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Üniversitede kan bağışı
200 ünitenin üstünde kan alındı.
Türk Kızılayı Balıkesir Vehbi Bolak Kan Merkezi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´ndeydi. Üniversite öğrencileri, iki günlük
program doğrultusunda kan bağışında bulundular.
 
 Üniversitedeki kan bağışı sırasında doktorlar Hasan Fatih Solak ve Ahsen Elif Güneş´in gözetiminde, 9 hemşire kan aldılar. İki günde
200 ünitenin üstünde kan bağışında bulunuldu.
 
 Vehbi Bolak Kan Merkezi yetkilileri, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, şunları söylediler:
 'Balıkesir merkezde sabit bir noktamızda sürekli kan kan alımı yapıyoruz. Ayrıca kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız için
ilçelerimizde iki gezici ekibimiz de görev yapıyor. Balıkesir ilinin günlük kan tüketimi 150 üniteyi buluyor. Bir vatandaşımızdan en çok
bir ünite kan alıyoruz. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 18 yaşı geçmiş olmaları ve 50 kilonun üstünde bulunmaları
gerekiyor. Erkeklerden 3 ayda bir, kadınlardan ise 4 ayda bir kan alabiliyoruz. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin önce kan
değerlerine, tansiyonlarına ve ateşlerine bakıyoruz. Uygun olanlardan kan alıyoruz.' ÖNDER BALIKÇI
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