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Mulți dintre cei ca-
re donează sânge, la Pan-
telimon, nu se află nicide-
cum la prima donare. Spre 
exemplu, domnul Matei Ni-
cu, în vârstă de 48 de ani, 
se afla luni, la cea de-a 
șasea donare organizată în 
Pantelimon, după ce, în lu-
na decembrie o ”bifase” pe 
cea de-a cincea, tot în Sa-
la de Sport din Pantelimon. 
Alături de acesta, au do-
nat soția, Doinița (tot la a 
șasea donare) și fiica, Bian-
ca (în premieră, la o astfel 
de activitate). Familia Matei 
ne-a declarat că cei trei vor 
participa și la campaniile vi-
itoare, care vor avea loc, în 
acest an, pe 26 iunie, 27 
septembrie și 5 decembrie.

Și Florin Cecate, vice-
primarul orașului Pante-
limon, a dorit să doneze 
sânge, așa cum face  la fi-
ecare campanie, însă triajul 
medical nu i-a permis acest 
lucru, pentru că nu a trecut 
suficient timp de la ultima 

donare, în cazul său. 
”Este cea mai bună 

acțiune care se poate face 
o dată la trei luni, ne aju-
tăm și pe noi, dar îi aju-
tăm pe toți semenii noștri. 
O recomand tuturor celor 
care pot face un gest fru-
mos”, ne-a spus vicepri-
marul.

Un demers care 
face lumea mai 
bună

Fiecărui donator i se 
recoltează 450 ml sân-
ge, în 8-10 minute, după 
ce, în prealabil, i se face o 
anamneză scurtă cu ante-
cendentele medicale per-
sonale, i se verifică starea 
de sănătate actuală, i se 
măsoară tensiunea arteri-
ală și temperatura, pentru 
a vedea dacă este eligibil 
pentru donare. ”Am fost, 
din nou, martorii unui act 
de bunătate și altruism 
din partea a 48 de oa-
meni cu suflet mare, ca-
re au participat la această 
ediție a campaniei de do-
nare de sânge din orașul 
nostru. Acest gest volun-
tar aduce speranță celor 
care se luptă cu proble-
me grave de sănătate. Un 
gest atât de simplu, însă 
cu asemenea impact în 
viața celor care așteaptă 
transfuzia salvatoare, un 
gest care face această lu-
me mai bună!”, ne-a de-
clarat Mihai Voicu, direc-
torul DAS Pantelimon.

Donarea de sânge 
este darul vieții!

Iată câteva dintre 

avantajele donării de sân-
ge:

  Salvarea pacien-
ților aflați în nevoie: Sân-
gele donat poate fi folosit 
pentru a salva viețile oa-
menilor care au nevoie de 
transfuzii de sânge, cum 
ar fi cei care suferă de 
anemie, leucemie sau care 
au suferit accidente grave.

 Verificarea stării de 
sănătate: Înainte de a fi 
acceptați ca donatori de 
sânge, vi se va efectua o 
verificare medicală com-
pletă pentru a vă asigura 
că sunteți sănătoși.

 Stimularea produc-
ției de celule roșii din 
sânge: Donarea regula-
tă de sânge poate stimu-
la producția de celule roșii 
din sânge, care sunt res-
ponsabile pentru transpor-
tul oxigenului în organism.

 Recompensă mora-
lă: Donarea de sânge es-
te un act de caritate care 
poate aduce o recompen-
să morală, făcându-vă să 
vă simțiți bine și dându-vă 
satisfacția de a ajuta pe ci-
neva care are nevoie.

 Recompensă ma-
terială: Fiecare donator 

primește tichete valorice 
de 70 de lei, o zi liberă de 
la locul de muncă și redu-
cere la abonamentele de 
transport în comun.

Nevoie permanentă 
de sânge

Necesarul de sân-
ge este foarte mare, în 
permanență, în condițiile 
în care, zilnic, spitalele so-
licită Centrului de Trans-
fuzie sânge. Pentru că în 
fiecare zi au loc operații, 
au loc transplanturi de or-
gane, etc. Tot timpul es-

te nevoie de donatori - 
noi sau care deja au mai 
donat, pentru a se putea 
asigura necesarul. Dona-
rea de sânge este bene-
fică pentru donatorul să-
nătos, deoarece crește 
rezistența organismu-
lui în fața infecțiilor, sca-
de riscul de accident vas-
cular cerebral, de orice fel 
de accidente cardiovascu-
lare. Eligibilitatea dona-
torului și starea de sănă-
tate este verificată înain-
te de donare. Hemoglo-
bina scade după donare, 
adevărat, dar dacă do-
natorul are un regim de 
viață echilibrat și consu-
mă toate grupele de ali-
mente, în special alimen-
tele bogate în fier, atunci 
situația se reechilibrea-
ză, iar calitatea sânge-
lui se reechilibrează și se 
reface în aproximativ trei 
săptămâni după donare. 
Ca să poată dona, feme-
ile trebuie să aibă o va-
loare a hemoglobinei pes-
te 12,5, iar bărbații pes-
te 13,5, astfel încât canti-
tatea pe care o pierd sau 
o donează să nu le creeze 
probleme. Poate dona ori-
cine are vârsta cuprinsă 
între 18 și 45 de ani, ca-
re se știe sănătos, nu este 
în evidență cu boli croni-
ce, cu diabet sau afecțiuni 
cardiovasculare, nu a su-
ferit intervenții chirugi-
cale în ultimele șase luni 
sau ultimul an, dacă sunt 
intervenții mai complexe, 
dacă nu are niciun fel de 
viroză respiratorie sau nu 
ia niciun fel de tratament 
cu o săptămână înainte 
de donare, spun medicii.

actualitate

O nouă campanie de donare de sânge 
în Pantelimon

 Locuitorii orașului și-au făcut bunul obicei de a salva viețile celor în suferință! 
 Un gest voluntar, deloc complicat, dar cu o însemnătate aparte!

Luni, 6 martie 2023, 
a fost o nouă zi 
devenită obișnuință 
pentru unii cetățeni 
din orașul Pantelimon. 
Spunem asta pentru 
că, de ceva vreme, cu 
regularitate, la Sala de 
Sport din localitate, 
Bdul. Biruinței 70, se 
organizează, de către 
Primăria Pantelimon, 
prin Direcția de 
Asistență Socială 
Pantelimon, campanii 
de donare de sânge, 
demers care oferă o 
șansă la viață celor 
suferinzi.
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