Dragi učenici, profesori i strukovni učitelji!

Pozivamo vas na akciju dobrovoljnog darivanja krvi (DDK) 28.03.2018.g. od 8.00 do
11.30 u prostoru naše škole.
Akcija je organizirana u suradnji s Gradskim društvom Crvenoga križa Sisak, a
ponukana velikim odazivom naših punoljetnih učenika koji nesebično sudjeluju na mnogim
događanjima tijekom godine.
Prije same akcije bit će organizirano zanimljivo predavanje o dobrovoljnom darivanju krvi.
Cilj predavanja je pojasniti što je dobrovoljno darivanje krvi, povijest darivanja, kako se
postaje dobrovoljni darivatelj, tko može darivati krv, kako se čuva krv, njen put od darivatelja
do primatelja. Predavanje će biti organizirano 22.03.2018. u 13h, također u prostoru naše
škole, a održat će ga liječnik iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu (HZTM) iz
Zagreba.

Zašto se javiti na akciju darivanja krvi?
Krv može darivati svaki čovjek dobrog općeg zdravstvenog stanja.
U Hrvatskoj, muškarci, darivatelji pune krvi, smiju dati krv do 4 puta godišnje, s
razmakom između darivanja od 3 mjeseca. Žene, darivateljice pune krvi, smiju dati krv do 3
puta godišnje, s razmakom između darivanja od 4 mjeseca.

Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim
darivateljima krvi. Kako bi se osiguralo brzo, kvalitetno i sigurno liječenje bolesnika,
potrebno je uvijek imati dovoljan broj darivatelja krvi, a time i dovoljne količine krvi u
pričuvi.
Program okupljanja dobrovoljnih darivatelja krvi je socijalni program. U Hrvatskoj,
kao i u drugim europskim zemljama, odnos između darivatelja i transfuzijske službe osniva se
na partnerstvu između darivatelja krvi, društva/zajednice i transfuzijske službe. U osnovi
transfuzijske djelatnosti jest program okupljanja darivatelja krvi. O provedbi tog programa
ovisi liječenje bolesnika transfuzijama krvi, krvnim pripravcima i derivatima plazme.
Osnovno načelo dobrovoljnog davanja krvi je - daruj krv dobrovoljno, besplatno,
solidarno i anonimno. Takav način prikupljanja krvi smatra se najsigurnijim zbog zdravlja
primatelja, a ujedno omogućuje dostupnost krvi i krvnih pripravaka svima kojima je krv
neophodno potrebna u liječenju. Pođimo od sebe i zamislimo kako bi bilo dobro da netko i
nama daruje lijek koji se ne može kupiti i tako nam spasi život. Krv darujemo dobrovoljno i
besplatno, međutim , takvim poklonom postajemo i sami sretniji i bogatiji u duši.

Srdačan pozdrav!

Aktiv zdravstvene njege

