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ODDALI KREW, W LATO CENNIEJSZĄ NIŻ ZWYKLE...
Data publikacji 20.08.2017

W okresie letnim, kiedy dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń, krew jest wyjątkowo
potrzebna. W szpitalach brakuje życiodajnego płynu, bo w tym okresie znacznie spada liczba
dawców. Policjanci, aby wspomóc zbiórkę krwi, oddawali ją w mobilnym punkcie Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, zaparkowanym przed głównym wejściem do
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wizyta pracowników centrum spotkała się z
aktywnym uczestnictwem stróżów prawa. Ponad 16 litrów życiodajnego płynu oddali dzisiaj
honorowi dawcy dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego.
Braki krwi w okresie letnim, są wyjątkowo odczuwalne. W tym czasie życiodajny płyn jest bardzo potrzebny. Lekarze
alarmują, że w szpitalach brakuje krwi, bo w tym okresie znacznie spada liczba honorowych dawców. Niestety w lato
nawet częściej dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń, m.in. wypadków i zabiegów, w których krew jest
niezbędna. Aby uzupełnić jej zapas, podobnie jak w latach ubiegłych ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa z Katowic kolejny raz stanął na parkingu przed wejściem do komendy. Dzięki temu każdy, kto
odwiedził naszą jednostkę, mógł honorowo oddać krew.
Kolejny raz policjanci i pracownicy cywilni oraz wszyscy, którzy odwiedzili komendę wojewódzką, mogli honorowo
oddać krew dla osób potrzebujących, rannych i chorych z naszego regionu. 41 osób zarejestrowało się jako dawca do
mobilnego punktu poboru krwi. Od 35 osób personel medyczny pobrał ponad 16 litrów tej życiodajnej substancji. Dzięki
temu każdy mógł przekazać innym wielki dar i oddać swoją krew dla ratowania ludzkiego życia.
Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Krew traﬁa
do szerokiej grupy odbiorców, m.in. rannych w wypadkach, osób przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz dzieci. W
mobilnych ambulansach jest fachowa obsługa, ktora decyduje o tym, czy konkretna osoba może być krwiodawcą. Aby
nim zostać wystarczy tylko udać się do najbliższego oddziału terenowego Centrum Krwiodawstwa, być osobą w wieku
od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.
Każdy honorowy dawca kwaliﬁkujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.
(KWP w Katowicach / mg)

