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Com estoque baixo, hemocentro
de Araçatuba pede doação de
sangue
Doador precisa ter boa noite de sono e estar em boas condições saúde.
Documento com foto antes de oficializar a doação é necessário.

Do G1 Rio Preto Araçatuba

FACEBOOK

Os estoques de sangue nos
hemocentros na região noroeste paulista
estão com os estoques baixos e com a
proximidade de mais um feriado, esse
índice pode diminuir, pois é o período em
que geralmente acontece um número
maior de acidentes e os hospitais
precisam de mais sangue.
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PM é chamada após quebra-quebra
em escola municipal de Rio Preto,
SP
HÁ 3 MINUTOS

Em Araçatuba (SP), o estoque está 30%
abaixo da média. Atualmente o
hemocentro precisa de sangues do tipo
O positivo e O negativo, mas todos os
tipos de sangue são necessários para a manutenção do estoque do hemocentro.

Ladrões agridem vigia e roubam loja
no Mini Distrito Industrial em Rio
Preto
HÁ 1 HORA

Veja o que abre e o
que fecha no feriado
de 1º de maio em...

De acordo com o captador de doadores Gustavo Paupits Vitalino, é necessário que a
doação seja feita antes de feriados prolongados, pois com a data os doadores acabam
planejando outras atividades e a doação acaba não sendo realizada. “Com o número de
feriados é possível que os acidentes aumentem e é necessário fazermos uma campanha de
doação antes da data que antecede o feriado. Devido a isso a população acaba não
doando e prejudicando o banco de sangue”, diz Vitalino.
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Hemocentro de Rio Preto realiza
ação especial no Dia do Doador de
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Hemocentro de Rio Preto realiza
ação especial no Dia do Doador de
Sangue
Com estoque baixo, hemocentros
pedem doação de sangue e
plaquetas

Toda a população pode fazer um cadastro
para se tornar doador, desde que preencha
os requisitos básicos exigidos pela Secretaria
da Saúde, como idade e peso do indivíduo.
“Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos.
Menores de idade precisam pesar 65 quilos e
terem a presença dos pais no local da
doação. Maiores de idade com peso igual ou
superior a 50 quilos e estar em boas
condições de saúde”, afirma Vitalino.

Antes da doação, o doador precisa ficar
atento ao preparo básico, como ter uma boa
noite de sono no dia anterior e tomar um café
da manhã reforçado antes da doação. Os doadores precisam levar documentos com foto
para que a doação seja oficializada.
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O Hemocentro de São José do Rio Preto (SP) fica localizado na Av. Jamil Feres Kfouri, Nº
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80, Bairro Jardim Panorama. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7h
às 15h e aos sábados, domingos e feriados das 7h às 13h. Outras informações podem ser
obtidas pelo telefone: (17) 3201-5151.
Em Catanduva (SP) o Hemonúcleo fica na Rua 13 de Maio, Nº 974 no Centro. O horário de
atendimento é das 7h às 13h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 7h às 12h.
Em Votuporanga (SP) o Banco de Sangue do Hemocentro fica na Rua Tocantins, Nº 2834,
no bairro Sta Eliza.
Em Araçatuba, o Banco de Sangue fica na Avenida Gaspar Lemos Nº 2, bairro Panorama.
Mais informações pelo telefone: (18) 2102-9400.
Em Fernandópolis (SP), o Hemocentro fica na Rua Santista, Nº 266, no Jardim Santista.
Mais informações pelo telefone (17) 3442-5544.
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