
Marató de donacions de sang a l’Hospital General de Catalunya
L’Hospital General de Catalunya ha organitzat una marató de donacions de sang per al pròxim divendres 16 
de setembre. Actualment les reserves de sang als hospitals de Catalunya són minses, per aquest motiu 
l’HGC conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits i amb la col·laboració de Beepers restauració, la revista 
Tot Sant Cugat, del grup de comunicació multimèdia TotMedia.cat, i Cugat.cat, el mitjà multimèdia públic de 
Sant Cugat promou aquesta jornada de promoció.

El pròxim divendres 16, de 10 a 20,30 hores, al vestíbul de Consultes Externes, davant el mural de “la Sireni-
ta”, el personal del Banc de Sang i de l’Hospital General de Catalunya atendrà als donants. Recordem que 
pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. Quan fem una donació 
no cal estar en dejú i, fins i tot , és recomanable haver fet un àpat normal. Tant per la seguretat del donat 
com per la del receptor es realitza una història clínica i una sèrie de proves abans de la donació. En el cas de 
les dones poden donar sang tres vegades l’any i els homes fins a quatre.

Després d’un estiu en que les reserves de sang han disminuït al voltant d’un 30%, en relació a un mes 
normal, com a conseqüència de les vacances d’estiu, actualment hi ha sang a Catalunya, per a les necessi-
tats dels hospitals, per als propers sis dies, tot i que serien més òptimes unes reserves per a 10 dies. Amb 
aquest volum de reserves es pot garantir que hi ha sang suficient davant un cas d’emergència o accident.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud és el grup hospitalari privat més important a Espanya i el tercer a nivell europeu. Està present en 13 
comunitats autònomes i disposa d'una oferta superior a 6.200 llits en més de 70 centres de tot Espanya.

En el seu propòsit d'oferir una atenció integral i d'excel·lència al pacient, els centres de Quirónsalud compten amb 
modernes infraestructures i equipament d'alt nivell tecnològic, així com amb un equip de professionals altament 
especialitzat i de prestigi internacional. Així mateix, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes 
transversals que permeten optimitzar l'experiència acumulada en els diferents centres i els resultats de la investi-
gació.

Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes de recerca a tot Espanya i molts dels seus 
centres realitzen en aquest àmbit una labor puntera, sent pioners en diferents especialitats com cardiologia, endo-
crinologia, ginecologia, neurologia o oncologia, entre d'altres.
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