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 Parafia  
 Rzymsko-Katolicka  
 Diecezji  kieleckiej  
   

 
Czcigodny Księże Proboszczu! 

 
Niech będzie pozdrowiony Jezus Chrystus! 
 

Zwracam się z prośbą do Czcigodnego Księdza Proboszcza i Kapłanów 
pełniących posługę w Parafii o odczytanie po Mszach Świętych n/w komunikatu, 
celem zachęcania parafian do honorowego oddawania krwi oraz o zamieszczenie jego 
treści na stronie internetowej Parafii, jak również o zamieszczenie naszych plakatów 
na tablicach ogłoszeń w gablotach przy kościołach. 
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach serdecznie 
zaprasza do oddawania krwi w siedzibie Centrum Krwiodawstwa, Oddziałach 
Terenowych w  Końskich, Sandomierzu, Skarżysku- Kamiennej i Ostrowcu 
Świętokrzyskim oraz na akcjach wyjazdowego pobierania krwi. Zapraszamy 
wszystkich regularnych Krwiodawców i zachęcamy także tych, którzy jeszcze nigdy 
nie oddawali krwi. 
Wakacje są wyjątkowo trudnym okresem dla krwiodawstwa z powodu zmniejszenia 
się liczby czynnych krwiodawców ze względu na urlopy jak i na obecną sytuację 
epidemiologiczną. Pamiętajmy jednak, że krew potrzebna jest każdego dnia a wielu 
pacjentów spędzi swoje wakacje w szpitalu walcząc o zdrowie i życie. Krew oraz jej 
składniki pozyska od krwiodawców jest przetaczana osobom po wypadkach, 
pacjentom z chorobami nowotworowymi,  z zaburzeniami krzepnięcia, po zabiegach 
operacyjnych, po oparzeniach. Obecnie wszystkie grupy krwi są potrzebne.  

Szczególnie apelujemy do osób z grupą krwi O Rh- (ujemny)  ponieważ 
 w nagłych wypadkach koncentrat krwinek czerwonych uzyskany z tej krwi jest 
uniwersalny i może być przetoczony każdemu pacjentowi, jeszcze przed oznaczeniem 
jego grupy krwi. 

Krwiodawcą może zostać każda osoba zdrowa w wieku 18-65 lat, posiadająca 
dokument tożsamości ze zdjęciem, nawodniona i po lekkostrawnym posiłku.  

Więcej informacji na naszej stronie internetowej : www.rckik-kielce.com.pl 
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Pomimo panującej pandemii koronawirusa,  Krwiodawcy  oddają krew i jej 
składniki w bezpieczny sposób przy zachowaniu i przestrzeganiu wszystkich 
procedur i wytycznych Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 
Ministerstwa Zdrowia. 
Nie bądźmy obojętni pomóżmy w ratowaniu życia innym, przed nami wakacje 
i prawdziwy sprawdzian z człowieczeństwa, empatii i odpowiedzialności. 

Krwi nie można wyprodukować w warunkach laboratoryjnych, ani też tej 
pozyskanej od Krwiodawców  długo przechowywać.  Koncentrat krwinek 
czerwonych  ważny jest 42 dni, a koncentrat krwinek płytkowych zaledwie 5 dni, 
dlatego konieczne jest stałe, regularne oddawanie krwi, każdego dnia potrzebni są 
Krwiodawcy. 

         

Z wyrazami szacunku 
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