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    La vostra ajuda és vital!
Sabeu per què?
La sang no es pot fabricar. Depèn de la solidaritat i altruisme de les persones que donen sang per ajudar als altres. Amb una donació 
es poden salvar tres vides!!!

Cada donació de sang és vital, perquè el 60,4% de les donacions van destinades a malalts amb càncer i leucèmia, el 34,3% per a 
operacions, el 2,9% per a nens i el 2,4% en obstetrícia.

Diàriament en les Illes Balears es necessiten com a mínim 200 donacions de sang, xifra que en moltes ocasions no s'arriben a 
aconseguir.

A més, solament el 2,08% de la població de les Illes Balears és donant de sang i ho fa amb poca freqüència (el 58% dóna una vegada 
a l'any).

Però amb la participació dels vostres treballadors... podem aconseguir augmentar el percentatge de donants i que ho facin de forma 
regular durant tot l'any. 

Aquesta acció tan senzilla és una manera de col·laborar activament amb el nostre entorn i una 
mesura molt indicada per al desenvolupament d'accions socials dins del marc de la Respon-
sabilitat Social Corporativa (RSC) de la vostra empresa/entitat.

Ajudeu-nos a fer-ho realitat!!!



Fundació
BANC DE SANG I TEIXITS
de les Illes Balears

                    

Què podeu fer?
Sol·licitar la xerrada formativa (és opcional).

Determinar el departament o personal responsable de l'organització de la campanya. 

Fer un sondeig entre el personal per estimar el nombre de possibles donants.

Indicar les dates disponibles i el millor horari per assegurar l'èxit de la campanya.

Indicar els possibles llocs per fer la donació:

[1] Bus de la donació: 15 x 5 metres d'aparcament i connexió elèctrica (380 trifàsic).

[2] Empresa: una sala diàfana o tres aules d'aprox. 30m2 amb bona ventilació i il·luminació, endolls i proximitat a un bany.

Distribuir la informació sobre la campanya de donació entre el personal: e-mails o cartes informatives, cartells, fullets, xarxes socials, etc. 

Facilitar al personal de l'empresa el temps per a la donació de sang i la xerrada formativa.

Preparar els obsequis i/o el refrigeri per al dia de la campanya.
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Què ofereix el Banc de Sang?
Sol·licitar la xerrada formativa (és opcional).

Xerrada formativa sobre la donació de sang.

Coordinar-se amb el responsable de l'organització de la campanya per acordar el dia i horari més adequat per a la donació de 

sang i per a la xerrada formativa. 

Avaluar el lloc idoni per realitzar la donació (instal·lacions de l'empresa o autobús de la donació).

Proporcionar tot el material promocional necessari i assessorar a l'empresa sobre les diferents formes de convocar la campanya.

Fer difusió de la campanya a les xarxes socials de la FBSTIB i convocar als empleats que ja són donants.

Informar dels resultats de la campanya.

Material promocional proporcionat pel Banc de Sang:

    Cartells

    Fullets informatius

    E-mail o carta informativa

    Missatge de difusió a les xarxes socials (RRSS)

    Vídeo informatiu “El món de la donació”

    Display (rollaway) de 0,85 x 2 m.

    Banderoles

    Telemarketing i SMS
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¿Puc donar sang?
   Pot donar sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys

   Has de pesar més de 50 quilos

   Gaudir de bona salut

Quantes vegades puc donar?
   Les dones poden donar fins a 3 vegades a l’any

   Els homes poden donar fins a 4 vegades a l’any

   Mínim 2 mesos entre una donació y la següent

Procés de la donació: 

 Tot el que necessites saber
per ser donant de sang

Aigua
Natura

Dades
personals.

Portar el DNI
o Passaport

Donació
de sang

Entrevista
mèdica

Refrigeri.
Sobretot beu
molta aigua

“Rebràs el carnet de 
donant amb el teu grup 

sanguini i una carta 
d'agraïment amb 

l'analítica de la donació.”

Tot el procés 
de donació 
dura entre

     20 i 30 minuts

“No estar 
en dejú. Han d'haver 

passat 30 minuts després 
de berenar i 2 hores 

després d'haver menjat.”
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VOLEU MÉS INFORMACIÓ?
Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Departament de Planificació i Promoció. Tel. 971 76 44 33 
E-mail: infodonant@fbstib.org
www.donasang.org | www.fbstib.org

 

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB)

C/ Rosselló i Cazador, 20 - C.P. 07004 Palma

Us agradaria assistir a una xerrada formativa sobre la donació de sang?

Us agradaria organitzar una campanya de donació en la vostra empresa/entitat?


