Til redaktionen

Frederiksberg d. 6. juni 2007

GivBlod hejser flaget og fejrer International Bloddonordag
14. juni på Rådhuspladsen
GivBlod kan i år fejre 75 års jubilæum, og der er heldigvis meget at fejre.
Danskerne er de flittigste og sikreste bloddonorer i verden, og endnu har ingen
dansk læge sagt nej til en patient, hvis liv afhang af donorblod!
Men hvert år skal der rekrutteres 20.000 nye donorer, og det er en kæmpe
opgave. Især de yngre og specielt mænd skal tappepersonalet i blodbankerne
kigge langt efter. Det kan i sidste ende få katastrofale følger for de mange
tusinde patienter, som hvert år er afhængige af at få donorblod.
Bloddonordagen skal være med til at skabe opmærksomhed omkring sagen.
Vi vil ikke have dine penge!
I stedet for en decideret jubilæumskampagne i anledning af 75 året, vil GivBlod
under budskabet ”Vi vil ikke have dine penge – givblod.dk” have danskerne til
at trække på smilebåndet og erkende, at der stadig er sager der kræver en
personlig indsats. Budskabet er ment som et modspil til mange af de øvrige
hjælpeorganisationer, som samler penge ind.
”Vores helt store udfordring ligger i, at mange hellere vil give et kontant bidrag
til en god sag end at lægge arm til en tapning”, siger Merle Romose fra GivBlod
og tilføjer, at erfaringerne viser, at mange fejlagtigt tror, at det gør ondt at
give blod, og at der er risiko for at blive smittet med HIV. ”Denne myte vil jeg
gerne aflive lige på stedet”, fortsætter Merle Romose og understreger, at der
altid bliver anvendt engangsnåle, og at det er smertefrit at give blod – bortset
fra et lille prik i starten.

Hvilken type er du?
I anledning af at hele verden holder International Bloddonordag den 14. juni,
afholder GivBlod et festligt arrangement på Rådhuspladsen. Alle interesserede,
som kommer forbi Rådhuspladsen denne dag, er velkommne til at få en snak
med en sygeplejerske omkring det at være bloddonor. De, som tilmelder sig på
pladsen, eller som blot er nysgerrige efter at vide mere om sig selv, kan med
det samme få taget en blodtypeprøve. ”Mange unge mennesker ved ikke,
hvilken type blod de selv har, og med dette tilbud håber vi at skabe interesse
omkring sagen”, siger Merle Romose og tilføjer, at de færreste i hverdagen går

og tænker over, at vi ikke kunne operere, kurere kræftpatienter og redde
knivstiksofre, hvis vi ikke havde blod på hospitalerne.
Tak til alle danske bloddonorer
Mange tusinde bloddonorer skal have en stor tak for deres livsvigtige og
frivillige bidrag gennem 75 år. Blodgivning er frivillig og ubetalt i Danmark – og
netop derfor er den helt unik og markant mere sikker end i andre lande.
GivBlod er med til at sikre blodforsyningen til hospitalerne i RegionH.

For mere information om ovenstående arrangement kontakt venligst Merle
Romose på mail merle@givblod.dk eller 70 10 61 11.

FAKTABOKS
•

Donordagen bliver markeret den 14. juni, fordi den moderne
blodtransfusions ”fader”, nobelpristageren Karl Landsteiner, blev født på
denne dag i 1868 i Wien. I 1901 opdagede Karl Landsteiner blodtyperne
A, B og nul. Der kan læses mere om Karl Landsteiner på:
www.nobel.se/medicine/laureates/1930/

•

I 2006 deltog over 80 lande, herunder Danmark, i fejringen af verdens
donorer.

•

På www.worldblooddonorday.org kan man læse om aktiviteter i andre
lande på Den internationale Bloddonordag.

•

Der er i øjeblikket cirka 230.000 bloddonorer i Danmark

•

Hvert år trækker cirka 20.000 danske donorer sig tilbage pga. alder og
sygdom, så det er vigtigt med nye donorer.

•

Som bloddonor kan man højst give blod 4 gange om året

•

I 2006 blev der foretaget 265.000 donortapninger i Danmark

•

Læs mere om bloddonorsagen på givblod.dk og bloddonor.dk eller
tilmeld dig med det samme på 70 10 61 11 eller ved at sende en SMS
med teksten givblod til 1277.
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