Crida urgent als donants de sang a causa de la reducció de les reserves
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Crida urgent als donants de sang a causa de la
reducció de les reserves
El Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha fet una crida a la col·laboració dels
santcugatencs per recuperar les seves reserves, minvades per la suspensió d'algunes
campanyes a diferents poblacions a causa de l'intens fred.
Catalunya necessita amb urgència donacions de tots els grups sanguinis, tot i que
especialment és necessari en el cas dels grups 0 negatiu, B negatiu i AB negatiu, els
estocs dels quals es troben en nivells molt baixos, amb reserves per a un o dos dies.
A Sant Cugat, s’ha organitzat una campanya extraordinària aquest dimarts, dia 19, al
centre d’atenció primària del carrer de la Mina. L’horari d’extraccions serà a la tarda,
de 16 a 20 h. Així mateix, també es podrà donar sang cada dimecres, de 16.30 a 20 h, a
l’Hospital General de Catalunya, que ha esdevingut un punt fix de donació.
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