Zagrało 100 gitar, powstał
też ‘żywy’ Czerwony Krzyż.
100-lecie PCK w Płocku [FOTO]
Inscenizacje z historii Polskiego Czerwonego Krzyża, 100
gitar na 100-lecie PCK, ‘żywy’ Czerwony Krzyż, miasteczko
bezpieczeństwa oraz Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy PCK. To wszystko działo się w Płocku przez miniony
weekend na starówce, Wzgórzu Tumskim i bulwarach wiślanych.
100-lecie powstania w naszym mieście Polskiego Czerwonego
Krzyża było okazją do zorganizowania przez płocki oddział
PCK bardzo dużego wydarzenia. W piątek uczestnicy imprezy
mieli okazję poznać bliżej działania płockiego PCK, poprzez
zabawę i edukację. A z kolei w sobotę można było kibicować,
a także wiele się nauczyć, podczas finału Ogólnopolskich
Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.
Czerwony Krzyż powstał z inicjatywy pochodzącego ze
Szwajcarii przedsiębiorcy i filantropa Jeana Henriego
Dunanta (1828-1910). W czerwcu 1859 r. był on świadkiem
cierpień żołnierzy pozostawionych na polu bitwy pod
Solferino, w czasie wojny francusko-austriackiej.
Wstrząśnięty tymi doświadczeniami Dunant zorganizował w 1863
r. międzynarodową konferencję z udziałem przedstawicieli
kilkunastu państw. Przyjęto na niej rezolucję o utworzeniu
narodowych komitetów pomocy rannym oraz o ochronie służb
medycznych w czasie działań wojennych. Ustalono wówczas, że
obie inicjatywy będą prowadziły działania pod wspólnym
znakiem: czerwonego krzyża na białym tle.
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Pilnie potrzebna krew. Gdzie
można się zgłosić?
Zwiększona liczba wypadków w okresie wakacyjnym powoduje, że
w szpitalach brakuje krwi. Według danych Komendy Głównej
Policji w 2017 roku w lipcu i sierpniu zdarzył się co piąty
– ze wszystkich – wypadków w całym roku. Dlatego Polski
Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku apeluje o oddawanie
krwi.
W Płocku krew można oddać w Oddziale Terenowym Nr 36
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Warszawie przy ul. Medycznej 19 w Płocku. Rejestracja odbywa

się w godzinach od 7.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku
oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 7.00-12.00
(tj. 1 września, 6 października, 03 listopada, 1 grudnia)
Krew może oddać każdy, kto ma co najmniej 18 oraz nie więcej
niż 65 lat, waży minimum 50 kg i cieszy się dobrym zdrowiem.
Dzień przed zabiegiem należy zrezygnować ze spożywania
alkoholu i palenia papierosów, a na kilka dni przed również
od przyjmowania niektórych leków, m.in. aspiryny. W dniu
oddania krwi rekomendowane jest zjedzenie lekkiego,
bezbiałkowego śniadania oraz wypicie dużej ilości wody.
Dodatkowo w dniu zabiegu zalecane jest unikanie nadmiernego
wysiłku fizycznego. Konieczne jest także posiadanie przy
sobie dowodu osobistego.
Każdy krwiodawca otrzymuje bezpłatne wyniki swoich badań
laboratoryjnych (m.in. grupa krwi, morfologia, test na HIV).
Po oddaniu krwi dawcy przysługuje m.in. posiłek
regeneracyjny, zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje
krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi
na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ewentualnie
drobne gadżety czy pamiątki, przeważnie propagujące honorowe
krwiodawstwo.
– W okresie wakacyjnym krew jest szczególnie potrzebna. Bez
niej lekarze nie są w stanie przeprowadzić operacji i
skomplikowanych zabiegów. Warto pamiętać, że według
statystyk aż co 1 minutę ktoś potrzebuje krwi. Dlatego
zachęcamy, aby przeznaczyć około 30-60 minut swojego czasu i
dołączyć do grona Honorowych Dawców Krwi. Pobrana krew
codziennie ratuje zdrowie lub życie pacjentów w lokalnych
szpitalach – czytamy w apelu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Fot. Anna Monika Chyła.

Podejrzane zbiórki odzieży na
terenie Płocka. Podszywają
się pod PCK
– Nieznana nam firma na terenie miasta Płocka organizuje
bezprawnie zbiórki odzieży oraz innych artykułów w imieniu
Polskiego Czerwonego Krzyża, wykorzystując jednocześnie nasz
wizerunek i znak chroniony prawem – informuje nas płocki
oddział PCK.
Zbiórki takie organizowane były m.in. w dniach 27-28 lipca
na osiedlu Imielnica, przy ulicy Słonecznej i Południowej. –
W momencie zauważenia tego incydentu nasi Wolontariusze
poprosili o pomoc patrol Straży Miejskiej, która podjęła
interwencję i wylegitymowała osobę, która organizowała
zbiórkę. Dziś sprawę skierowaliśmy do Komendy Miejskiej
Policji – tłumaczy nam Danuta Lewandowska, dyrektor Biura OR
PCK w Płocku.
– Dziś wpłynęło do nas zawiadomienie. Sprawę będziemy
wyjaśniać. Na pewno było bezprawne użycie znaku chronionego.
Na tę chwilę nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć i
wyjaśnić – mówił nam Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy
płockiej policji.
Dodamy, że OR PCK nie organizuje zbiórek „objazdowych”.
Aktualnie odzież można składać do pojemników oznaczonych
znakiem Polskiego Czerwonego Krzyża, bądź znakiem Eko Textil, z którą PCK współpracuje.
Znak Polskiego Czerwonego Krzyża, jest chroniony przepisami
prawa międzynarodowego obowiązującymi w Polsce zgodnie z
art.44 i 53 konwencji genewskiej oraz przepisami prawa

wewnętrznego RP (art.13, 14, 15 Ustawy o Polskim Czerwonym
Krzyżu.
Fot. Zdjęcia poglądowe – wegliniec24.pl oraz PCK.

