
 COVID-19

UWAGA! 
OZDROWIEŃCY

5. Osoby, które ważą minimum 50 kg.

2. Osoby w wieku 18-65 lat.

4. Osoby, które w tym WZW  nie przebyły chorób zakaźnych, 

typu B lub C. 

1. Osoby po zakażeniu SARS-CoV-2/po wyzdrowieniu 

z potwierdzonego COVID-19, u których: minął okres co 

najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od 

zakończenia izolacji; minęło 14 dni od ostatniego ujemnego 

wyniku badań RNA SARS-CoV-2 lub 14 dni od dodatniego 

wyniku na obecność przeciwciał.

3. Osoby, które na choroby przewlekłe, takie jak nie leczą się 

cukrzyca, łuszczyca, astma, choroby tarczycy, inne lub mają 

aktywną chorobę nowotworową. 

6. Osoby lub osoby po    bez ciąży lub transfuzji w wywiadzie,

przetoczeniu krwi lub z ciążą w wywiadzie z ujemnym 

wynikiem badań w kierunku  alloprzeciwciał do antygenów 

HLA (badania wykonuje nasze Centrum).

Do kontaktu z naszym 
Centrum prosimy 

wszystkie osoby, które 
spełniają warunki:
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POTRZEBNE OSOCZE OD OSÓB, 

które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19

lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2!

Telefonicznie odbywa się:

600 035 315

500 754 538

515 197 764

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu 

zaprasza do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały 

na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

wstępna kwalifikacja

ocena braku przeciwskazań do 
oddania osocza

ustalenie najdogodniejszego terminu 
pobrania osocza

                             e-mail: pobieranie@rckik.radom.pl



WAŻNE INFORMACJE 

dla potencjalnego 

Dawcy osocza.
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 Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów 
chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych 
wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A 
(H1N1) oraz wirusem ”ptasiej” grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu 
przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po 
przetoczeniu mają za zadanie zablokować namnażanie się wirusa  
w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

 Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie 
chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami 
zakażenia.

Jak pobierane jest osocze ?
Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której 
pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest 
zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie 
przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest 
600-640ml osocza. Plazmafereza trwa 30-40 min.

Jak pobierane jest osocze ?
Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której 
pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest 
zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie 
przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest 
600-640ml osocza. Plazmafereza trwa 30-40 min.

Pobrane osocze jest poddawane procedurze 
redukcji patogenów, dzielone na 3 dawki 
i zamrażane. W zależności od zawartości 
w osoczu przeciwciał neutralizujących 
wirusa, chorym na Covid-19 przetacza się 
200-400 ml osocza. 

Co dalej dzieje się z osoczem ?

czwartek, piątek 7:00 – 13:30

Rejestracja krwiodawców RCKiK:
poniedziałek, środa 7:00-14:00
wtorek 7:00 – 16:00

im. dr Konrada Vietha w Radomiu
ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
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