ˇ KRV,
CHCEM DAROVAT
ˇ
AKO MÁM POSTUPOVAT?
Kde darovať krv:
• odberových centrách Národnej Transfúznej
služby a Hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc,
• v Bratislave odberových centrách NTS v pracovných dňoch od 7:00 – 14:00 hod., utorok
do 17:00 hod.
Potrebujete občiansky preukaz a kartu
poistenca ZP.

Darovanie krvi
nám dáva

krásny pocit

konania dobra...

ˇ
AKO SA PRIPRAVIT
NA ODBER KRVI?
• ľahké raňajky okrem mlieka a mliečnych
výrobkov, mastných jedál a vajec. Vhodné
sú raňajky: pečivo s medom alebo džemom,
chudá šunka, ovocie, zelenina,

Občianske združenie Hematit robí osvetu
o darcovstve krvi vo verejnosti formou
prezentácii, písania a realizácii projektov,
pravidelnými kampaňami medzi ľuďmi.

• tekutiny najlepšie sladké 500 – 700 ml,

POMÁHAME CHORÝM
VIEME O SVOJOM ZDRAVÍ
KONÁME DOBRO

• byť odpočinutý.

OZ Hematit,
J. Smreka 22, Bratislava, 84108
IČO 42356008
Číslo účtu SK 75000000 004019392997
+421 908 356 621 / ozhematit@ozhematit.sk
www.ozhematit.sk

Projekt OZ Hematit je podporovaný
Nadáciou Volkswagen Slovakia

KOMU
POMÁHATE?

DARCOVIA KRVI
A ZDRAVIE

Chorí ľudia sa môžu uzdraviť
vďaka vašej ochote prísť
darovať krv:

• Poznajú svoj tlak krvi a tep
• Krvný obraz
• Laboratórne testy súvisiace s darovaním krvi

Urgentne chorí: nehody, úrazy, pôrody,
náhle zhoršenie chronického ochorenia
Chronické ochorenia, choroby krvi a krvotvorby, onkologické ochorenia, operácie.

DAROVANÍM KRVI
TRÉNUJEME:
• srdcovo-cievny systém, darcovia krvi lepšie
tolerujú prípadné straty krvi napríklad pri úraze.

Toto všetko môže postihnúť aj vašich blízkych,
všetky vekové skupiny ľudí: deti napr. leukémie,
úrazy, matky pri pôrode, mladých ľudí, aktívnych
pracujúcich, starých ľudí.

• krvotvorbu podporuje, pretože
organizmus uvoľní zásobné bunky.

• imunitný systém stimuluje doplnením
nových buniek pre organizmus

• omladenie a nabudenie organizmu

KONÁME DOBRO

Pravidelný darcovia
majú informácie
o svojom zdraví.

Darcovia krvi konajú dobro ochotou darovať krv.
Nezištná pomoc človeku na záchranu jeho života a
tiež pomoc k jeho uzdraveniu. Vďaka darcom krvi
sa chorý môžu vrátiť ku svojim rodinám a blízkym.
Toto všetko je jednak prejavom ľudskosti, humanity
a altruizmu.

