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PODZIELILI SIĘ CZĄSTKĄ SIEBIE
Data publikacji 28.04.2017

Policjanci i pracownicy cywilni z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej
oddawali honorowo krew dla osób potrzebujących, rannych i chorych. W akcji uczestniczyło
ponad 30 osób. Łącznie personel medyczny pobrał ponad 12 litrów życiodajnej substancji, która
traﬁ do potrzebujących. Po raz drugi w tym roku z kolei Klub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy zorganizował
zbiórkę krwi. W akcji uczestniczyli pracownicy i funkcjonariusze z bydgoskiej komendy. Dzięki
nim bank krwi wzbogacił się o kolejne litry tego jakże cennego leku.
Kolejny już raz policjanci i pracownicy cywilni, a także wszyscy ci, którzy odwiedzili jednostkę w bielskiej Wapienicy,
mogli honorowo oddać krew dla osób potrzebujących, rannych i chorych. Podczas akcji, w Mobilnej Stacji Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, zebrano ponad 12 litrów krwi dla osób, które najbardziej jej
potrzebują.
Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Aby zostać
krwiodawcą wystarczy 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.
***
Dzisiaj, 28.04.br., tuż przed długim weekendem majowym, ekipa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Bydgoszczy pobierała krew przy ul. Wojska Polskiego 4F. Tym razem nie w ambulansie, ale w sali odpraw bydgoskiej
komendy. Była to druga zbiórka krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
działający przy Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
27 osób z bydgoskiej komendy oraz jednostek podległych zdecydowało się uczestniczyć w akcji. Tym samym bank krwi
zwiększył swoje zasoby o kolejne ponad 12 litrów. Wynik ten niezmiernie cieszy zwłaszcza, że jak podkreślali
pracownicy centrum krwiodawstwa, grupa krwi wśród dawców jest bardzo zróżnicowana, a jest na nią duże
zapotrzebowanie, szczególnie zważywszy na fakt, że przezd nami długi weekend majowy.
Przypominamy, że od stycznia 2017 roku działa Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy
Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy
Miejskiej Policji w Bydgoszczy, jak również osoby będące na emeryturze, które świadczyły służbę, czy też pracę w
bydgoskiej jednostce, do wstąpienia w poczet członków Klubu HDK.
Pamiętajmy, że krew jest najcenniejszym darem, jaki można podarować drugiemu człowiekowi. Nie da się jej zastąpić
żadnym innym lekiem, dlatego tak istotne jest abyśmy oddawali jej jak najwięcej. Zapraszamy wszystkich serdecznie
do dołączenia do grona honorowych krwiodawców.

***
Blisko 13 litrów krwi zebrano podczas jednodniowej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie. 28 policjantów, pracowników, słuchaczy oraz studentów Uczelni podzieliło się najcenniejszym darem,
jaki można oﬁarować drugiemu człowiekowi – darem życia.
28 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, której
organizatorem było Koło Honorowych Dawców Krwi działające przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
W akademiku, w którym działał punkt poboru krwi, tłumnie zjawili się policjanci, pracownicy cywilni, studenci oraz
słuchacze WSPol.
Podczas jednodniowej akcji 34 osoby wyraziły chęć oddania drogocennego surowca ratującego życie. Ze względów
zdrowotnych 6 osób nie mogło tego zrobić. Pozostałych 28 krwiodawców oddało w tym dniu blisko 13 litrów krwi.
Pamiętajmy!
Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy oﬁarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej
solidarności, wsparcia. Nie bójmy się pomagać. To tylko dwa ukłucia, które mogą uratować czyjeś życie.
Wszystkim, którzy podzielili się swoją krwią, dziękujemy.
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