
Oddaj krew odmień los

23 lipca 2019
10:00 – 14:00



9 trzeci

Gdzie?
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Standardowo od krwiodawcy pobierana jest krew pełna:

Jednak w siedzibach głównych CKiK możesz oddawać też jej 
składniki:

Krew pełna
czas pobrania: 5–12 minut
ilość: około 450 ml
przerwa po oddaniu: min. 8 tygodni
kobiety: max. 4 razy w roku
mężczyźni: max. 6 razy w roku

Osocze
czas pobrania: 30–40 minut
ilość: około 600 ml
przerwa po oddaniu: min. 2 tygodnie

Płytki krwi
czas pobrania: 50–90 minut
ilość: około 300 ml
przerwa po oddaniu: min. 1 miesiąc

Co możesz oddać?
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Czy możesz zostać dawcą?

 · masz 18–65 lat;

 · ważysz ponad 50 kg;

 · Twoja temperatura ciała 
nie przekracza 37°C;

 · jesteś obecnie zdrowy;

 · posiadasz dokument 
tożsamości ze zdjęciem  
i numerem PESEL.

Wymagania:
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Przed oddaniem – przygotuj się!

Nie spożywaj 
alkoholu.

Unikaj wysiłku, zrób 
przerwę od ćwiczeń.

Powstrzymaj się 
od spożywania 
tłustych potraw.

Ogranicz palenie 
papierosów.

Na 24h przed oddaniem krwi:
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Po oddaniu – pamiętaj!

Do końca dnia po oddaniu krwi:



11

Po oddaniu krwi lub jej składników unikaj wysiłku. 
Jeśli poczułeś się nie najlepiej, koniecznie 
zawiadom lekarza!
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Co się dzieje z Twoją krwią po oddaniu?

osocze
płytki
krwi

krwinki
czerwone

Pobranie Wirowanie Podział krwi na jej 
składniki i dalsza 
preparatyka
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grupa krwi

wirus 
HIV

kiła

W przypadku nieprawidłowości 
w wynikach badań, zostaniesz 
niezwłocznie zawiadomiony 
o konieczności zgłoszenia się 
do centrum krwiodawstwa 
w celu odebrania wyników badań.

Badanie Dopuszczenie 
krwi do użytku 
klinicznego

Przechowywanie Transport 
do szpitali

zapalenie 
wątroby
typu B i C
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Czekolada i co jeszcze?

Osoba, która choć raz bezpłatnie i dobrowolnie oddała krew 
otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi. Inne przykładowe 
korzyści:

 · posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej  
4 500 kcal (np. 8 czekolad);

 · darmowe wyniki badań laboratoryjnych  
(oznaczenie grupy krwi, badania stężenia hemoglobiny,  
a także markerów wirusowego zapalenia wątroby  
typu B i C, HIV oraz zakażeń kiłą);

 · zwrot kosztów przejazdu do najbliższej placówki  
publicznej służby krwi; 

 · zwolnienie lekarskie z pracy w dniu, w którym 
oddano krew;

 · ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców;

 · podczas niektórych akcji, takich jak np. „Kolej na Ciebie 
– uratuj życie!”, dawca otrzymuje też gadżety lub  
upominki, promujące honorowe krwiodawstwo.
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Osoba, która oddała określoną ilość krwi otrzymuje tytuł 
Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz:

 · zniżkę na niektóre leki znajdujące się na liście  
leków refundowanych;

 · możliwość korzystania poza kolejnością  
ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz  
usług farmaceutycznych;

 · w niektórych miastach po oddaniu określonej  
ilości krwi można uzyskać zniżki lub darmowy  
przejazd komunikacją miejską.



Dowiedz się więcej na: www.pkp.pl/pl/krwiodawstwo

Dziękujemy każdemu krwiodawcy za chęć 
niesienia pomocy i dzielenia się krwią!
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