12. juni 2012

Bloddonorer verdenen over hyldes torsdag den 14. juni, som er den Internationale bloddonordag. GivBlod,
som servicerer bloddonorer i Region Hovedstaden markerer dagen på Rådhuspladsen i København fra kl.
12.00 – 18.00, hvor der vil blive ”slået på tromme” for alle hverdagens helte.
Alle med interesse for bloddonorsagen er velkomne til musik, hygge og bloddonorinfo på Rådhuspladsen,
som også vil blive indtaget af 8 superhelte med hver deres blodtype. Ved du ikke hvilken blodtype du har?
Så mød op og få den afsløret via et lille prik i fingeren. Bagefter kan du blive fotograferet som blodtypesuperhelt.
De danske bloddonorer kommer alle steder fra og har forskellig baggrund, køn, religion og alder. Men fælles
for dem er, at de uden at stille modkrav frivilligt sætter andres behov før deres egne ved at lægge arm til og
give en portion blod et par gange om året. Hermed hjælper de mennesker, hvis liv og livskvalitet afhænger af
det. De er vores samfunds stille helte, da deres livsvigtige gerning forløber ganske udramatisk og frivilligt,
men de fortjener en stor tak, og hver dag i uge 24 bringer P4 en helte-hyldest til bloddonorerne kl. ca. 08.10.
I Danmark er der ca. 230.000 bloddonorer, som forsyner de danske hospitaler med blod til operationer og
andre blodkrævende behandlinger. Men hvert år må nogle stoppe på grund af alder eller andet der gør, at de
ikke længere kan være aktive bloddonorer. Der er derfor brug for nyt blod. Du kan blive bloddonor, hvis du er
mellem 17 og 60 år, er sund og rask og vejer mindst 50 kg. Læs mere på www.givblod.dk eller meld dig via
sms ved at sende teksten givblod til 1277 (alm. sms-takst).
Hvad bruges blodet til?
39 % bruges til behandling af kræft
20 % bruges til hjerte/kar- og lungesygdomme
12 % bruges til patienter med akut større blodtab
11 % bruges til patienter med sygdomme i fordøjelsessystemet
5 % bruges til patienter med sygdomme i blodet
13 % bruges til øvrige patienter herunder fødsler

For yderligere information, kontakt Merle Romose (PR & Marketing) på telefon 38 48 20 07 eller
21 29 80 70.

