Criză de sânge la Centrul de
Transfuzii Sanguine

Din cauza scă derii numărului de donatori existăo
Uneori un strop de sânge înseamnă un strop de viațăși asta pentru că în lume, zilnic,
au loc mii de accidente, iar sute de mii de oameni se aflăîntr-o Continuă luptăcu
moartea. Din nefericire, statisticile aratăcă în România numărul donatorilor de sânge
a scă zut îngrijorător, iar spitalele din țară se confruntă cu lipsa de sânge. Pentru
a vedea dacă și în Vâlcea existăo crizăa lipsei de sânge, am mers la Centrul de
Transfuzii Sanguine Vâlcea unde am discutat despre acest subiect cu directorul
centrului, doctorul Cristian Milai. În județul Vâlcea sunt înregistrați 6.944 de
donatori, iar numărul lor este în scă dere. Conform doctorului Cristian Milai, în
general, 350-400 de vâlceni doneazăsânge în fiecare lună. Acesta ne-a spus că în luna
iunie doar 292 de vâlceni au donat sânge comparativ cu luna mai când pragul Centrului
de Transfuzii Sanguine

Vâlcea a fost trecut de 428 de persoane. „În contextul

general, de un an sau doi a scă zut numărul donatorilor. Oamenii au alte griji acum,
firmele nu le respectăzilele libere, iar foarte mulți dintre donatorii noștri au
plecat la țară sau în străinătate. Puțini dintre ei se mai întorc în țară și vin ca
sădoneze sânge”- ne-a spus directorul Centrului de Transfuzii Sanguine Vâlcea. De
asemenea, am mai aflat că pentru a se acoperi necesarul de sânge existent în Vâlcea ar
trebui ca 20-25 de persoane sădoneze sânge zilnic, lucru care nu se întâmplă. Media pe
luna iunie fiind la noi în județ de 12 donatori pe zi. Conform doctorului Milai:

„Peste tot în țară este o crizăde sânge, mai ales în orașele mari. Cei de la Spitalul
Județean apeleazăla noi de fiecare datăcând au nevoie de sânge. Noi le dăm pentru cei
care sunt mai grav bolnavi, pe ceilalți îi mai amânăpână când avem în stoc sânge și
pentru ei. Înainte de 1989

aveam ca sarcinăde serviciu donarea de sânge, iar norma

mea ca medic era de 2000 de litri pe an. Din toamnăaș vrea sămergem pe la facultăți
săvorbim cu studenții, săîi atragem și săle explică m cât de important este sădonezi
sânge.”
De asemenea, medicul ne-a mai spus că o persoanăcare vrea sădoneze sânge trebuie
săaibăvârsta cuprinsăîntre 18-60 de ani, sănu fi avut hepatită, TBC sau sifilis.
Donatorii de sânge nu trebuie săaibăafecțiuni acute și trebuie săcântărească minim 55
de kilograme. Orică rei persoane care vrea sădoneze sânge i se fac analize complete,
astfel încât medicii săcunoască starea de sănătate a
sădoneze sânge mai trebuie săcompleteze
sănătate.

acesteia. Persoanele care doresc

și niște chestionare privind starea lor de

