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KWP - ODDAJESZ KREW? WSTĄP DO KLUBU!
,,Klub honorowych dawców krwi oraz szpiku” powstaje właśnie przy Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu. Inicjatorami projektu są funkcjonariusze Wydziału Prewencji, którzy zachęcają
wszystkich policjantów i pracowników Policji do członkostwa w klubie. Inicjatywa spowoduje, że
„policyjna krew” popłynie do potrzebujących szerszym strumieniem!
„Krew ludzka to płynna tkanka ustrojowa, której mimo dużego postępu medycyny nie udało się jeszcze zastąpić żadną inną
substancją. Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa. Tylko ludzie zdrowi i wrażliwi są jedynym
źródłem krwi - taką osobą na pewno jesteś Ty. Oddając krew i osocze ratujesz zagrożone życie. Wartość krwi doceniamy
najczęściej dopiero w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy dzięki niej sami wracamy do zdrowia. Oddanie krwi jest
największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości.” Apel zamieszczony na stronie RCKiK w Poznaniu tłumaczy wszystko,
jednak nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, z tego jak ważna jest krew w ratowaniu ludzkiego życia.
Policjanci w trakcie służby na każdym kroku stykają się z ludzką tragedią. Mając do czynienia z ofiarami nieszczęśliwych
wypadków, tragicznych zdarzeń drogowych czy poważnych przestępstw muszą wykazać się szczególną wrażliwością, która
towarzyszy im także poza służbą. Stąd naturalna chęć pomocy i zrozumienie dla wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują.
Wśród wielkopolskich policjantów i pracowników Policji jest wielu honorowych dawców krwi, którzy regularnie uczestniczą w
organizowanych zbiórkach lub indywidualnie zgłaszają się w tym celu do RCKiK.
W ostatnim czasie pojawił się pomysł, aby zewrzeć szeregi!
Przy KWP w Poznaniu powstaje właśnie „Klub honorowych dawców krwi oraz szpiku”. Członkostwo w klubie
zagwarantuje m. in. otrzymywanie bieżących informacji o planowanych zbiórkach krwi.
Wszystkich policjantów i pracowników Policji chętnych do oddawania krwi zapraszamy do wsparcia tej idei i
zapisywania się do Klubu.
Głównym koordynatorem przedsięwzięcia jest kom. Michał Królikowski z Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu tel. służbowy 120-20.
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