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 A P E L 

UWAGA KRWIODAWCY – POTRZEBNA KREW! 
W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą 

liczbą osób hospitalizowanych, zwracamy się do Honorowych Dawców Krwi oraz 

wszystkich zdrowych osób, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów 

i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie 

się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi. 

Apelujemy o oddawanie krwi, ponieważ jest ona potrzebna szczególnie teraz. 

Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje 

dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy 

krwi są potrzebne, ponieważ istnieją biorcy o różnych grupach. Z użytecznego punktu 

widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych 

wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. 

Problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada 

ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków. 

Czekamy na Was w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce.   

Z takim APELEM do krwiodawców w całym Kraju zwróciło się Narodowe 
Centrum Krwi za pośrednictwem RCKiK we Wrocławiu. Wykazując 
zrozumienie dla sytuacji w jakiej znalazły się placówki służby krwi – w tym 
RCKiK we Wrocławiu Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża im.  dr Felicji Witkowskiej przy Komendzie Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą do Krwiodawców naszego 
Klubu o honorowe oddanie krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5 – 9. 

 

Szczegółowe informacje na temat krwiodawstwa oraz braków 
poszczególnych grup krwi obrazuje wykres na stronie internetowej:   

     <www.rckik.wroclaw.pl> 

   Licząc Drodzy Krwiodawcy na zrozumienie z Waszej strony 
 zapraszamy do oddania każdej  ujemnej grupy krwi w RCKiK  we Wrocławiu 
 przy ul. Czerwonego Krzyża 5 – 9 w niżej podanych terminach:  

 

Z CZERWONOKRZYSKIM POZDROWIENIEM 

                                                       Klarecki Krzysztof 

                                 Prezes Klubu  
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