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Kolej na Ciebie – uratuj życie! Już
23 lipca
22.07.2019

23 lipca 2019 r. ruszy trzecia edycja akcji
„Kolej na Ciebie – uratuj życie!”. W jej ramach
od godziny 10.00, przy dwunastu dworcach
kolejowych w całej Polsce staną mobilne
punkty poboru krwi. W regionalnych centrach
krwiodawstwa cały czas brakuje krwi, a w
okresie wakacyjnym pozyskuje się jej nawet o
jedną trzecią mniej niż zwykle. Dlatego nasz
udział jest niezmiernie ważny.

Większa liczba wypadków w sezonie urlopowym powoduje, że
zapotrzebowanie na krwiolecznictwo w tym okresie jest
wzmożone, ale niestety banki krwi świecą wtedy pustkami.
Dlatego 23 lipca w godzinach 10.00 – 14.00 wolontariusze będą
zachęcać do oddania krwi na dwunastu dworcach przed którymi
staną mobilne punkty krwiodawstwa. Będą to stacje:

Bydgoszcz Główna,

Częstochowa Główna,

Gdańsk Główny,

Gdynia Główna,

Katowice,
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Kraków Główny,

Poznań Główny,

Rzeszów Główny,

Szczecin Główny,

Tarnów,

Warszawa Centralna,

Wrocław Główny.

Akcję od 2017 r. organizują Fundacja Grupy PKP, wspólnie ze
spółkami z Grupy PKP, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.,
Narodowym Centrum Krwi, Niezależnym Zrzeszeniem
Studentów, Spółką Polonus i Kolejarską Służbą Krwi. - Akcja
„Kolej na Ciebie – uratuj życie!” zwraca uwagę na ważny temat
krwiodawstwa i krwiolecznictwa – uświadamia, jak niewiele
wysiłku kosztuje nas ratowanie ludzkiego życia – do wzięcia
udziału w akcji zachęca Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu
Fundacji Grupy PKP.

- Zachęcam wszystkich do honorowego oddawania krwi. Cieszę
się, że akcje krwiodawstwa na stałe wpisały się w kalendarz
najważniejszych wydarzeń branży kolejowej i z roku na rok
rozwijają się i zachęcają coraz większą liczbę ochotników,
gotowych podzielić się darem życia. Sam również aktywnie
uczestniczę w takich inicjatywach i  oddaję krew – wyznaje
Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Ostatnio
miałem do tego okazję w czasie Kolejowej Kropli Krwi, akcji
organizowanej od trzech lat przez UTK. W tym roku wzięło w niej
udział blisko 40 krwiodawców, a łącznie w trzech edycjach
zebrano krew, która może uratować życie około 300 osobom –
dodaje.

Krew może oddać osoba pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Na
oddanie krwi należy przyjść wypoczętym i zdrowym, czyli nie
mieć objawów przeziębienia i nie brać aktualnie żadnych leków.
Najlepiej zjeść lekkostrawny, niskotłuszczowy posiłek, wypić
około 2 litrów płynów (ważne, żeby zrobić to w ciągu 24 godzin
przed pobraniem). Wskazane jest także ograniczenie palenia
papierosów i nie picie alkoholu, dotyczy to również dnia



poprzedzającego oddanie krwi.

 


