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Jeśli nasza placówka wykonała oznaczenie Twojej grupy krwi to możesz się zgłosić do
naszej pracowni serologicznej i na podstawie wykonanych pżez nas badań poprosió o

wydanie , Kańy grupy krwi", której posiadanie ma wymierne kozyści opisane na odwrocie ulolki,

Jeś|i nie posiadasz 1eszcze oznaczonej grupy krwi to również możesz zglosić się do naszej
pracowni sero|ogicznej i wykonać określone badania w celu oznaczenia swojej grupy knłi

i wejśó w posiadanie niezwykle ważnego dokumentu jakim jest Krewkańa,

Kożdy z nos bez względu no wiek, płeć, uy slopień ryzyko zowodowego powinien

posiodoć swoiq Krewkorlę i oby nigdy nie było mu ono potrzebno-gdyby iednok

okozolo się inocei wierzymy, że w slu procenloch spełni swoiq rolę - rolę rolowonio

życio!

Stole zwiększoiqco się ilość urozów i obroźeń, rosnqco ilość wypodków

komunikoryinyth, częslsze pobyĘ w szpitolu z jednei slrony, o dolyrhczosowy brok

odpowiedniego dokumenlu do zopisonio grupy krwi z drugiej slrony sprowiĘ że

pow$oło potrzebo wyposożenio kożdego z nos w stosowny dokumenl,

SpoĘkomy się tzęslo z przedmiolomi, no których widnieie grupo krwi (łońtuszki,

wisiorki, blonsolelki) iednok żoden z nirh nie iesl wiorygodny i kożdy lekon

potwieldzi, że z medytznego punktu widzenio lo nic nieznotzqte godżety.

Zołwierdrono przez Ministerstwo Zdrowio krewkorto, funk{onuP iuż od wielu lol

i &ięki temu ie$ honorowono w mĘm kroP plzez sfużby medyane, którq może

posiodoć lównież młodzież i dzieci.

Roz wyrobiono korlo toworzyszy nom pn€z cołe żyrie i znouqco ułotwio plocedury

medyune oszczędzniqt nusz uos i pieniqdze. W prrypodku zmiony nozwisko

wyslortry zgłosić się do tei somei praowni, któro bez ponownego bodanio wyslowi nom

nowq końę. Drodzy rodzite, lo Wy powinniście zodboć oby Wosze dzied również

posiodoĘ krewkorlę, bo przedeż no ici zdrowiu iżytiu zoleĄWom noibordziei.

Posiodonie ]okiei korty ie$ bezcenne - sztzególnie w skroinych sytuocioch, gdy

o przeżyciu decyduiq minuty i dzęki ktOrei możemy no|chmio$ ołzymoć krew

rołuiqcq żyrie. l(ożdy pobyt w szpilolu wiqże się z koniecznośtiq oznouenio grupy krwi,

posiodoiqt krewkońę nie będzie iuż lokiei potrzeby, o nosze leczenie będzie
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