LA FEDERACIÓ CATALANA DE
DONANTS DE SANG
La funció social de la Federació Catalana de Donants
de Sang és divulgar, fomentar i orientar el
comportament de la societat per assolir una
conscienciació ètica i responsable sobre la donació
de sang.
La Federació Catalana de Donants de Sang col·labora
amb el Departament de Salut, amb el Banc de Sang i
Teixits i amb tots els organismes i entitats relacionats
amb la donació sanguínia, tant a nivell nacional com
internacional.
Per a més informació sobre la donació de sang podeu
visitar el web de la Federació donantsdesang.cat i
el del Banc de Sang i Teixits donarsang.gencat.cat

PRINCIPIS FONAMENTALS
Anonimat
Altruisme
Voluntarietat

Els homes poden donar fins a 4 vegades a l'any i les
dones, 3, sempre i quan es respecti l'interval mínim
de dos mesos entre donacions.

CADA DIA ES NECESSITEN 1.000
DONACIONS A CATALUNYA
La necessitat de sang és constant i, per tant, també ho han
de ser les donacions. Cada dia, tots els hospitals i clíniques
de Catalunya necessiten sang per atendre els seus malalts,
ja que és freqüent que intervencions quirúrgiques i
tractaments mèdics requereixen transfusions.

A QUI POTS DONAR SANG?

COM TREBALLEM?
Sensibilitzem sobre la necessitat de donar sang a les
escoles i instituts.
Mobilitzem els donants de sang davant de situacions
d’emergència. Com per exemple la mancança de
plasma o plaquetes.
Estem en contacte constant amb les associacions de
donants de totes les comarques de Catalunya i amb el
Banc de Sang i Teixits.
Estem informats de les millores tecnològiques
relacionades amb la donació de sang, de teixits i
d’òrgans.

A l’hora de fer una transfusió de sang és vital conèixer el

grup sanguini del donant i del receptor. I és que la
sang té noms i cognoms, els anomenats grups sanguinis.
El primer cognom és el grup ABO i el segon l’Rh
(positiu o negatiu).

Seguretat
Higienie
Qualitat

POTS DONAR SANG?
Si estàs bé de salut.
Si tens més de 18 i
peses més de 50 quilos.
Encara que no estiguis en dejú.
Encara que tinguis el colesterol
elevat.
Encara que hagis patit hepatitis
abans dels 12 anys.

POTS TROBAR-NOS A:
Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Passeig del Taulat, 106-116
08005 Barcelona
935 573 591
federacio@donantsdesang.cat
donantsdesang.cat
donantsdesang.cat/facebook
youtube.com/FCDSang
twitter.com/FCDSang

ENCARA QUE NO DONIS SANG TAMBÉ
POTS AJUDAR

Informant sobre la importància de
donar sang a la societat.
Familiaritzant-se amb el procés de
donació de sang i interiorizar-ho com
un hàbit de participació social.
Difonent els valors ètics de la
donació de sang.
Compartint informació sobre la
donació de sang mitjançant les
xarxes socials.
Participant activament en la fidelització
de donants de sang.

donantsdesang.cat/facebook
youtube.com/FCDSang
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