
KREW DAJE ŻYCIE 
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku 
zaprasza do oddawania krwi. 

Twoja decyzja może uratować życie innym osobom. 

 
Dzisiaj Ty uratowałeś życie innej osobie, jutro ktoś inny 

uratuje Twoje. 

 

Zapraszamy!! 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku 

76-200 Słupsk ul. Szarych Szeregów 21 

tel. 059 842-20-21 do 23 

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl 

 

rejestracja dawców w dni robocze: 

od poniedziałku do piątku 

od godziny 700 do godziny 1400 

 

Terenowe odziały: 

Rejestracja dawców poniedziałek, środa, piątek 

Lębork, ul. Węgrzynowicza 13 od godziny 7:30 do godziny 10:30 

Chojnice, ul. Leśna 10 od godziny 7:00 do godziny 10:00 

 
        

Osobom, które oddały honorowo krew zamieszkałym poza miejscowością, w której 
znajduje się Regionalne Centrum lub Terenowy Oddział zwracamy koszty przejazdu  

z miejsca zamieszkania do najbliższego miejsca pobierania krwi środkami komunikacji 

publicznej. 
 

Honorowy dawca po oddaniu krwi lub jej składników 
otrzymuje ekwiwalent o wartości kalorycznej 4500 kcal (8 czekolad i baton) 

  

Informacje dla Krwiodawców 
 

Niektóre kryteria dopuszczenia dawców do oddawania krwi lub jej składników, 
 

• wiek od 18 do 65 roku życia i waga co najmniej 50 kg; 

• w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywano u Ciebie akupunktury, tatuażu, 
przekucia uszu lub innych części ciała; 

• w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonanych badań endoskopowych  

• w ciągu 6 miesięcy nie byłeś leczony krwią i jej składnikami; 
 
Niektóre przyczyny dyskwalifikacji tymczasowej (nie można oddawać krwi przez okres): 

• 6 miesięcy po zabiegach chirurgicznych; 

• 2 tygodni po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego lub infekcji z 
gorączką powyżej 38°C od czasu ustąpienia objawów; 

• 1 tydzień po ekstrakcji zęba; 

• w trakcie miesiączki i 3 dni po jej zakończeniu; 
Nie zgłaszaj się do oddania krwi, jeśli: 

• miałeś kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2; 

• masz podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,3; 

• w ostatnim czasie przebywałeś poza granicami kraju; 

• więcej informacji na stronie www.krwiodawstwo.slupsk.pl 
 

Przed oddaniem krwi należy spożyć lekki posiłek, nie zawierający tłuszczów. 
 

Szanowny Krwiodawco! 
Przychodząc do Centrum Krwiodawstwa będziesz poddany wstępnej kwalifikacji, podczas 
której zostanie zmierzona temperatura ciała oraz wypełnisz kwestionariusz dotyczący 
samopoczucia. Dokonasz również dezynfekcji rąk.  
 
 
PAMIĘTAJ!! W rejestracji musisz okazać dowód tożsamości oraz legitymację 
honorowego dawcy krwi (o ile ją posiadasz). Przed oddaniem krwi lub osocza będziesz 
zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza, który otrzymasz w rejestracji.  

 

 
 

UWAGA 
Dokładne kryteria kwalifikacji dawców zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów 
na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U z 2017r. poz. 1741) 

mailto:sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl
http://www.krwiodawstwo.slupsk.pl/

