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Dział Ekspedycji Krwi i Jej Składników: 
Tel./fax: 17 867 20 31, 17 867 20 43, tel. kom. 508 181 804 

 

 

Oddawanie krwi krok po kroku 

 

1.  Rejestracja – pierwszym krokiem, aby zostać dawcą krwi, to zarejestrować się  
w RCKiK w Rzeszowie lub Terenowym Oddziale, gdzie otrzymasz  do  wypełnienia  kwestionariusz 
krwiodawcy i oświadczenie. Musisz posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. 
 

2. Szatnia – prosimy o pozostawienie wierzchniego okrycia, torebek i plecaków i założenie obuwia ochronnego 
przed wejściem do kolejnych pomieszczeń 
 

3. Wypełnienie   kwestionariusza  krwiodawcy  i  oświadczenia  –  odbywa  się w miejscu do tego 
wyznaczonym, długopisem (nie ołówkiem),  samodzielnie  i  sumiennie.  W miejscu tym znajdziesz 
dodatkowe informacje, z którymi musisz się zapoznać. 
 

4. Pracownia Analiz Lekarskich – zostaniesz wezwany wg nadanego numeru na wykonanie wstępnych badań 
laboratoryjnych (hemoglobina, u dawców pierwszorazowych – grupa krwi). 
 

5. Gabinet lekarski – będziesz wezwany indywidualnie na wywiad i badanie lekarskie, tu pozostawisz 
kwestionariusz i nastąpi ostateczna kwalifikacja do zabiegu pobrania krwi 
 

6. Strefa wypoczynku -  po zakwalifikowaniu do oddania krwi  możesz wypić kawę, herbatę  lub wodę  
i odpocząć oczekując na wezwanie na Blok Pobierania Krwi.  
 

7. Przed  oddaniem krwi dawca ma obowiązek dokładnie umyć oba zgięcia łokciowe. 
 

8. Blok pobierania krwi – tutaj odbywa się pobieranie krwi pełnej w ilości 450ml, 
płytek - 300ml, osocza - 600ml oraz próbek na badania wirusologiczne i serologiczne. 
Po zabiegu jeżeli potrzebujesz otrzymasz zaświadczenie zwalniające w tym dniu  
z  pracy lub szkoły.  
 

9. Po oddaniu krwi lub jej składników otrzymasz  ekwiwalent kaloryczny  
w postaci  9 czekolad, a w kasie przed wyjściem możesz uzyskać zwrot kosztów 
przyjazdu na podstawie biletu środka komunikacji publicznej. 
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ŻELAZNE ZASADY WŁAŚCIWEGO PRZYGOTOWANIA KRWIODAWCY: 
- zgłaszaj się zdrowy (minimum 2 tyg. od zakończenia leczenia np. grypy, anginy, zażywania  
  antybiotyków,  6 miesięcy  po  naruszeniu  tkanek  ciała  bardziej  szczegółowe informacje  
  www.rckk.rzeszow.pl)  
- bądź wypoczęty (nie oddawaj krwi po nocnej zmianie w pracy)  
- przed oddaniem krwi unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego (basen, siłownia, jogging) 
- zjedz lekki niskotłuszczowy posiłek (nie możesz być na czczo) 
- na dzień przed oddaniem krwi nawodnij organizm, pij soki i wodę mineralną,  
   ale bezwzględnie unikaj spożywania napojów alkoholowych (pamiętaj: krew podawana jest 
   również noworodkom) 
- 2h przed i po oddaniu krwi nie wolno palić, gdyż grozi to omdleniem 
 
JAK ZACHOWAĆ SIĘ PO ODDANIU KRWI: 
- uciskaj miejsce wkłucia ok.10 min. jałowym opatrunkiem,  aby uniknąć krwiaka lub  
   zasinienia 
- w przypadku zabrudzenia opatrunku, poproś o nowy 
- nie dotykaj rany palcami, nie pocieraj  
- po oddaniu krwi należy odpocząć 15 min, a dla własnego bezpieczeństwa pozostań na    
   ekipie do 30 min 
- w razie złego poczucia zawiadom personel medyczny, 
- w dniu oddania krwi uzupełnij płyny i nadal nie spożywaj napojów alkoholowych 
   do końca dnia unikaj obciążania ręki z której pobierano krew i ogólnego wysiłku organizmu,   
   sauny 
- w przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od pobrania krwi jakichkolwiek objawów  
   chorobowych zawiadom osobiście, telefonicznie lub e-mailem RCKK lub Terenowy Oddział 
 
SZCZEGÓLNA PROŚBA : 
Po oddaniu krwi, jeżeli uważasz, że Twoja krew nie nadaje się do przetoczenia choremu 
człowiekowi ze względu na ryzykowne zachowanie lub z innej przyczyny, o której 
zapomniałeś poinformować lekarza, możesz dokonać samodyskwalifikacji,  Zrób to 
wrzucając wypełnione oświadczenie do skrzynki w miejscu do tego wyznaczonym przez 
RCKK w Rzeszowie, zgłoś lekarzowi w gabinecie, napisz e-mail lub zadzwoń do RCKK  
w Rzeszowie w możliwie najkrótszym czasie po oddaniu krwi, aby Twoją krew można było 
jeszcze wycofać. 
 
O BADANIACH: 
Krew Dawcy zawsze jest poddawana badaniom na obecność czynników zakaźnych  
(HIV, WZW typ B i C)  i   na  test  kiły.  Jeżeli  życzysz  sobie  odpis  wyników,  zgłoś  ten  
fakt w RCKK w Rzeszowie w Pokoju Analiz Lekarskich. 
W przypadku wątpliwych wyników, będziesz powiadomiony przez Centrum listem 
poleconym i poproszony o powtórne zgłoszenie się celem weryfikacji. 
 
JAK CZĘSTO MOŻESZ ODDAĆ  KREW: 

 krew pełną MĘŻCZYZNA co 8 tyg. nie częściej niż 6 razy w roku 
                                    KOBIETA co 8 tyg. nie częściej niż 4 razy na rok  

 osocze – co 2 tygodnie,  zalecamy co 3 tyg. 

 płytki – co 4 tyg. 

 krew pełną po płytkach – 4 tyg., po osoczu zalecamy 3-4 tyg. 

 płytki i osocze po krwi pełnej – 4 tyg. 
 

Dziękujemy za DAR KRWI i poświęcony czas. Zapraszamy ponownie. 

http://www.rckk.rzeszow.pl/

