Oddajemy krew!
Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Olsztynie zmieniła się dziś w punkt honorowego oddawania krwi.
Jako pierwszy krew oddał Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. Zaraz za nim Izabela Smolińska-Letza,
wicestarosta. Nie zabrakło, rzecz jasna, pomysłodawców akcji &#8211; radnego Piotra Dudy i członka
Zarządu Powiatu Zbigniewa Szczypińskiego.
Nie minęła jeszcze godzina 9.00, a przed drzwiami sali sesyjnej zgromadziła się pokaźna grupka. W dużej
mierzy utworzyli ja pracownicy Starostwa, ale nie tylko&#8230; - Przeczytałam o akcji w internecie i
pomyślałam, że to świetny pomysł &#8211; mówi Olga Kłódkowska z Olsztyna &#8211; Już kiedyś
chciałam oddać krew, tym bardziej że mam rzadką grupę, bo minusową. Poprzednim razem nie udało się,
mam nadzieję, że teraz będę dobrym dawcą.
Dobry przykład postanowili dać gospodarze Starostwa. &#8211; To naturalne, że wziąłem udział w akcji.
Każdemu z nas może być kiedyś potrzebna taka krew. Nie mogłem nie przyjść. &#8211; mówił Mirosław
Pampuch, starosta olsztyński.
Po raz pierwszy honorowym dawcą została również wicestarosta Izabela Smolińska-Letza. &#8211;
Wszystkich niezdecydowanych zapewniam, że to nie boli! &#8211; śmieje się. &#8211; Jest akcja, jest
blisko, więc nie zastanawiałam się długo. Ważne jest, żeby pomagać innym ludziom. To w końcu urząd,
który służy ludziom, chcemy dawać dobry przykład nie tylko na polu administracyjnym.
Zdaniem lekarza Jarosława Zwierzyńskiego, kierownika Działu Pobierania Krwi RCKiK w Olsztynie, akcja w
Starostwie zakończyła się sukcesem. &#8211; W okresie wakacyjnym brakuje krwi. Dawcy wyjeżdżają na
urlopy, młodzież ze szkół średnich i studenci mają wakacje&#8230; A pacjent nie wybiera pory roku na
leczenie w szpitalu.Tak naprawdę, dysproporcje pojawiają się już w maju i tak to wygląda do końca wakacji.
Dlatego taka akcja jak ta dzisiejsza jest potrzebna. Jest też inna strona medalu &#8211; nie wszyscy chętni
do oddania krwi kwalifikują się do tego. Dziś kilka osób odpadło na przykład z powodu nadciśnienia. I dla
nich jest to sygnał, że muszą się zgłosić do lekarza rodzinnego i rozpocząć leczenie. Działamy więc, przy
okazji, profilaktycznie. Wracając do tematu oddawania krwi, dobrze jest robić wszystko, by zwiększała się
świadomość w społeczeństwie, że jest to potrzebne i w interesie nas wszystkich. W Polsce wciąż jeszcze
jest mało dawców. Porównując chociażby ze Szwajcarią, u nas oddaje się o ponad połowę mniej krwi niż
tam.
W akcji w Starostwie wzięło udział blisko trzydzieści osób chętnych do donacji. W sumie pobrano 7,5 litra
krwi. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami. Dziękujemy również mediom za nagłośnienie wydarzenia.
Wszystkich wciąż jeszcze niezdecydowanych, którzy wahają się, czy oddać krew, zachęcamy &#8211;
przyjdźcie, możecie uratować czyjeś życie.
Informacje o tym jakiej grupy krwi akurat brakuje można znaleźć na stronie: RCKiK Olsztyn.
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