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Actualitat

El Banc de Sang de l'Hospital de Sant Pau recull a Castellar 546
bosses de sang aquest 2003

Dimecres 12 de novembre de 2003
La Unitat Sanguínia de l'Hospital de Sant Pau ha estat aquests dies a Castellar, per
portar a terme una nova campanya de donacions de sang, la corresponent al mes de
novembre. Diumenge passat, es van recollir 56 bosses de sang, dilluns 44 bosses i
ahir dimarts 35 unitats més. En total 135 castellarencs han donat sang a la vila
aquest mes de novembre. Aquesta és una de les quatre campanyes que es fan
anualment al nostre municipi. Se'n fan als mesos de febrer, maig, agost i novembre.
Durant l'any 2003 s'han recollit a Castellar un total de 546 bosses de sang. Tenint en
compte que a aquest resultat se li afegeix el número de bosses recollides en les
jornades especials de donació de sang del mes d'abril i juliol, i les campanyes que
fan les empreses del municipi. Des del Banc de Sang de l'Hospital de Sant Pau de
Barcelona, gestionat per Creu Roja, es fa una crida als ciutadans de la necessitat de
donar sang. I és que tot i que han augmentat les donacions, encara ha augmentat més
la demanda. En aquest sentit, les reserves de sang a molts hospitals de la comarca
estan sota mínims. Cal destacar que a Catalunya, es fan diàriament 700
intervencions mèdiques, i d'aquestes 400 necessiten transfusió de sang. Tot i així,
Castellar és una de les poblacions catalanes que dóna més sang. L'any 2000 es van
recollir al municipi més de 580 bosses de sang. L'any 2001 es van recollir poc més
de 500 unitats, l'any 2002 es van recollir 634 bosses de sang i aquest any, una xifra
semblant, 546 unitats. La propera campanya de donació de sang a Castellar es farà
al mes de febrer. Tot i així, el Banc de Sang de l'Hospital de Sant Pau està estudiant
la possibilitat d'organitzar una campanya prèvia, al mes de gener.
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