






 

Kiedy mogę się zgłosić? 
Zawsze! Swoją chęć można zgłosić w każdej chwili! Zarówno osobom  

z personelu medycznego na poziomie rejestracji, lekarzom w gabinecie, jak 
również telefonicznie. Odpowiemy na każde nurtujące pytanie i osobiście 

wytłumaczymy cały proces immunizacji.  
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji.


DAWCY IMMUNIZOWANI 
ratują życie noworodków! 

Chcesz zostać jednym z nich? 

Możesz zostać DAWCĄ IMMUNIZOWANYM, 
 jeżeli:

 Naprawdę możesz 
pomóc! 

Kobiety ciężarne z grupą krwi  
RhD-(ujemną) są zagrożone 
 konfliktem serologicznym.  

Jest on niebezpieczny, ponieważ 
może skutkować poważną chorobą, 

a nawet śmiercią dziecka. 


Aby kobiety te rodziły zdrowe dzieci 
potrzebna jest twoja pomoc!!


 
Osocze  

dawców immunizowanych  
jest jedynym źródłem 

immunoglobuliny anty-RhD, która 
chroni przed rozwojem choroby 

hemolitycznej płodu i noworodka.

 

Zgłoś się już dziś,  
zostań dawcą immunizowanym  
i zacznijmy razem pomagać !!!

INFORMACJA: 
Dawcom za oddawanie osocza 

immunizowanego należy się 
REKOMPENSATA PIENIĘŻNA,  

której wysokość reguluje 
Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 lutego 2017r. 


Zainteresowani dawcy, którzy 
chcą dołączyć do grona 
naszych stałych dawców 

immunizowanych proszeni są  
o osobisty lub telefoniczny 
kontakt z RCKIK w Kaliszu


(62 767-94-20; 62 767-94-06)


Chętnie odpowiemy na pytania 
 i udzielimy dodatkowych 

informacji.


!! Zapraszamy !! 

masz grupę krwi: 
O, A, B, AB 

 RhD-(ujemny) 
i.. chcesz pomóc 

Najczęściej  
zadawane 

pytania 
???

Czy to jest 
bezpieczne? 
Oczywiście. 

Dawca przez cały 
proces immunizacji 
jest objęty opieką 

lekarską. Zarówno do 
szczepień, jak i przy 
oddawaniu osocza 

metodą plazmaferezy 
stosowany jest sprzęt 

jednorazowego użytku.

Jak często oddaje 
się osocze 

immunizowane? 
Co 2 tygodnie.

Dlaczego osocze immunizowane 
jest takie ważne? 

Ponieważ tylko z osocza od 
dawców immunizowanych uzyskuje 

się immunoglobulinę anty-RhD, 
która chroni kobiety zagrożone 

konfliktem serologicznym, mogącym 
skutkować śmiercią dziecka.

Czy przysługuje mi 
zwolnienie z pracy 
na dni szczepienia 
i oddania osocza? 

Tak, oczywiście.

Czy i kiedy mogę zrezygnować? 
Zrezygnować można na każdym 

etapie immunizacji. Jednak pamiętaj, 
że pokładamy w tobie ogromną 

nadzieję pomocy innym.

Co w przypadku, gdy 
opuszczę planowane 

pobranie osocza? 
Osocze może być 

oddawane co 2 tygodnie, 
jednak zdarza się 

sytuacja, że dawca nie 
może przybyć w 

wyznaczonym terminie.

W takich przypadkach 
planowany jest nowy 
indywidualny termin 

przybycia dawcy. 

Ile trwa cała wizyta z 
pobraniem osocza 
immunizowanego? 

Czas samego procesu 
oddania osocza 

immunizowanego 
metodą plazmaferezy 

to ok. 30-40 min. 
Trzeba dodatkowo 

zarezerwować sobie 
czas na rejestrację oraz 
kwalifikację lekarską. 


Czy to boli? 
Ból przy szczepieniu 

oraz przy 
oddawaniu osocza 
jest związany tylko  

i wyłącznie z 
momentem wkłucia 
igły. Cały proces jest 

bezbolesny.


jesteś mężczyzną lub kobietą  
po okresie menopauzy






Jest to przeciwciało produkowane przez układ 
immunologiczny człowieka, skierowane przeciwko 

antygenowi D z układu Rh znajdującemu się na krwinkach 
czerwonych człowieka z grupą krwi RhD+(dodatni). 


W momencie, gdy osoba (np. kobieta w ciąży) z grupą krwi 
RhD-(ujemny), będzie miała kontakt z krwinkami czerwonymi 
(dziecka) grupy krwi RhD+(dodatni) jej układ immunologiczny 

rozpozna je jako „obce” i organizm będzie usiłował je 
zniszczyć!!


Jeżeli osoba ta otrzyma odpowiednią dawkę ludzkiej 
immunoglobuliny anty-RhD, której jedynym źródłem jest 
osocze dawców immunizowanych, może zapobiec to jej 
immunizacji! Zawarte w leku immunoglobuliny anty-RhD 
niszczą obce krwinki czerwone RhD+(dodatnie), a układ 

immunologiczny kobiety nie zostanie pobudzony do 
wytworzenia własnych przeciwciał anty-RhD. 


 Wśród kobiet ciężarnych  
z grupą krwi RhD-(ujemną) 
w celu uniknięcia choroby 

hemolitycznej płodu  
i noworodka

U biorców krwi grupy 
RhD-(ujemnej),  

którym podano transfuzję  
RhD+(dodatniej) krwi

Droga do zostania dawcą immunizowanym  
w RCKiK w Kaliszu


Kwalifikacja przez lekarza  
w RCKiK Kalisz


   Szczepienia 
Badania kontrolne  

Wytworzenie 
przeciwciał anty-D 

 z układu Rh


 Niewytworzenie  
przeciwciał anty-D  

z układu Rh


Rozpoczęcie 
cyklicznego 

pobrania osocza 
immunizowanego 

od dawcy


Jeżeli dawca nie wytworzy 
przeciwciał anty-D rezygnuje się  

z dalszego uodparniania.  
Krwiodawca może od tej chwili 

oddawać krew lub osocze dla celów 
leczniczych pod warunkiem kontroli 

obecności przeciwciał w RCKIK 
przed każdym oddaniem w ciągu 
roku od ostatniego szczepienia.


Mężczyzna / Kobieta po okresie menopauzy  
z grupą krwi:


O RhD-(ujemny)  
A RhD-(ujemny)  
B RhD-(ujemny)  

AB RhD-(ujemny) 

Czym jest immunoglobulina anty-RhD?


Zastosowanie immunoglobuliny anty-RhD:



