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Krew potrzebna czy nie? To pytanie rodzi się po zamieszaniu
wokół niedzielnej akcji krwiodawstwa w Krotoszynie. W zbiórce Motoserce organizowanej przez klub
motocyklowy Ignis Ardens miało wziąć udział Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza.
Tymczasem kilka dni przed planowaną od 3 miesięcy akcją kaliskie Centrum Krwiodawstwa odmówiło
przyjazdu. "Powiedziano mi, że mają zbyt dużo krwi i nie przyjadą jej pobierać." - powiedział Radiu Centrum
szef klubu Norbert Duczmal:
"Rozgorzała dyskusja: jak to jest możliwe, że jest zbyt dużo krwi, jakim prawem odwołuje się zaplanowaną i
nagłośnioną akcję, kiedy koszty zostały już poniesione? Wysłałem właściwie po całej Polsce informacje o
zaistniałej sytuacji z prośbą o pomoc z innych placówek. Już następnego dnia dostałem telefon, że Wojskowe
Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu jest gotowe przyjechać do nas swoim autobusem i ostatecznie
przyjechał Wrocław."
"Powstało nieco zamieszania spowodowanego głównie chyba tym, że w tej chwili wszystkie centra
krwiodawstwa w Kaliszu posiadają duże zapasy krwi. W związku z tym w kwietniu odwołano już kilka innych
ekip. To pewnie nasz błąd, że zbyt późno zapadła decyzja, żeby odwołać również ekipę na akcję w Krotoszynie.
To wręcz nieetyczne pobierać krew, mając świadomość, że część będzie trzeba zniszczyć. W tej chwili jest taki
okres, że są nadwyżki. Pewnie nie potrwa to długo, bo zbliża się okres wakacyjny, a wtedy mogą pojawić się
braki. Stąd konieczność racjonalnego gospodarowania krwią." - wyjaśnił Radiu Centrum Krzysztof Korzeniowski
dyrektor kaliskiego Centrum Krwiodawstwa.
Co ciekawe w dniu wspartej przez Centrum z Wrocławia zbiórki w Krotoszynie kaliskie Centrum Krwiodawstwa
wzięło udział w zbiórce w Skalmierzycach. "Skalmierzyce charakteryzują się dużą ilością dawców z grupami
ujemnymi, a na tych nam najbardziej zależy. Jeżeli chodzi o grupy plusowe są znaczne nadwyżki." - tłumaczył
dyrektor Korzeniowski.
Ostatecznie w zbiórce w Krotoszynie wzięło udział 80 dawców i zebrano 36 litrów krwi.
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Jak byś miał większe
Jak byś miał większe rozeznanie w temacie, to byś wiedział że akcje w Skalmierzycach są od paru lat. Krew
oddają w większości te same osoby - wiem bo sam oddaję krew prawie na każdej akcji. Nie trzeba być
jasnowidzem, żeby przewidzieć jaką grupę krwi się pobierze. A swoją drogą draństwem to jest pobranie krwi i
z pełną premedytacją jej zniszczenie. Chciałbyś tak? Ja nie!
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Jak czytam coś takiego to
Jak czytam coś takiego to się zastanawiam po co ja jeszcze jestem krwiodawcą (wcześniej miałem problemy z
obsługą jednej z placówek) odpisanie od podatku darowanej krwi to grosze zwrotu, a teraz czytam że się gardzi
masowo krwiodawcami. Należy chyba na całym terenie który podlega pod RCKK w Kaliszu zaprzestać akcji
przez rok albo zapraszać po krew inne placówki i to przez cały rok bo widać że jak potrzeba krwi to
krwiodawcy są cacy ale jak interes nie idzie to się od nich centrum odwraca. Ogromne brawa dla motocyklistów
że im się udało tyle krwi zebrać podziwiam organizatorów za ich determinację w chęci zrobienia czegoś
dobrego.
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kiepskie kłamstewko Panie
kiepskie kłamstewko Panie Dyrektorze - jest Pan jasnowidzem i wie jaką grupę krwi pozyskacie ?? A poza tym to
zwyczajne draństwo i Waszym obowiązkiem było załatwić inną ekipę do poboru krwi. Przecież z tej krwi - jej
przetwórstwa i sprzedaży wcale nie najgorzej żyjecie. Nie spodziewałem się tego po Panu.



Odpowiedz
Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej, przyjmuję do wiadomości i akceptuję bezwarunkowo prawo
właściciela niniejszej infrastruktury informatycznej do jego usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu oraz brak gwarancji zapewnienia
ciągłości jego publikacji, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela portalu www.rc.fm

