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TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 07. september 2021
Tretia Belušská kvapka krvi prilákala až 18 prvodarcov

Už po tretíkrát obec Beluša
zorganizovala
v spolupráci
s členmi
Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ)
Hloža a Národnou transfúznou sužbou
(NTS) Trenčín mobilné darovanie krvi na
pôde bývalej školskej jedálne. Prvé dva
odbery obec organizovala ešte v roku
2019, minulý rok boli pre koronakrízu
výjazdové darovania zrušené.

7. septembra 2021 sa rozhodlo vykonať tento humánny čin 40 záujemcov, z toho
k odberu boli po lekárskej prehliadke uvoľnení 33 darcovia. Zaujímavosťou je, že až 18
darcov bolo darovať krv po prvýkrát.
„Veľmi oceňujeme možnosť robiť výjazdové odbery krvi. Len na september máme
nahlásených zatiaľ 15 výjazdov. Počas korona krízy bolo darovanie krvi na trenčianskom
odberovom mieste oklieštené, z kapacitných dôvodov sme mohli mať len 10 odberov za
hodinu. Veľmi nám vtedy pomohli stáli darcovia, ktorí darovanie krvi považujú už za
pravidelnú súčasť,“ informuje členka zdravotníckeho tímu z NTS Trenčín.
V Beluši sa výjazdové darovanie krvi teší značnej obľube. Ani tento raz si ho
nenechali ujsť známe tváre z každoročného vítania aktívnych darcov krvi na obecnom úrade,
členovia DHZ Hloža, ktorí aktívne
pomáhajú aj pri príprave akcie a medzi
ktorými sú aj poslanci obecného
zastupiteľstva Peter Šarlay a Ing. Peter
Majdan. K darcom sa pridal aj
prednosta Obecného úradu Beluša.
„Darovanie krvi je najvyšším
prejavom ľudskosti a veľmi si ceníme
každého, ktorý sa odhodlá a venuje svoj
čas
záchrane
zdravia
a života
neznámych ľudí. Som rád, že na
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Belušskej kvapke krvi sa zúčastnilo až 40 občanov, najviac zo všetkých troch darovaní
konaných v obci. V jarnom období 2022, ak opatrenia dovolia, budeme výjazdové darovanie
krvi organizovať opäť,“ dopĺňa Mgr. Patrik Štrbák, prednosta obecného úradu Beluša.
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