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LU FTSKYDDSBYRÅN 

UPPSALA 

Till 

Samtliga hemskydds ledare l Uppsala lsko. 

Våren 19·13 genomförd es i Kungl. armCförvaltningcns regi vid alla blodgivarccentraler 
lalld el insamling av ulod, y ilkel efter behandling i form av s. k. lon"plasma kunnat lagras 

för all vid behov användas för blodöverföring. Gcnom cn sådan å tgä rd kan man säker

ställa tillgångcn för medicinskt ändamål av blod, vilket icke utan dcnna förberedelse skull e 

vara möjligt vid en hastigt inträdande krigssituation. Resultatet av insamlingen var i stort 
sell goll, och den fram ställda torrplasman har vid hilliIls utförda prövningar visat s ig väl 

m otsva ra de förhoppninga r man ställt på densamma. 

Erfarcnheterna från det pågående kriget bestyrka i a llt högrc gl·ad hetydclsen a,· att 

för omedelbar användning tillgängligt blod eller blodplasma finnes i förråd. Det lager, som 

erhö lls vid dcn våren 1943 utförda insamlingen, var visserligen ga nska betydande, men det 

sl"dle ii andra sidan icke förslå långt, i händelse alt verkligt s tora anspråk skulIc stä llas på 

detsamma. På grund h ~lrav har beslutats, alt en ny insamling av blod skall tiga rum vid 
l:lnrlpls s:1111lliga hlodgivarecen Lraler. 

.\"en vid blodgival"eccntralen vid Akademisiw sjukhuset i Uppsala skall und er instun

dande hösttermin insamling av blod äga rum. 

Avs ikten ä r, att luftskyddet med dess organ isation nu liksom våren 1913 skall med

verka vid denna in sanlli ng. 

Föl' dctta iindamå l anmodas Ni a lt ge nom hänvändelse till pcrsone r inom Edert 

hemskydd i åldern 18- 60 år - sålund a icke enbart hemskyddspersonal - söka förmå 
dem att al1m~Ha sig till blodgivning. N alu nen å dc personer, som förklara sig villiga tin 
blodgivllillg, antecknas å bifogade förteckning, som uppditlas j två cxemplm", av vilka det 

ena så sna rt so m möjligt skall av Eder ins,indas eller inläm nas till luftskyddsbyrån och 

dct andra behållas av Eder. Från blodgivarecen tralen å Akademiska sjukhuset erh;,lIer Ni 

sedan meddelande om tid en, då de i Edcr fört eck ning upptagna personerna skola inställa 

sig vid blodgivarecentralen, vareft er Ni hal' att underriilla vederhö rande om tid en och an

moda dem all inställa sig för blodavtappning. Denna sker givetvi s under fullt betryggande 

omständigheter och under kontroll av läkare. Blodtappningen kommer aU äga rum på 

eftcrmiddaga rna efter klockan 17. Var och en som Hinlllar blod ii blodgivareccntralen er

håller kuponger för inköp av 200 poäng kött och G25 gram velemjöl. Någon kontant er

sältning ntgår ej. Jag hcmställer alt Ni heniigel ville verka föl' åstadkommande av ell go tt 

resultat av blodinsamlingcn i Uppsala. 
Föl' utdelning inom hemskyddet bifogas ett antal exemplar av broschyren ))Giv av dill 

friska blod)). Ytterligare erfo rderliga antal broschyrer knnna rekvireras å luft skyddsbyr ån. 

Närmare upplysningar angående blodgivning lämnas av kriminalkonstapeln Bertil 

~IO\'in, tel. 380 gel. 

Uppsala poststämpelns dalum. 

Luftsliyddschef. 
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Armesjukvården 

Distrikt : 

Block nr 

Hemskydd nr 

Hemskyddsledare: 

Förteckning över 

Blodgivare 

inom fa stigheten gatan 

Luftskyddsbyrån 

telefon : 

(överlämnas efter slutförd vä rvning till d istriktsledaren f. v. b. till Blodgivarecentralen) 

Namn Telefon Blodgiva recentra lens anteckningar 
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Namn Telefon Blodgivarecentralens anteckningar 

Il;Jgfcldts. Sthlm 1942 
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