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IES POLITÉCNICO N.º 1 - VIGO

Na visita da unidade móbil de ADOS a I.E.S. POLITÉCNICO Nº1 o  día 24  de setembro, houbo un

total de 56 doazóns de sangue. Para entender a importancia deste acto solidario, sinalar que coa

participación acadada dispoñemos, por exemplo, de glóbulos vermellos para  28  intervencións

cirúrxicas ou para  5 transplantes de órganos e tamén plaquetas para axudar a 11 doentes a

loitar contra o cancro ou a leucemia.

Para xestionar o sistema sanitario precísanse infraestruturas (hospitais,  quirófanos, centros de

saúde,  ambulancias,…),  profesionais  (médicos,  DUES, T.C.A.E.,  celadores,  administrativos,…),

tecnoloxía  para  realizar  o  diagnóstico  e  tratamento  dos  enfermos  (radioloxía,  análises,…),

fármacos para o tratamento das enfermidades, pero tamén é vital a colaboración de persoas que

doen sangue periódicamente para devolver a saúde a outras persoas.

As  persoas  que  doan  sangue  forman  parte  da  sanidade.  Están  presentes  nas  intervencións

cirúrxicas, cando atendemos a unha persoa que sufriu un accidente de tráfico, cando axudamos

ás persoas con cancro ou leucemia, nos transplantes de órganos,… Grazas a súa solidariedade

púdose desenvolver en 2018 unha parte importante da actividade nos hospitais galegos: 

209.718 intervencións cirúrxicas, 1.021.849 urxencias e 354 transplantes de órganos.

Levamos acudindo  coa unidade móbil a   I.E.S. POLITÉCNICO Nº1  o  dende o ano 1995 e ao

longo  destes  anos  acadáronse  un  total  de  3.187 doazóns,  polo  que  reiteramos  o  noso

agradecemento e pedimos que o faga extensivo a todas as persoas que participaron e as que

colaboraron no desenvolvemento desta iniciativa solidaria.
Julio Flores Pérez

UF Promoción Doazón de Sangue

http://ados.sergas.es
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COMUNICADO DE AGRADECEMENTO

Grazas á colaboración recibida o martes, 24 de setembro obtivéronse un total de 56 doazóns de

sangue. Levamos acudindo coa unidade  móbil a I.E.S. POLITÉCNICO Nº1  dende o ano 1995 e

o longo destes anos acadaronse 3.187 doazóns.

Para entender a importancia deste acto solidario, sinalar que coa participación acadada no mes de

setembro dispoñemos, por exemplo, de glóbulos vermellos para 56 intervencións cirúrxicas ou

para  5 transplantes de órganos e tamén plaquetas para axudar a 11 doentes a loitar contra o

cancro ou a leucemia.

CURSO 2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

DOAZÓNS 94 110 92 126 113 105 96 87

As  persoas  que  doan  sangue  forman  parte  da  sanidade.  Están  presentes  nas  intervencións

cirúrxicas, cando atendemos a unha persona que sufriu un accidente de tráfico, cando axudamos

ás persoas con cancro ou leucemia, nos transplantes de órganos,… Grazas a súa solidariedade

púdose desenvolver en 2018 unha parte importante da actividade nos hospitais galegos: 

209.718 intervencións cirúrxicas, 1.021.849 urxencias e 354 trasplantes de órganos.
13 persoas que fixeron a súa primeira doazón e agradecer a colaboración de todas as persoas

que axudaron na organización desta iniciativa solidaria e a todas as persoas que doaron sangue

ao longo destes anos e permitiron a moitos enfermos recuperar a saúde.

GRAZAS POR COMPARTIR A VOSA SAÚDE
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