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NUMAI ÎMPREUNĂ PUTEM SALVA! 
ARATĂ CĂ ÎŢI PASA, DONEAZĂ! 

CAMPANIA DE DONARE DE SÂNGE 
- SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU -  

 
 

Zilnic, mii de pacienţi din spitale au nevoie de transfuzii de sânge sau de preparate sangvine 
pentru a supravieţui. Cu toate acestea, de cele mai multe ori ne gândim să donăm sânge doar atunci 
când cineva drag are nevoie sau când auzim despre o situație limită. De fapt, nevoia de sânge este 
una constantă.  

Centrul de Transfuzie Sanguină Buzău, în parteneriat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Buzău, organizează, în zilele de 12 şi 13 iunie 2018, o campanie de DONARE DE SÂNGE 
intitulată  
NUMAI ÎMPREUNĂ PUTEM SALVA! ARATĂ CĂ ÎŢI PASA, DONEAZĂ!, campanie care se 
adresează personalului medical, şi nu numai pentru că noi am înţeles că donarea de sânge este un 
gest umanitar care poate salva vieţi omeneşti. 

Locaţia unde se va desfăşura Campania de Donare de Sânge:  Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Buzău, secţia Urologie, etaj II, camera I, începând cu ora 8. 

 
CINE POATE DONA: 
Pentru a deveni  donator de sânge, trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii: 
 

 Vârsta cuprinsă între 18 și 60 ani; 

 Greutatea ta nu trebuie să fie mai mică de 50 de kg; 

 Să nu fi suferit intervenţii chirurgicale în ultimele 6 luni; 

 Să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 24 de ore înaintea 
donării; 

 Să nu ai/fi avut următoarele boli: 
Hepatită, TBC, sifilis, malarie, epilepsie, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de 
inimă, boli de piele sau miopie peste 6 dioptrii 
Să nu ai partener(ă) care a fost diagnosticată cu hepatită cronică de tip B şi C  
Un triaj medical va hotărî dacă o persoană este sau nu aptă pentru donare! 
 

        DONÂND SÂNGE PUTEŢI BENEFICIA: 

 Analize gratuite: RH; Grupa sangvină; Hepatita B, C; HIV (SIDA); HTLV 
(leucemie); VDRL (sifilis); ALT (probe hepatice), hemoleucogramă. 

 1 zi liberă (în cazul angajaţilor cu carte de muncă) 

 Decontarea transportului de la domiciliul prevăzut în actul de identitate la sediul 
CTS, pentru donatorii din mediul rural; 

 Primeşti 7 bonuri de masă, în valoare de  66,99 lei. 
                                                                                           
                                                                                                  Compartiment Relaţii Publice, 
                                                                                                              Adriana Bunilă 
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