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    Warszawa, 6 września 2018 r.  

 

Informacja prasowa  

Pramerica oddaje krew dla potrzebujących  

 

W dniu 5 września Pramerica Życie, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Warszawie oraz przy wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK, zorganizowała akcję krwiodawstwa w sie-

dzibie towarzystwa, zbierając w sumie ponad 12 litrów krwi.  

- W naszej działalności doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że czasem jeden gest może pomóc komuś  

w wyjątkowo trudnych chwilach, dlatego chętnie niesiemy pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. To na-

sza misja.  – komentuje Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie. – Serdecznie dziękujemy za 

zaangażowanie w akcję wszystkim wolontariuszom! 

Coroczna akcja krwiodawstwa gromadzi pracowników i współpracowników organizatora, a także pracowników Banku 

Zachodniego WBK. W akcji krwiodawstwa wzięły udział 43 osoby, spośród których 27 dawców przeszło pozytywną kwali-

fikację i oddało w sumie ponad 12 litrów krwi, uzupełniając tym samym zasoby krwi w RCKiK.  

Akcja krwiodawstwa jest organizowana jako odpowiedź na sygnał o niskich zasobach krwi w RCKiK. Szczególnie w okre-

sie letnim potrzeba krwi rośnie z uwagi na zwiększoną liczbę wypadków komunikacyjnych. Ponadto wahania temperatury 

i ciśnienia mogą wpływać na pogorszenie stanu zdrowia osób cierpiących na choroby serca czy układu krążenia, a w 

razie zaostrzenia objawów pacjenci mogą wymagać transfuzji. Dodatkowo wakacyjne wyjazdy dawców do krajów tropi-

kalnych stanowią jedną z przyczyn wykluczenia podczas oddawania krwi. Dlatego tak ważne jest regularne oddawanie 

krwi i organizowanie akcji krwiodawstwa, dzięki którym uzupełniane są tak potrzebne zasoby.  

 

Dodatkowe informacje:  

Małgorzata Morańska, malgorzata.moranska@pramerica.pl, Tel. (+48) 660 755 238 

 

Pramerica Życie TUiR SA oferuje ubezpieczenia na życie o jednym z najszerszych zakresów ochrony. 

 

 Na rynku wyróżnia nas wyjątkowa dbałość o Klientów i ich zaufanie a także najwyższe standardy obsługi. Naszym Klientom dajemy realne oparcie 

finansowe w momencie, gdy tego najbardziej potrzebują, a przez cały okres współpracy chronimy to, co dla nich najważniejsze, pomagając im czerpać 

więcej z życia. Tworzymy przyjazne i oparte na szacunku środowisko pracy, w którym ambitni i wyjątkowi ludzie mogą się rozwijać, realizować swój 

potencjał i osiągać sukcesy. Dzięki stabilnym fundamentom - naszym wartościom - towarzyszącym nam w codziennej pracy wspólnie tworzymy firmę, 

która wspiera klientów w realizacji ich celów życiowych i odpowiada na ich dynamicznie zmieniające się potrzeby. Więcej na www.pramerica.pl  
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