
Karta Identyfikacyjna GRUPY KRWI 

30 MINUT KTÓRE MOŻE OCALIĆ ŻYCIE…. 

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi jest dokumentem wiarygodnie poświadczającym grupę 

krwi jej posiadacza. Wzór karty jest zgodny z przepisami prawa i posiada akceptację Instytutu 

Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Karta zastępuje dawny wpis grupy krwi do 

dowodu osobistego. Ma format typowej karty kredytowej, również wykonana jest z plastiku, 

a Twoje dane nanoszone są w trwały sposób za pomocą specjalnej drukarki. 

Kartę wyrabiamy raz w życiu, wystarczy nosid ją zawsze z dowodem osobistym. 

Karta pozwala skrócid czas oczekiwania na transfuzję o ok. 30 minut. 

 Każdy z nas może się znaleźd w sytuacji gdy będzie potrzebował szybkiej transfuzji. 

Posiadanie Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi pozwala służbom medycznym skrócid 

procedurę przygotowania krwi do transfuzji o ok. 30 minut! 

W medycynie ratunkowej istnieje pojęcie tzw „złotej godziny”, w ciągu której często 

decyduje się o życiu lub śmierci ofiary wypadku. 30 cennych minut, które można zaoszczędzid 

dzięki Karcie identyfikacyjnej Grupy Krwi to kapitał na wagę ludzkiego życia. W przypadku 

posiadania oznaczenia grupy krwi, lekarz może ominąd tę procedurę i od razu zamówid krew 

w banku, dokonad tzw. ”krzyżówki’ i rozpocząd ratującą życie transfuzję. 

 Karta pozwala uniknąd oznaczania grupy krwi przy wielokrotnych pobytach w szpitalu 

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi jest szczególnie godna polecenia osobom, które spędzają 

dużo czasu za kierownicą samochodu lub motocykla. 

Kartę taką warto również wyrobid przy okazji obowiązkowego w ciąży badania 

serologicznego. Przyszła mama może dzięki Karcie zaoszczędzid czas i uniknąd stresu przy 

okazji planowanej lub nagłej wizyty na oddziale położniczym w szpitalu. 

Jak uzyskad Kartę Identyfikacyjną Grypy Krwi? 

-zgłoś się do NZOZ Ośrodka Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sp zoo w 

Rudzie Sląskiej- Wirku ul. 1 Maja 288 lub punktu pobrao Diagnostyki  

-wypełnij formularz danych ( dostępny w punkcie pobrao) 

-w celu przygotowania Karty, pielęgniarki pobiorą od Ciebie dwie próbki krwi, a w 

laboratorium wykonane zostaną dwa niezależne badania grupy krwi, taka procedura 

gwarantuje pewnośd wyniku, od którego zależy Twoje bezpieczeostwo. 

-zgłoś się po odbiór Karty w wyznaczonym terminie. 

-noś Kartę zawsze przy sobie!!!  


