DOAÇÕES DE SANGUE DURANTE A PANDEMIA

EDITORIAL
Na edição de Agosto de 2020, a Folha PET Digital traz os principais desafios enfrentados
pelos hospitais e hemocentros no que se refere às Doações de Sangue durante a pandemia.
É notório que diante da pandemia da Covid-19, a carência de doadores se fez cada vez
maior e por consequência disso, a diminuição de bancos de sangues nesses locais é
constante. Por isso, a presente edição abordará tema da doação de sangue salientando o
impacto que a pandemia de coronavírus causou no que se refere à carência de doadores
e, além disso, enfatizará a necessidade de doações de bolsas sanguíneas durante o período
de isolamento social.
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DOE SANGUE, DOE VIDA

REALIZAÇÃO:

Procure o hemocentro mais perto
de sua casa, eles estarão aptos a receber
todos vocês.
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