Grupos e caravanas
Terça, 25 Novembro 2014 12:31

É quando a sociedade se mobiliza para a realização da Doação de Sangue e comparece a
uma das Unidades da Fundação HEMOMINAS em grupo. Sempre que houver essa iniciativa, é
importante entrar em contato com o Setor de Captação da HEMOMINAS para programar o
atendimento.
A Fundação Hemominas recebe e agradece a solidariedade de todos os interessados em se
candidatarem à doação de sangue. Entretanto, para prestar um atendimento com mais
qualidade e eficiência aos candidatos à doação e doadores, faz algumas recomendações aos
organizadores de grupos ou caravanas que se dispõem a realizar esse nobre gesto de
cidadania.

Pré-requisitos
Como a doação de sangue exige procedimentos minuciosos, é importante que os
organizadores façam contato com o Setor de Captação de Doadores presente em cada
unidade da Hemominas. A Captação irá programar o atendimento, registrá-lo e fornecer
orientações essenciais para a doação. Esse contato é necessário para que a Fundação
Hemominas possa informar quais os melhores dias e horários para o comparecimento de
grupos.

Orientações Gerais
Todo candidato à doação de sangue deverá apresentar documento de identidade
original e oficial com foto;
É necessário dormir bem na noite anterior à doação;
Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem à doação;
O uso de medicamento, inclusive para enjoo, pode impedir a realização da doação;
A doação de sangue não pode ser feita em jejum. Pela manhã, o candidato à doação
deverá tomar o lanche normalmente, evitando alimentos gordurosos. Após o almoço é
necessário aguardar três (3) horas para realizar a doação;
O motorista do veículo que transporta o grupo de doadores não deverá doar sangue
nessa ocasião;
O atendimento aos candidatos à doação será sequencial, por ordem de chegada e de
cumprimento de cada uma das etapas do processo de conscientização, cadastro,
triagem e coleta;
As doações em grupo ou caravanas são mais demoradas. Haverá um intervalo de
tempo entre o término da doação dos primeiros e últimos candidatos.
O Doador de Sangue é extremamente importante para a manutenção do estoque de sangue e
hemocomponentes necessários à comunidade e a Fundação Hemominas tem imenso prazer
em recebê-lo. Contamos com a colaboração e participação de todos!
Para outras informações clique aqui: Condições e restrições para doar.
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Setor de Captação de Doadores de cada unidade da Fundação Hemominas.

Referências:
Fundação Hemominas 1985 - 2007 – Belo Horizonte – 2007;
Telelab Captação de Doadores de Sangue – Brasília – Ministério da Saúde, Coordenação
Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids. 2001.
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