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ДАВАОЦИ ИЗ ,,ХИГИЈЕНЕ„ ДОНИРАЛИ ЧАК 42 ДОЗЕ
КРВИ ВИШЕ НЕГО 2016.

У Јавно комуналним предузећима крв донирало 314
давалаца, што је за 28 доза крви више него 2016. У ЈКП
,,Хигијена“ прикупљено 108 доза крви, односно трећина
укупног броја прикупљених доза драгоцене течности у
градским комуналним предузећима.
У Служби трансфузије Опште болнице Панчево 26. јануара
одржан је редовни, годишњи састанак с представницима
Актива добровољних давалаца крви из Панчева, Беле
Цркве и Ковина на коме су презентовани прошлогодишњи
резултати и усвојен План прикупљања крви у 2018. години.
У 2017. примљено је 5.634 давалаца, одбијено је 410,
док је крв дало 5.224 даваоца. Сакупљено је 126 јединица
крви мање него предходне године. Крви је ипак било
довољно за лечење 1.700 пацијената.
Организованим акцијама одазвало се 2456 што је
повећање од 47 одсто, док је самоиницијативно дошло
2.768 давалаца или 53 одсто. Статистика сведочи да је
проценат организованог давалаштва опао за 6 одсто, а и
исто толико је порастао проценат давалаца који долази
самоиницијативно. Мањи одзив давалаца у организованим
акцијама а повећање процента давалаца који долазе
самоиницијативно, за Службу трансфузије значи мању
сигурност, јер се теже може планирати прилив и стабилност
резерви крви.
У данима несташице крви крвних давалаца крви, по
позиву, било их 112, што је чак четири пута више него у
предходној календарској години.
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Организовано је укупно 105 акција од чега 90 на терену,

компонената. За Војводину, крв ће сакупљати Покрајински

15 на одељењу трансфузије и 40 у сарадњи са активима
добровољних давалаца.

завод за трансфузију крви из Новог Сада у сарадњи са ЦК
Војводине и Општинским организацијама Црвеног крста .
Панчевачка трансфузија предвиђена је да буде Банка крви,
која ће готове компоненте добијати из Покрајинског завода.
У осталом делу Србије крв ће сакупљати Институт за
трансфузију крви РС, и Заводи за трансфузију крви у
Крагујевцу и Нишу.

Просечан број давалаца крви по акцији на терену био је
25 и у опадању је у односу на 2016. Највећи ресурс у погледу
обезбедјивања крви и даље представљају производни радни
колективи: ,,Петрохемија“ - 771 давалац крви, ,, Азотара“310, ,,Рафинерија“ - 302 , ,,Авиоиндустрија“ -105, ,,Телеком“
и ПТТ – 99, Полицијска управа и Ватрогасна служба - 79.
Веома важан ресурс представља 9 средњих школа из
Панчева, Б.Цркве и Алибунара у којима је сакупљено 606
јединица крви. Студената је било 116 .

Др Светлана Дробњаковић, начелница Службе за
трансфузију крви захвалила се у име Службе трансфузије
Опште болнице Панчево свим добровољним даваоцима
крви на доприносу који су дали, дајући крв добровољно,
без икакве надокнаде непознатом пацијенту.

У процесу обезбедјивања крви учествовала су и јавно
комунална предузеца са укупно 314 давалаца крви, што је
за 28 доза крви више него 2016. А највећи број пута крв су
дали радници ЈКП Хигијена укупно 108 доза, што чини чак
трећуну укупног броја донираних доза крви у градским
комуналним предузећима.
У Општини Панчево забележен је пораст броја давалаца,
разлог је већи број добровољних давалаца у Рафинерији,
ЈКП Хигијена, акцији „Радост давања“, Гимназија и ЕТШ.
У другој половини ове године очекује се примена
Закона о трансфузиолошкој делатности који предвиђа
потпуно одвајање установа које прикупљају и тестирају
крв, од установа које ће се звати Банке крви и које ће се
бавити планирањем и набавком крви из центара који
крв прикупљају. Бавиће се чувањем и издавањем крви и
крвних компонената за терапијску примену, трансфузијским
испитивањима, бригом о оптималној примени крви и крвних
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