Comunicat de presa

În cadrul celei de-a 55-a reuniuni mondiale a sănătății, miniștrii sănătății din întreaga
lume au făcut o declarație unanimă de angajament și sprijin pentru donarea voluntară de
sânge. Prin rezoluția WHA58.13, au desemnat Ziua Mondială a Donatorului de Sânge ca un
eveniment anual care va avea loc în fiecare an pe 14 iunie. De asemenea, rezoluția îndeamnă
statele membre să pună în aplicare și să susțină programe de sânge bine organizate,
coordonate la nivel național și durabile, cu supravegherea reglementară adecvată.
Tara gazdă pentru Ziua Mondială a Donatorului în 2019 este Rwanda. Evenimentul
global va avea loc la Kigali, Rwanda la 14 iunie 2019.
Tema campaniei din acest an este donarea de sânge și accesul universal la
transfuzia sanguină sigură, ca o componentă a realizării unei acoperiri universale a
sănătății. Am dezvoltat sloganul "Sânge sigur pentru toți" pentru a crește gradul de
conștientizare cu privire la nevoia universală de sânge sigur în furnizarea asistenței medicale
și rolurile esențiale pe care donarile voluntare le joacă pentru atingerea scopului de acoperire
a sănătății universale. Tema încurajează cu fermitate mai mulți oameni din întreaga lume să
devină donatori de sânge și să doneze regulat sânge - acțiuni care sunt esențiale pentru
construirea unei baze solide a resurselor de sânge naționale durabile, care să fie suficiente
pentru a satisface nevoile tuturor pacienților care necesită transfuzie.

Transfuzia de sânge și produse din sânge economisește milioane de vieți în fiecare
an. Sângele și produsele din sânge sunt componente esențiale în gestionarea corectă a
femeilor care suferă de sângerări asociate cu sarcina și nașterea; copiii care suferă de anemie
severă datorată malariei și malnutriției; pacienți cu afecțiuni ale sângelui și ale măduvei
osoase, tulburări moștenite ale hemoglobinei și afecțiuni de imunodeficiență; victime ale
traumei, situațiilor de urgență, dezastrelor și accidentelor; precum și la pacienții supuși unor
proceduri medicale și chirurgicale avansate. Deși necesitatea pentru sânge și produsele din
sânge este universală, există o diferență semnificativă în nivelul accesului la sânge și produse
sanguine sigure din și în interiorul țărilor. În multe țări, serviciile de sânge se confruntă cu
provocarea suplimentară de a face disponibile suficient sânge și produse din sânge,

Obiectivele campaniei din acest an sunt:









să sărbătorim și să mulțumim persoanelor care donează sânge și să încurajeze pe cei
care nu au donat încă sânge să înceapă să doneze;
să sublinieze necesitatea unei donări de sânge dedicate pe tot parcursul anului, să se
mențină aprovizionarea adecvată și să se obțină acces universal și în timp util la
transfuzii sanguine sigure;
să se concentreze atenția asupra sănătății donatorilor și a calității îngrijirii donatorilor
ca factori critici în construirea angajamentului donatorilor și dorința de a dona în mod
regulat;
să demonstreze necesitatea accesului universal la o transfuzie sanguină sigură și să
promoveze rolul său în asigurarea unei asistențe medicale eficiente și în atingerea
scopului de acoperire a sănătății universale;
să mobilizeze sprijinul la nivel național, regional și global între guverne și partenerii de
dezvoltare pentru a investi, consolida și susține programele naționale de sânge.

Campania este derulată de către Direcția de Sănătate Publică Olt prin Compartimentul
de Evaluare și Promovare a Sănătății.

Susţineţi Campania de Promovare a Donării de Sânge!
Donează sânge și salvează vieți!

