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SIŁY PODWOJONE- KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
ZYSKAŁ NOWYCH CZŁONKÓW
W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V odbyło się spotkanie stowarzyszenia Klubu
Honorowych Dawców Krwi, podczas którego połączono krwiodawców z Komendy Rejonowej Policji
Warszawa V z krwiodawcami z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Członkowie zarządu
zapraszają wszystkich chętnych funkcjonariuszy do wstąpienia w szeregi klubu i aktywnego w
nim uczestnictwa.
Od kilku lat przy Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI działało stowarzyszenie Klubu Honorowych Dawców Krwi.
Idea ta powstała z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy innym. Wśród członków zarządu pojawił się pomysł
połączenia krwiodawców z północnopraskiej komendy z bielańskimi krwiodawcami. Po akceptacji pomysłu przez
Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V, w dniu 8 grudnia 2017 roku doszło do połączenia krwiodawców z KRP
Warszawa V i KRP Warszawa VI.
Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze
i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Jedynym źródłem
krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa – ludzie tacy jak Ty!
Oddając krew możesz sobie wyobrazić, że dzięki Twojemu cennemu darowi krwi czyjeś życie zostanie uratowane.
Ponownie będzie się mógł uśmiechać i przede wszystkim żyć! Osoba, która otrzyma Twoją krew pozostanie nieznana,
ale pamiętaj że ona też jest czyimś przyjacielem, rodzicem lub krewnym.
Krew możesz oddać jeżeli:
jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia,
czujesz się zdrowy,
ważysz nie mniej niż 50 kg,
pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi
Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za
oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób państwo lub podmioty prywatne
udzielają różnego rodzaju przywileje.
Podczas spotkania klubu, wybrano skład jego zarządu. Członkowie zarządu zapraszają wszystkich chętnych
funkcjonariuszy naszej jednostki do wstąpienia w szeregi klubu i aktywnego w nim uczestnictwa. Osoby zainteresowane
mogą zgłaszać się do Pawła Popławskiego i Marcina Kopańskiego.
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https://www.facebook.com/Klub-Honorowych-Dawc%C3%B3w-Krwi-przy-Komendzie-Rejonowej-Policji-Warszawa-VI-15038498
66580065/
Oddana przez Ciebie krew jest codziennie bezcennym darem, więc nie wahaj się - czyjeś życie zależy od Ciebie!
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