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Najświętszy obowiązek i największy zaszczyt – kobiety, zgłaszajcie się do ośrodków
krwiodawczych

Najwyższy zaszczyt i najświętszy obowiązek stał się udziałem kobiet: zostały

powołane do oddania krwi. Mają uzupełniać zapasy, jakimi rozporządza ojczyzna.

Nie jest to symbol ani przenośnia, wszystkie przenośnie nabrały już dzisiaj cech

całkowitego realizmu.

Zatem każda kobieta w wieku od 20 do 40 roku życia winna zgłosić się bezzwłocznie

do ośrodka krwiodawczego. Tam zostanie dokładnie zbadana, a gdy jej warunki zdrowotne

odpowiedzą wymaganiom, pobrana od niej dawka krwi zostanie określona pod względem
grupy. Otrzyma ona odpowiednią kartę i w razie potrzeby zostanie wezwana.

Ani badanie, ani odjęcie krwi w ilości 250-300-400 cm3 co 6-8 tygodni nie przynosi

żadnej straty na zdrowiu osobnikowi zdrowemu. Przeciwnie, dopinguje organizm, który
zwiększa aktywność, pobudzając szpik kostny do tym energiczniejszej produkcji. Bez szkody
zatem dla siebie będziemy miały możność ratowania życia żołnierza na froncie.

Doświadczenie wykazało, iż ogromny procent ofiar na froncie pociąga utrata krwi.

Człowiek dorosły posiada jej w organizmie około 5 litrów, jednak już przy utracie 2 litrów

ginie. Jeżeli zatem lekarz rozporządzający świeżym zapasem zakonserwowanej krwi (przy
pomocy cytrynianu sodu) stratę tę uzupełni – żołnierz jest uratowany.

Ponieważ jednak nie można przetoczyć krwi odmiennej grupy, należy zawczasu

przebadać materiał, jakim rozporządzamy. Sprawa więc wymaga czasu i przygotowania.
Zatem nie można zwlekać ani chwili ze zgłoszeniem się do ośrodka krwiodawczego.

Należy to przede wszystkim do kobiet. Nie można tego żądać od mężczyzn, z których

każdy jest dziś lub jutro żołnierzem. On sam bezpośrednio krew swoją ofiaruje.

Pomyślmy zatem gorąco o naszych synach, mężach i braciach i jako dowód miłości

spełnijmy nasz względem nich obowiązek. Zgłośmy się z gotowością oddania krwi.

Ośrodki są czynne w całym kraju. Ilość ich powiększać się będzie z dnia na dzień. W

Warszawie z dniem 5 września otwarty będzie ośrodek PWK przy ul. Marszałkowskiej 24, w

godz. 17-19 w dni: wtorek, czwartek i sobotę. (Proszę zanotować). Nadto już dzisiaj działają
następujące punkty: przy Al. Ujazdowskiej 37 (ośrodek PCK) w godz. 8-12, przy Kole Medyków

UJP, dom medyków ul. Oczki oraz Centralny Instytut Przetaczania Krwi, Smolna 6, w godz.
8.30-11.30.
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