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RCKiK w Wałbrzych zapraszado oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na 

COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. 

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, 

zagrażającymi życiu objawami zakażenia.Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który 

powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie eliminację wirusa z organizmu pacjenta                

z aktywnym zakażeniem. 

Wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki - bardzo prosimy o kontakt z Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu 

tel. +48 74 664 63 46   e-mail ozdrowieniec@rckik.walbrzych.pl 
 

osocze może zostać pobrane od osób, które:- są po zakażeniu SARS-CoV-2/po wyzdrowieniu z 

potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji, 

- są po zakażeniu SARS-CoV-2/po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, które po 

zakażeniu/po wyzdrowieniu z COVID-19 były zaszczepione przeciw COVID-19, u których upłynął 

okres nie mniej niż 48 godzin (szczepionka mRNA) lub 14 dni (szczepionka wektorowa) od podania 

dawki szczepionki i w przypadku ewentualnego wystąpienia reakcji poszczepiennej, krew i jej 

składniki mogą oddać po upływie nie mniej niż 7 dni od całkowitego ustąpienia objawów tej reakcji, 

- są w pełni zdrowe, 

- są w wieku 18-65 lat (dawcy pierwszorazowi w wieku 60-65 lat mogą oddać osocze tylko za zgodą 

lekarza!), 

- nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób, 

- spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza. 

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania 

osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.  
 

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 nie więcej niż 680ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 

min.  

Co dalej dzieje się z osoczem ? 
 

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i 

zamrażane.  

W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na Covid-19 przetacza 

się 200-400 ml osocza. 

 

       


