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Stacja krwiodawstwa w Komendzie Oddziału

27.07.2010

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej podjął inicjatywę oddania krwi
przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Oddziału. W związku z
tym dziś od rana w Komendzie Oddziału w Krośnie Odrzańskim
strzelnica kryta zamieniła się na chwilę w polową stację krwiodawstwa.
Inicjatywa ta została podjęta z myślą o okresie wakacyjnym, który
skutkuje zmniejszoną liczbą krwiodawców, a zapotrzebowanie na krew
nie maleje. Podjęcie takiej akcji nie ma jednorazowego charakteru,
mamy nadzieję, że uda się nadać tym działaniom pewną cykliczność.

Nadodrzański  Oddział  Straży  Granicznej  podjął  inicjatywę  oddania  krwi  przez
funkcjonariuszy i  pracowników cywilnych Oddziału. W związku z tym dziś od rana w
Komendzie Oddziału w Krośnie Odrzańskim strzelnica kryta zamieniła się na chwilę w
polową stację krwiodawstwa. Inicjatywa ta została podjęta z myślą o okresie wakacyjnym,
który skutkuje zmniejszoną liczbą krwiodawców, a zapotrzebowanie na krew nie maleje.
Podjęcie takiej akcji nie ma jednorazowego charakteru, mamy nadzieję, że uda się nadać
tym działaniom pewną cykliczność.
Krew oddawali zarówno funkcjonariusze, pracownicy cywilni, jak i mieszkańcy Krosna
Odrzańskiego, którzy zostali zaproszeni do Komendy Oddziału z inicjatywy PCK. Wielu
spośród naszych funkcjonariuszy już od lat jest honorowymi dawcami krwi. Decyzja o
zostaniu krwiodawcą, wiąże się ze świadomością, że być może nasza krew uratuje życie
innego człowieka. Krew jest lekiem szczególnym, bowiem nie udało się wytworzyć jej
syntetycznego zamiennika. Trzeba dodać, że jest niezbędna w ratowaniu życia i zdrowia
ofiar  wypadków  oraz  osób  cierpiących  na  rozmaite  choroby.  Jak  wynika  z  danych
statystycznych,  liczba  krwiodawców  jest  bardzo  mała  w  stosunku  do  potrzeb  jakie
wykazują szpitale. Dowodem na to, że jest to zabieg bezpieczny i że warto oddawać krew
jest fakt, że dziś 50 osób zdecydowało się wziąć udział w naszej akcji,a 35 z nich lekarz
zakwalifikował jako tych, którzy mogli oddać krew. Dzięki nim stacja krwiodawstwa z
Zielonej Góry „wzbogaciła” się o niemalże 16 litrów krwi.
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