
Lekcja multimedialna, część 2

dla klas 4-8 szkoły podstawowej
realizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej 

„Twoja krew, moje życie”  



Krew jest 
bezcennym lekiem

Krew nie tylko ratuje życie 

osób po wypadkach, 

czy w czasie operacji. 

Jej składniki są bezcennymi lekami. 



Jeden Dawca 
może pomóc 
nawet kilku osobom

Po pobraniu krew pełną dzieli się 

na składniki, które mogą być podane

jednej osobie lub kilku różnym, 

w zależności od potrzeb. 

OsoczeCzerwone 
Krwinki

Płytki Krwi



Komu pomagają składniki krwi?

Zobaczcie!




Komu pomagają 
składniki krwi?

Teraz już wiecie, że składniki krwi stosuje się 

w leczeniu różnych chorób, np. 

nowotworów, chorób układu krzepnięcia.



Jeden Biorca potrzebuje pomocy kilku 
osób

W wielu przypadkach dla jednego pacjenta 
potrzebnych jest kilka lub nawet kilkadziesiąt 
jednostek krwi, a więc od wielu Dawców.



Przed oddaniem krwi 
lub jej składników
nie trzeba znać swojej grupy krwi.  
Wszystkie grupy krwi 
są tak samo potrzebne.



Skąd się bierze 
podział na grupy krwi?

Na powierzchni krwinek czerwonych 
istnieją substancje grupowe, które 
decydują o przynależności do 
określonej grupy krwi. 

W osoczu krwi zaś znajdują się 
przeciwciała skierowane przeciwko 
nieobecnej substancji grupowej.



Zgodność grup krwi

O tym, do kogo trafi oddana krew 
lub jej składniki decydują grupy krwi. 

Nieważne są wiek czy płeć. 
Mężczyźni oddają krew, która 
zostaje przetoczona kobietom, 
a kobiety oddają krew, która 
zostaje przetoczona mężczyznom.

Dorośli mogą oddawać krew, 
która zostanie przetoczona dorosłym 
w różnym wieku, a także dzieciom. 





im więcej osób 
posiada krew 
danej grupy

im rzadziej 
występuje 
dana grupa

Pamiętaj!

tym więcej osób
krwi tej właśnie grupy 

potrzebuje 

tym rzadziej 
do Centrów Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa 
przychodzą osoby, 
które ją posiadają



Kim jest Honorowy Dawca Krwi? 

Honorowy Dawca Krwi 

to osoba wrażliwa, 

o wielkim sercu, 

która oddaje krew, 

aby ratować zdrowie 

i życie innych osób. 



Gdzie oddaje się krew 
lub jej składniki?

Krew i jej składniki można oddać w Centrach 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 
ich Oddziałach Terenowych 
lub podczas mobilnych akcji pobierania krwi. 

W całej Polsce działają 23 CKiK. Ich adresy można 
znaleźć na stronie www.twojakrew.pl

Powiedz o tym dorosłym i zachęć ich 
do oddawania krwi! 
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