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Зимска кампања добровољног давања крви
Домаћини акције добровољног давања крви, одржане у оквиру Зимске
кампање 14. фебруара 2017. године, у просторијама Градске управе града
Краљева, били су град Краљево и Црвени крст Краљево.
С обзиром на недовољне залихе крви, које се обично јављају у овом,
зимском периоду године, крв прикупљена током ове кампање веома је драгоцена.
Како је истакла чланица Градског већа града Краљева, прим. др Гордана
Стојковић, град Краљево увек подржава све акције Црвеног крста Краљево, које
имају за циљ очување и унапређење здравља наших суграђана и лечење
оболелих на територији Републике Србије.
„Зато смо домаћини овог скупа са племенитим циљем. У оквиру система
здравствене заштите деце и одраслог становништва нека обољења и теже
повреде захтевају као основни лек, као праву терапију, трансфузију крви, коју је
битно благовремено дати. Да бисмо у сваком тренутку имали довољне залихе ове
драгоцене течности, неопходно је да што већи број здравих одраслих особа
редовно учествује у акцијама добровољног давања крви. Самим тим се убрзава
лечење и ток опоравка људи којима је таква врста помоћи и подршка човека
човеку веома потребна у најтежим тренуцима. Град Краљево на најбољи могући
начин подржава и негује културу давалаштва крви јер на тај начин сви учесници
имају као крајњи најбољи могући исход. Истовремено, град изражава захвалност
свим хуманим и друштвено одговорним људима јер њихов племенити мотив чини
овакве акције успешним“, поручила је краљевачка већница.
Представница Црвеног крста Краљево Снежана Апостоловић је истакла
значај сарадње са Институтом за трансфузију крви Србије, са којим се реализују
промотивне активности добровољног неплаћеног и анонимног давалаштва крви.
„Циљ је да промовишемо праве вредности и позовемо суграђане да се
придруже породици најхуманијих“, поручила је представница Црвеног крста
Краљево, захваливши досадашњим добровољним даваоцима крви и волонтерима
Црвеног крста који су помагали у организацији акција.
Девета Зимска акција, као и све друге акције добровољног давалаштва
крви, подстицај је грађанима да дају крв редовно и помогну свим људима којима је
потребан овај вид лечења и терапије. Ако сви редовно дајемо крв, омогућавамо
да систем здравствене заштите има услове за правовремену терапију крвљу и
крвним продуктима свима који се лече у нашој земљи, а којима је трансфузија
крви медицински индикована.
Како истичу организатори, боље је да сами будемо даваоци него да се
нађемо у ситуацији да нам је крв неопходна, јер, да нема добровољних давалаца,
Србија би годишње губила читав један град величине 80.000 становника.

