Akce daruj krev s dobrovolnými hasiči
Dobrovolní hasiči v MS kraji, jejichž jednotky stále více
zasahují i u těžkých
dopravních nehod a setkávají se tam s mnoha vážně
zraněnými. Cítí potřebu pomoci
jim i jiným způsobem než jen u zásahu. Proto KSH ČMS
MS kraje vyhlásilo,
6.ročník akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, která
má významný humanitární cíl
a je směřována na období od 2. do 31. května 2017
(společně pro celý MSK). Akce
se mohou zúčastnit nejen hasiči, ale i ostatní občané ve věku 18 – 60let (resp. 65 let
- pokud již někdy krev darovali)
V okrese Opava proběhne hlavní akce, na kterou zveme především prvodárce,
v úterý 2. května 2017 od 7 hodin. Transfúzní stanice Slezské nemocnice v Opavě
(pavilon C)bude v tento den otevřena od 6:00 do 11:00 hodin. (Odběry se konají v Po
a Pá od 6:00 do 11:00 a Ú, Č od 6:00 do 9:00 hodin)
Sbor s největším počtem dárců (prvodárců) bude odměněn.
Organizátoři doporučují hasičům účast ve stejnokroji.
(Mohou být polokošile (stejnokroj).
Aby se stanice na akci mohli řádně připravit a případně přeobjednat ostatní dárce,
požadují od nás nahlášení počtu dárců, kteří se odběrů zúčastní. Žádáme proto
všechny SDH, které de chtějí do akce zapojit, aby do 25.dubna oznámily na OSH
v Opavě jména prvodárců i dalších registrovaných dárců, kteří chtějí svou účastí
tuto akci podpořit,se musí k odběru na den 2. května (případně jiný květnový den)
přeobjednat – postup přeobjednání je jim znám.) Současně je vhodné nahlásit, zda se
odběru zúčastní v Opavě nebo v Ostravě.
Do akce budou započítání dárci, kteří darovali krev v termínu od 2. do 31. května,
pokud prokážou odběr kopie záznamu v průkazu dárce nebo budou zapsáni do
evidence, kterou zvlášť k této akci vede transfúzní stanice v Opavě.
OORPre předem děkuje všem dárcům za darovanou krev a SDH za zajištění této
akce.

Bližší informace pro dárce naleznete na stránkách
www.osh-opava.cz nebo www.nemocnice.opava.cz

