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Ziua Mondială a Donatorului de Sânge – 14 iunie 2017
Nu aștepta până la dezastre. Ce poţi face?
Donează sânge! Donează acum! Donează deseori!
Ziua de 14 iunie este stabilită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ca Zi Mondială a
Donatorului de Sânge. Hotărarea a fost luată pentru a marca data naşterii, în 1868, a vienezului Karl
Landsteiner, omul care a descoperit grupele de sânge şi care, pentru reuşita sa, a primit premiul Nobel în
anul 1930. Această zi a fost desemnată, în 2005, de către Adunarea Mondială a Sănătaţii, forul suprem al
OMS, pentru a fi sărbătorită anual şi marchează aprecierea şi recunoştinţa faţă de donatorii voluntari de
sânge.
Datorită descoperirii lui Karl Landsteiner sunt salvate anual, prin transfuzie, milioane de vieţi
omeneşti, aflate în pragul morţii din cauza accidenelor de circulaţie, a unor boli, naşterilor cu probleme
grave şi altor situaţii care necesită inervenţia terapeutică.
Tema campaniei este: “Nu aştepta până la dezastru! Ce poţi face? Donează sânge! Donează
acum! Donează deseori!”
Obiectivele campaniei OMS sunt: promovarea includerii serviciilor de transfuzii sanguine în
activităţile naţionale de pregătire şi intervenţie în caz de urgenţă; conştientizarea publicului cu privire la
necesitatea donărilor de sânge, pe tot parcursul anului, pentru a menţine o aprovizionare adecvată;
încurajarea tinerilor să devină noi donatori; promovarea colaborării internaţionale privind principiile
donării voluntare neremunerate; să mulţumim donatorilor de sânge pentru darul lor.
În fiecare minut este nevoie continuă de sânge din cauza perioadei scăzute de viaţă a
componentelor sale. Extremele sunt eritrocitele (globulele roşii), care pot fi stocate 35 de zile şi
trombocitele (factori ai coagulării sangvine) care au o perioadă de viaţă de numai 5 zile. În fiecare an se
donează peste 80 de milioane de unităţi de sânge, însă doar 38% dintre acestea se colectează în ţările în
curs de dezvoltare, ţări în care trăieşte 82% din populaţia lumii. Mai mult, în multe ţări pacientul depinde
de sângele donat de familie sau prieteni. 65% din transfuziile de sânge în ţările cu venituri mici sunt date
copiilor sub vârsta de cinci ani. În lume sunt 108 milioane donaţii de sânge în fiecare an.
În Uniunea Europeană, în medie 7% din populaţie donează sânge.
În România, există un număr mic de donatori raportat la cei din celelalte ţări ale U.E., numai
1,7%; faţă de Danemarca 10%, Anglia 9%, Olanda 8%. Totuşi, în ultimii ani s-a observat o uşoară
creştere a numărului donărilor de sânge, fapt explicat, poate, prin mai buna informare şi mediatizare care
s-a realizat cu ocazia campaniilor desfăşurate de-a lungul anilor. 62 țări colectează 100 % din oferta lor
de sânge de la donatori voluntari de sânge (neplătiţi).
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Numărul donatorilor de sânge în judeţul Hunedoara:
An 2014

6.425 din care 19,8% Rh negativ

An 2015

6.200 din care 20,3% Rh negativ

An 2016

5.727 din care 14,7% Rh negativ

An 2017 - trim I

1.419 din care 16,2% Rh negativ

Gr. Sang./Rh

2015

2016

2017
Trim.I

A II +

32,4%

34,6

29,5

A II -

6,2%

7,8

6,1

OI+

26,9%

25,2

27,4

O I-

6,4%

4,1

6,4

B III +

16,2%

18,1

17,8

B III-

2,9%

2,1

2,9

AB IV +

8,1%

7,4

9,1

AB IV-

0,9%

0,7

0,8

Compartimentul Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara, Centrul
de Transfuzie Sanguine Hunedoara, va celebra în data de 14.06.2016, ora 12:30, prin amplasarea
cortului în faţa sediului D.S.P. Deva (zona pietonală) şi distribuire de materiale informativ-educative
reprezentantive ” ZILEI MONDIALE A DONATORULUI DE SÂNGE”
De asemenea, această campanie va fi menţionată şi în următoarele acţiuni:
- 12 iunie, ora 10:00, la Şcoala Gimnazială Călan, aparţinând de Liceul Tehnic „Ovid Densuşianu”
Călan;
- 16 iunie, ora 10:00, la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Hunedoara din cadrul
Consiliului Local Hunedoara;
unde Compartimentul de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate va celebra
şi campaniile „Ziua Mondială a Mediului”, „Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Abuzului şi
Traficului Ilicit de Droguri”, „Luna Naţională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool”.
Pentru succesul acestor campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră!
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