Osocze ozdrowieńców ratuje zakażonych Covid-19. Rawski
policjant oddał swoje
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(fot. KPP w Rawie Mazowieckiej)

Aspirant Marcin Janiszewski, który zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma już za sobą, zgłosił
się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, gdzie oddał osocze.
Jak podaje dziś (28.11) Ministerstwo Zdrowia, w ostatniej dobie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło
85 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami kolejnych 514 osób. W
samych Skierniewicach zmarły trzy osoby zakażone koronawirusem, w powiecie rawskim jeden zgon,
w żyrardowskim dwa przypadki. Jednym z leków dla zakażonych jest osocze z krwi osób, które
przeszły COVID-19. Rawski policjant nie zastanawiał się, czy pomóc potrzebującym.
– Kiedy tylko upłynęło 18 dni od zakończenia izolacji, zgłosił się do placówki, by oddać osocze.
Zawiera ono przeciwciała, które wspomagają leczenie chorych z objawami zakażenia zagrażającymi

życiu. Po przetoczeniu przeciwciała mają za zadanie eliminację koronawirusa z organizmu
zakażonego pacjenta. Marcin Janiszewski jest pierwszym z rawskich policjantów, który oddał osocze,
ale nie ostatnim – zapewnia mł. asp. Małgorzata Lewandowska z Komendy Powiatowe Policji w
Rawie Mazowieckiej.

Aspirant Marcin Janiszewski, na co dzień pracujący w Zespole do spraw Organizacji Służby i
Wykroczeń, jest także honorowym dawcą krwi, więc w tym przypadku nie mogło być inaczej.
Mł. asp. Małgorzata Lewandowska: – Przeszedłeś zakażenie wirusem SARS-CoV-2, uratuj życie
innym – oddaj osocze!

Na początku listopada z apelem o pomoc zwrócił się Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej. Czytamy w nim:
Szanowni Państwo!
Potrzebujemy Waszej pomocy!
W szpitalach na podanie osocza ozdrowieńców czeka bardzo wielu ciężko chorych
pacjentów. Możecie im pomóc oddając krew.
Dawcą może być każdy ozdrowieniec!
Wystarczy zgłosić się nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia do Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym należy przejść kwalifikację.
Badania naukowe przeprowadzone w różnych krajach potwierdzają, że osocze
ozdrowieńców COVID-19, podane we wczesnej fazie choroby może wspomóc organizm
w walce z wirusem. Wśród osób, którym podano osocze w ciągu trzech dni od
rozpoznania, a także wśród osób, którym podano osocze zawierające wysokie poziomy
przeciwciał neutralizujących wirusa, uzyskano zmniejszenie ryzyka zgonu.
Szanowni Państwo!
Zachęcam i apeluję. Dołączcie do nas, medyków. Dołączcie do tych, którzy pomogli Wam
i pomóżcie w uratowaniu innych. Dzięki Wam możemy przechylić szalę w walce
z wirusem. Dzięki Wam możemy go szybciej zwalczyć i sprawić, że więcej osób odzyska
zdrowie. Ich los jest również w Waszych rękach!
Bądźmy solidarni!
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