det er resultatet af, at der nu lempes på
karantæneområdet for Tyrkiet. Sundhedsmyndighederne har revurderet
karantænereglerne for de mest populære turistrejsemål – herunder Antalya og
Alanya på Tyrkiets solkyst.
Henrik Ullum, som er speciallægekonsulent hos Bloddonorerne i Storkøbenhavn
håber med denne gode nyhed, at få nogle af de donorer som har været nødt til at
melde sig ud på grund af reglerne, til at melde sig igen. ”Vi har længe arbejdet på en
lempelse på området, da den økonomiske udvikling i Tyrkiet har haft en klar
påvirkning på hygiejne og levevilkår for hele området, og reglerne dermed ikke har
været up to date”
Tidligere kunne danskere, som med fuld forståelse lod sig drage af Tyrkiets solkyst –
et ferieområde med mildt klima, lange sandstrande og klart badevand, se frem til 6
måneders karantæne efter ferien. Nogle bloddonorer måtte simpelthen udgå som
donorer, hvis de eksempelvis havde købt ejendom i det sydlige Tyrkiet og derfor
besøgte landet ofte. Kun Istanbul og områderne vest her for var førhen
karantænefrie.
Fordi sikkerheden omkring det at give blod hele tiden øges både i patientens og
donors interesse, må en donor oftere forlade blodbanken uden at give blod. Det
bliver mere og mere populært at rejse til eksotiske steder – hvor der desværre ofte er
øget risiko for smitsomme sygdomme, som kan overføres via blodet.
Der er fagligt gode forklaringer på reglerne, men summa summarum er, at mange
donorer kun er ”clean” til at give blod relativt få måneder om året. Derfor er det så
vigtigt, at donorerne tager sig tiden til at tjekke reglerne på givblod.dk, inden de
vender næsen mod blodbanken. Af samme årsag er det også altafgørende, at der

hele tiden kommer flere nye donorer til – da mange donorer med jævne mellemrum
må sættes på ”pause”.
Fremover vil Middelhavskystområdet vest for 32. længdegrad ikke længere være et
karantæneområde.
Læs mere om bloddonorsagen på givblod.dk

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med ovenstående ring da til Per Hemmingsen, Adm. chef hos
Bloddonorerne i Storkøbenhavn på telefon 70 10 61 11.

2

