
Krew mogą oddać osoby od 18 do 60 roku życia.
Starsi krwiodawcy, jeśli cieszą się dobrym zdrowiem, mogą, 

za zgodą lekarza, oddawać krew nawet do 65 urodzin.

Jeśli chciałbyś zostać honorowym krwiodawcą, ta ulotka jest dla Ciebie.

Oddając krew, ratujesz życie!

.

Oddaj krew podczas X edycji akcji i odbierz breloczek pierwszej pomocy
z rękawiczkami nitrylowymi i maseczką do sztucznego oddychania.

ZBIERAMY
KREW
DLA POLSKI

Grupa Muszkieterów
i Polski Czerwony Krzyż 

zapraszają do udziału w kampanii 

od 10 lat



Ostatnio chorowałem
Bez wątpienia nie możesz oddawać krwi podczas ostrej choroby lub przez pewien czas po poważnym 
zabiegu chirurgicznym. Nie pobiera się nigdy krwi od osób, których stan zdrowia budzi wątpliwości. 
Każdego kandydata na dawcę bada lekarz.

Jestem anemiczny
Obowiązkiem stacji lub punktów krwiodawstwa jest pobieranie krwi od osób zdrowych. Przed każdym 
pobraniem przeprowadza się prosty test, dzięki któremu w krótkim czasie można ustalić, czy zmagasz
się z niedokrwistością. 

Boję się bólu
Aby wyeliminować ból, stosuje się specjalnie ostrzone i profilowane igły. Nakłucie jest bezbolesne.

Za mało ważę
Przepisy publicznej służby krwi określają minimalną wagę ciała kandydata na dawcę - 50 kg. Standardowa 
donacja to 450 ml krwi. Nie powinna ona naruszać proporcji do ogólnej ilości krwi płynącej w organizmie 
kandydata na dawcę. O kwalifikacji decyduje ostatecznie lekarz centrum krwiodawstwa.

Mam za mało krwi
Dorosły człowiek ma 5-6 litrów  krwi. Lekarze uważają, że zdrowi ludzie mogą oddawać ją regularnie. 
Jednorazowo pobiera się do 450 ml. Krwiodawcy mogą oddać taką ilość nawet 6 razy w ciągu 12 
miesięcy. Krew w twoim organizmie podlega wymianie przez cały czas, a więc oddana ilość zostaje 
szybko uzupełniona.

Zemdleję
450 ml to tylko niewielki procent krwi krążącej w  twoim  organizmie. Większość Krwiodawców przyznaje,  
że  ich  samopoczucie  po  zabiegu  nie uległo zmianie. Jeśli nie lubisz widoku krwi - to nie problem. 
Pobieranie odbywa się poza zasięgiem twojego wzroku. Wszyscy dawcy po oddaniu krwi odpoczywają 
przynajmniej 15 minut.

Zastanawiam się, czy oddawanie krwi jest bezpieczne
Wszystkie sprzęty użyte podczas poboru: igły, strzykawki, waciki oraz pojemniki do przechowywania krwi
są jednorazowego użytku. Trzykrotne odkażanie zgięcia łokciowego skutecznie zapobiega zakażeniom 
bakteryjnym w miejscu wkłucia igły do żyły. Jeżeli chodzi o HIV, jednego jesteśmy pewni, nie możesz się nim 
zakazić w punkcie lub stacji krwiodawstwa. Wyposażenie tych placówek jest całkowicie sterylne, a krew od 
każdego dawcy pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego, tak więc nie ma mowy o zarażeniu HIV.

Szczegóły akcji: www.pck.pl, www.oddajkrew.pl, www.muszkieterowie.pl.

CHCĘ ODDAĆ KREW, ALE...

DruŻyna#M
.

Partnerzy akcji:

www.facebook.com/MDruzyna


