Campanie de donare de sânge pentru tânăra Petrovai Ioana Georgiana, pe 5 decembrie 2017
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Marti, 5 decembrie, începând cu ora 9:00, la Spitalul Municipal din Sighetu Marmatiei, va
avea loc o campanie de donare de sange la care va invitam sa luati parte.

Tânăra Petrovai Ioana Georgiana, 17 ani, elevă la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu
Marmației, în urma unui accident rutier starea ei de sănătate este foarte gravă. Grupa sa de
sange ii permite sa primească sânge de la orice persoană sănătoasă. Georgiana este o tânără
veselă, plină de viață, cu visuri mari și idealuri mărețe, un copil matur și un exemplu de curaj
pentru noi toți!
Va reamintim ca puteti dona sange, indiferent de grupa. In momentul recoltarii va rugam
doar sa menționați persoana pentru care donati, iar sangele donat se va indrepta spre acea
persoana.
Cine poate dona?

Donatorul de sânge poate fii orice cetățean cu domiciliul în România sau cetățean UE cu
rezidență în România care corespunde criteriilor de eligibilitate ale actului donării.

Pentru a putea dona sânge trebuie sa îndepliniți următoarele condiții:
vârsta cuprinsă între 18-60 ani;
greutate peste 50 kg;
tensiune arterială sistolică între 100-180 mmHg;
puls regulat, 60-100 bătăi/minut;
să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale;
pentru femei: să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada ciclului menstrual;
să nu fii consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării;
să nu fii sub tratament pentru diferite afectiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli
psihice, boli hepatice, boli endocrine;
să nu fii avut antecedente: hepatice, TBC, malarie, sifilis, epilepsie și alte boli neurologice,
boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele (psoriazis, vitiligo),
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miopie (peste (-) 6 dioptrii), cancer.

Înainte de donare:
puteţi consuma o cană cu ceai sau cafea, un mic dejun puţin consistent, legume, fructe;
veniti la donare odihnit;
nu fumați cu cel puțin o oră înainte și după donare.
Va multumim anticipat si asteptam sa ne mobilizam cat mai multi pentru semenii nostri !
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