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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Chcielibyśmy przedstawić Panu Ministrowi pomysł, z którym zgłosił się jeden z gnieźnieńskich

lekarzy i który dotyczy tematu honorowego krwiodawstwa w naszym kraju. Około 15% ludzi w
Polsce nie ma czynnika Rh, czyli ma Rh ujemne. Te osoby jako biorcy mogą otrzymać tylko krew
Rh minus.

W szczególnej sytuacji są osoby z grupą krwi 0 Rh minus – jest ich około 6%. Z jednej strony są
najlepszymi dawcami, gdyż ich krew można przetaczyć w sytuacji ratowania życia każdemu czło-
wiekowi, bez oznaczania grupy krwi dawcy, a jednocześnie bez próby krzyżowej. Z drugiej strony,
jako biorcy, są skazani na własną solidarność, gdyż mogą otrzymać tylko krew grupy 0 Rh minus.

Z doświadczeń pomysłodawcy wynikających z pogadanek we wszystkich szkołach powiatu
gnieźnieńskiego (ponadgimnazjalnych) wynika, że ok. 50–60% młodzieży zna swoją grupę krwi.
Jego pomysł polega na tym, by każdy młody człowiek kończący 18 lat otrzymywał nie tylko dowód
osobisty, ale miał również oznaczaną grupę krwi (konieczne są dwa badania, z dwóch różnych
wkłuć). Dzięki temu każdy młody człowiek w razie wypadku miałby już oznaczoną grupę krwi.
Jednocześnie można byłoby wcześniej identyfikować osoby z grupą Rh minus i uświadamiać im ich
sytuację jako biorców i dawców.

Takim programem przy wsparciu starosty gnieźnieńskiego, marszałka województwa wielkopol-
skiego i Pana Ministra można byłoby na początek objąć młodzież powiatu gnieźnieńskiego. Biorąc
pod uwagę, że statystycznie jest ok. 1400 porodów, mniej więcej tyle samo osób kończy 18 lat. Po-
łowa z nich to 700 osób. W tym może być około 100 osób z grupą krwi Rh minus.

Jesteśmy przekonani, że taka akcja byłaby bardzo pożyteczna, a pomysłodawca jest gotów bez-
interesownie się w nią zaangażować.

Zwracamy się zatem do Pana Ministra z zapytaniem, czy istnieje możliwość wsparcia tej akcji
przez Ministerstwo Zdrowia, a także jej rozpropagowania w całym kraju.
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