PRESSEMEDDELELSE – Offentliggøres torsdag 7. februar

Giv blod til Zulu og ta´ billetten
Under overskriften ”Giv blod til Zulu og ta’ billetten” inviterer TV 2 Zulu og GivBlod til et stort
bloddonor-arrangement på Københavns Rådhus onsdag 13. februar i skolernes vinterferie.
I Danmark er der brug for mere blod til hospitalerne. GivBlod arbejder hver dag for at
skaffe bloddonorer (over 18 år), der vil være med til at sikre det nødvendige blod. Det vil
TV 2 Zulu rigtig gerne hjælpe med at opfylde ved at opfordre alle sine Zulu-seere til at
melde sig som bloddonorer.
Onsdag 13. februar kl. 11-17 er TV 2 Zulu og GivBlod derfor værter ved et stort bloddonorarrangement på Københavns Rådhus, hvor alle kan møde op, lade sig registrere som
bloddonorer og få taget en blodprøve af 14 søde sygeplejersker fra GivBlod.
-Det tager kun 20 minutter at give blod, men der kan ind imellem være langt fra tanke til
handling. Derfor er det super vigtigt for os, at få de helt unge til at tage stilling allerede nu.
De kan nemlig give blod mange år fremover, fortæller Merle Romose, kampagneleder
hos GivBlod.
Zulu fejrer bloddonorerne
Som tak til dem der giver deres blod til Zulu og GivBlod får alle nye bloddonorer hver to
billetter til Zulu Awards ’08, som afholdes i Forum onsdag 27. februar.
-Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med TV 2 Zulu og håber at billetterne til Zulu
Awards kan få nogle til at føre tanken om at blive bloddonor ud i livet, siger Merle
Romose.
-Det er første gang, at TV 2 Zulu deltager i et velgørenhedsarrangement, men vi håber at
alle vores trofaste Zulu-seere helt sikkert gerne vil være med til at hjælpe den gode sag.
Derfor glæder vi os til at se så mange nye bloddonorer som muligt, tilføjer TV 2 Zulus
direktør, Esben Halding.
Giv blod og red liv
I Danmark bliver hver en dråbe donorblod anvendt, og derfor er der brug for mange flere
nye donorer, som kan hjælpe kræftpatienter, ulykkesofre, knivstiksofre eller patienter, som
har gennemgået større operationer, med at overleve.
For at nå ud til så mange unge mennesker som muligt sender TV 2 Zulu og GivBlod også
invitationer ud via Facebook, bl.a. med en lille Zulu-film som fortæller som arrangementet.
Læs mere om arrangementet og om at blive bloddonor på givblod.dk eller på zulu.dk.
Fakta:
• Et knivstiksoffer kan i gennemsnit have brug for blod fra 50-100 bloddonorer for at overleve.
• En kvinde, der skal have foretaget kritisk kejsersnit, skal bruge op til 50 portioner blod under
operationen.

•
•

Børn med leukæmi kan have brug for 1 blodtransfusion om ugen i den sværeste kritiske fase
med kemoterapi.
Trafikofre med livstruende blødning skal i den første kritiske fase have 1 portion blod i
minuttet.

For yderligere information kontakt Merle Romose, merle@givblod.dk mobil 21298070.

