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Są chętni do oddawania krwi, ale 
przechodzą bardzo skrupulatne bada-
nia i wielu zostaje zdyskwalifi kowanych 
ze względu na niespełnianie warunków 
zdrowotnych. Niektóre lekarstwa i alergie 
też wykluczają pobranie krwi lub przy-
najmniej odsuwają je w czasie. Wyliczo-
no, że  zaspokojenie potrzeb wymaga 
1,2 mln pobrań rocznie (przypomnijmy, 
jednorazowo pobiera się 450 ml krwi). 
Pozostaje pytanie, jak to najlepiej przepro-
wadzić w zmienionej sytuacji społecznej, 
gdy trudno liczyć na wojsko, kombinaty 
przemysłowe itp., a  w  wielu zakładach 
pracy patrzy się niechętnie na dzień wolny 
przysługujący honorowemu krwiodawcy. 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa w  Katowicach jako 
pierwsze w  Polsce ruszyło za krwią 
w  teren, posługując się pionierskim po-
jazdem zbudowanym przez ówczesną 
fabrykę Neoplan Polska na bazie autokaru 
Transliner. Odebrany 31 sierpnia 1996 r., 
pierwszy wykonany w Polsce ambulans 
do poboru krwi spotkał się także ze scep-
tycznymi opiniami, ale praktyka szybko 
je obaliła. Pojazd miał służyć przede 
wszystkim do promocji oddawania krwi 
i  odniósł wielki sukces: na każdą akcję 
zgłaszało się ponad 100 osób. Trudno so-
bie wyobrazić obsłużenie ich za pomocą 
mikrobusu z pojedynczym stanowiskiem 
do pobierania krwi, wielu potencjalnych 
dawców rezygnowałoby ze względu na 
długi czas oczekiwania.

Obecnie w Polsce jest ponad 45 takich 
pojazdów. Do powstania tak licznej  fl oty 
przyczyniła się zmiana organizacji polskiej 
służby krwi. Do 1998 r. działało kilkaset 
terenowych placówek, utrzymywanych 
przez szpitale. Mocą ustawy z  dniem 
1.01.99 powstała publiczna służba krwi, 
powołane Regionalne Centra przejęły 
koszty utrzymania tych placówek wraz 
z pracownikami. Dzięki centralizacji po-
znano faktyczne koszty funkcjonowania, 
które można było obniżyć dzięki ambulan-
som. Na przykład na Śląsku zmniejszono 
liczbę Terenowych Oddziałów z kilkudzie-
sięciu do 10. Z kilku niewielkich placówek 
w  jednym mieście, np. w  Sosnowcu, 

„Ale krwi nie odmówi nikt”…
Słowa poety nie całkiem trafnie opisują sytuację polskiej służby zdrowia co do zaopatrzenia w krew i jej skład-
niki. Co roku zapotrzebowanie zwiększa się m.in. na skutek starzenia się społeczeństwa i licznych transplantacji 
narządów. Dzięki mobilnym stacjom pobiera się coraz więcej krwi na akcjach wyjazdowych.

Wraz z dostawą w grudniu ub. roku drugiego elektrycznego ambulansu Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach stało się właścicielem pojaz-
dów unikalnych na skalę światową. Zasłużyło na to: od wielu lat pobiera najwięcej krwi 
w Polsce, także na akcjach wyjazdowych, których obecnie jest 120-150 w miesiącu. 

Zabrzu, Gliwicach, powstawał  jeden 
duży TO z właściwymi warunkami loka-
lowymi i  sanitarnymi (obecnie wszystkie 
TO mają klimatyzację). Przy tym, dzięki 
ambulansom zwiększono pobór krwi z ok. 
35 tys. l do ponad 50 tys. l w roku. 

RCKiK Katowice jest skuteczniejsze 
niż hr. Dracula: przypada na nie 10% 

krajowego wolumenu pobrań, m.in. dzięki 
temu, że co roku w terenie wykonuje się 
ok. 2 tys. akcji, ale też dzięki elastyczności 
działania autonomicznych ambulansów, 
które docierają tam, gdzie sezonowo jest 
więcej potencjalnych dawców. To szcze-
gólnie istotne w  lecie, ponieważ wielu 
dawców wyjeżdża na urlopy, a studenci 
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Wnętrze autobusów przystosowano do pobierania krwi wg projektu RCKiK w Ka-
towicach. Oprócz specjalnych foteli dla krwiodawców, w ambulansach znajdą się: 
gabinet lekarski, część recepcyjna i niewielka część gastronomiczna, serwująca wodę, 
herbatę lub kawę (łatwiej pobrać krew podnosząc ciśnienie!). Całość jest klimatyzo-
wana, ogrzewana za pomocą pieców LPG, oświetlenie wykonano w technologii LED.

i uczniowie (powyżej 18 lat) mają wakacje. 
Obniżają się zapasy krwi, a jednocześnie 
wzrasta liczba wypadków komunikacyj-
nych. Dzięki ambulansom można docierać 
do prawie każdej miejscowości. Pojazdy 
RCKiK Katowice są obecne w tym samym 
miejscu wielokrotnie w ciągu roku, więc 
liczba osób oddających krew w danym 
dniu jest mniejsza, ale w  sumie ciągle 
rośnie. Co najważniejsze, czas oczekiwa-
nia na oddanie krwi skraca się. Na tym 
zależy najbardziej i  Centrum, i  samym 
krwiodawcom, którzy rzadko korzystają 
z dnia wolnego, więc czas, który mogą 
poświęcić na oddawanie krwi, staje się 
bardzo ograniczony.

Każdy ambulans musi spełniać polskie 
przepisy, które określają warunki odda-
wania krwi, m.in. wcześniejsze badanie 
lekarskie (więc musi być gabinet), pobiera-
nie próbek (co wymaga stanowiska diag-
nostycznego z  możliwością wykonania 

badań laboratoryjnych). Niezbędne jest 
także stanowisko rejestracyjne (laptop po-
łączony on-line z głównym serwerem Cen-
trum). Pojazd musi być zbudowany tak, by 
spełnić te warunki, a zwłaszcza właściwą 
kolejność czynności. Przepisy nie wyma-
gają natomiast, by w ambulansach były 
toalety. Nikt nie byłby w stanie zagwaran-
tować ich czystości. W miejscach odda-
wania krwi (pomieszczenia stacjonarne, 
Terenowe Oddziały, ambulanse, domy 
kultury, domy parafi alne itp.) dawcy muszą 
mieć zapewnione właściwe warunki sani-
tarno-higieniczne i komfort. Dlatego akcje 
są wcześniej planowane, łącznie z wizją 
lokalną, zawsze jest uzgodniony bez-
płatny dostęp do toalet dla pracowników 
(6 osób + kierowca).

Ten przydługi wstęp to wprowadzenie 
do opisu najnowszego nabytku RCKiK 
Katowice: dwóch ambulansów na bazie 
elektrycznych Solarisów Urbino 8,9LE. 
To pierwsze takie rozwiązanie na świecie 
i  znowu pojawi się sceptyczne pytanie, 
czemu wybrano kosztowne rozwiązanie 
napędu i niewielkie autobusy, z 2 stano-
wiskami do poboru krwi. Każdy kosztuje 
ok. 2,5 mln zł, zbliżoną cenę miały np. 

3-osiowe MB Travego przystosowane do 
poboru krwi przez fi rmę Zeszuta, miesz-
czące po 4 stanowiska. Ale katowicki 
oddział ma swój pomysł: chce ambu-
lansami wjeżdżać na każdy teren, także 
na imprezy odbywające się na małych 
rynkach śląskich miasteczek lub w halach 
sportowych. W  obu przypadkach duży 
autokar z  tradycyjnym silnikiem byłby 
niemile widziany nawet z  tak szlachetną 
misją. Dotyczy to także jego pracy, bo na 
postoju urządzenia chłodnicze i klimatyza-
cyjne wymagają zasilania z niezależnego 
agregatu prądotwórczego. Te w Travego 
wybierano z  „górnej półki”, ale nawet 
Fischer Panda o mocy 30 kVA z dieslow-
skim silnikiem nie są bezszelestne. 

Co innego nowe ambulanse katowic-
kiego Centrum: one nie tylko jadą, ale 
i  pracują cicho. Napęd elektryczny jest 
zasilany z baterii o pojemności 160 kWh, 
które muszą umożliwić przejechanie co 
najmniej 160 km dziennie i min. 6-godzin-
ną pracę przy działającym ogrzewaniu lub 
klimatyzacji oraz odbiornikach o  mocy 
do 4 kW, podłączonych do pokłado-
wej sieci 230 V. Klimatyzacja z  płynną, 
automatyczną regulacją intensywności 
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nadmuchu i temperatury utrzymuje 22°C 
we wnętrzu. Ogrzewanie jest elektryczne 
powyżej temperatury otoczenia 10ºC, gdy 
jest chłodniej włącza się ogrzewanie LPG, 
po raz pierwszy zastosowane w pojazdach 
marki Solaris. Wydajność układu zapew-
nia utrzymanie temperatury wewnętrznej 
min. 22ºC przy temperaturze zewnętrznej 
-15ºC. On także działa automatycznie 
i może być tak zaprogramowany, by piec 
nagrzewał czynnik do dowolnej tempera-
tury, po czym wyłączał się i układ prze-
chodził w  tryb zasilania elektrycznego. 
Do ogrzewania służy piec o mocy 30 kW, 
który zużywa, wg zapewnień producenta 
(fi rma Spheros) ok. 5,8 l/h przy maksymal-
nej mocy. Pojemność zbiornika gazu to 
60 l. Biorąc pod uwagę, że mobilna stacja 

Miejsce poboru próbek krwi, w głębi 
jest widoczny jest gabinet lekarski za 
ścianą i za drzwiami wykonanymi z szy-
by zmieniającej barwę na mleczną pod 
wpływem napięcia. Przegroda, poza 
zapewnieniem dyskrecji badań, ułatwia 
chłodzenie i wentylowanie gabinetu.

Fotele do pobierania krwi muszą spełniać określone warunki, umożliwiając w razie 
konieczności szybkie ułożenie krwiodawcy w pozycji „nogi powyżej głowy”.

Przednia, laboratoryjna 
część wnętrza elektro-
wampira. 

Godząc ekologię z zasięgiem i wy-
maganiami co do komfortu cieplnego 
we wnętrzu zastosowano ogrzewanie 
piecem spalającym łatwo dostępny LPG.

Zapas 160 kWh energii elektrycznej 
w bateriach wystarcza do napędu auto-
busu, zasilania klimatyzacji i urządzeń 
pokładowych.

Autobusy specjalne
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Prawdopodobnie pierwsze na świecie 
mobilne biblioteki o napędzie elektrycznym 
pojawią się w Göteborgu latem przyszłego 
roku. Tamtejsza biblioteka miejska dyspo-
nuje obecnie 2 bibliobusami działającymi 
w  mieście i  w  okolicach, obsługując ok. 
70 przystanków i  110 przedszkoli. Teraz 
postanowiła zainwestować w nowoczesne 
biblioteki mobilne i wybrała do tego celu 
autobusy elektryczne Volvo. Nowe pojazdy 
będą bardziej atrakcyjne dla dzieci i rodzin 
m.in. dzięki wyposażeniu wnętrza, które 
zostanie zaaranżowane tak, by pomieścić 

regały na książki i  umożliwić organizację 
spotkań dla dzieci i  dorosłych. Zadanie 
powierzono fi ńskiej fi rmie Kiitikori Oy.

Autobusy zostaną oddane do użytku 
jako w pełni gotowe i kompletne rozwią-
zanie, przy stałym miesięcznym koszcie 
zapewnianej przez Volvo obsługi technicz-
nej pojazdów i akumulatorów. Całonocne 
postoje, ładowanie i  obsługa techniczna 
będą odbywać się w  nowym centrum 
Volvo Trucks. Taka koncepcja pozwoli bi-
bliotece na eksploatację pojazdów znacz-
nie dłuższą niż tych, które ma obecnie. 

Elektryczne autobusy Volvo
mobilnymi bibliotekami w Göteborgu

Dla Kiitikori Oy takie 
zadanie to betka. Fir-
ma wykonała ok. 700 
bibliobusów od 1965 r., 
w którym zaczęła dostar-
czać je fi ńskim bibliote-
kom. Teraz ma klientów 
w całej Europie. W jej 
ofercie są także am-
bulanse do pobierania 
krwi.

„Z  niecierpliwością czekamy na kolejne 
mobilne biblioteki, które pozwolą nam 
odwiedzić wszystkie dzieci, także te, które 
mieszkają lub uczęszczają do przedszkoli 
w śródmiejskiej strefi e zieleni w Götebor-
gu. Wybraliśmy autobusy elektryczne, 
by zapewnić taką możliwość przez cały 
okres eksploatacji pojazdu, który wynosi 
nie mniej niż 12 lat” - mówi Anette Eliasson, 
kierownik w Wydziale Kultury Gminy Göte-
borg. Autobusy elektryczne są wyposażone 
w akumulatory o pojemności 250 kWh i ła-
dowane za pomocą złącza CCS. 

w Gliwicach w elektrycznym ambulansie 
oddały krew 33 osoby.

Mobilna stacja do poboru krwi na bazie 
Urbino 8,9 LE electric została zgłoszona 
przez Solaris Bus & Coach S.A. i RCKiK 
Katowice do opatentowania.  

Autobusy specjalne
poboru krwi pracuje głównie stacjonarnie, 
to wystarczy nawet do 5 dni. LPG znacz-
nie obniża koszty użytkowania, łatwo uzu-
pełnić gaz na stacjach paliwowych, a przy 
okazji ogrzewanie jest niskoemisyjne.

Wraz z autobusami dostarczono łado-
warki: zewnętrzną fi rmy EkoEnergetyka 
z dwoma wyjściami po 40 kW i pokładową 
o mocy 3 kW, umożliwiającą ładowanie 
napięciem 230 V z zewnętrznej sieci. Pro-
ducent przewiduje bezpieczną 10-letnią 
eksploatację akumulatorów. 

Niespełna 9-metrowe pojazdy mieszczą 
się w większości bram na hale czy sta-
diony. Na wszelki wypadek wyposażenie 
obejmuje przedni i tylny czujnik wysokości 
przeszkód. Na całej długości po prawej 

stronie zainstalowano markizy zewnętrz-
ne o  szerokości 150 cm, sterowane 
elektrycznie (z  możliwością awaryjnego 
sterowania ręcznego). Specyfi czny przy-
kład pracy odnotowano w  Chorzowie, 
gdzie cykliczne akcje były organizowane 
przed budynkiem biurowca. W ub. roku 
odmówiono zgody na akcje krwiodaw-
stwa w tym miejscu ze względu na hałas 
i  spaliny z  agregatu prądotwórczego. 
Zaproponowano inną lokalizację, w której 
było jednak mniej osób oddających krew. 
Po włączeniu do eksploatacji elektrycz-
nego ambulansu można było wrócić pod 
okna biurowca. 

W czasie fi nału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy 13 stycznia na rynku 


