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Vamos todos participar da Campanha do Amauri

Não podemos deixar de ajudar
Vamos todos participar da Campanha do Amauri, não podemos deixar
de ajudar. A nossa categoria sempre está presente nas maiores lutas, e nas
maiores necessidades. Esta é uma campanha que devemos dar o máximo de
todos nós. Compareça, leve um colega que ainda não sabe da Campanha.
Divulgue, traga na segunda-feira, dia 17/09/2007, um parente ou
amigo na Reduc para participar da Campanha
Campanha do Amauri Lima - seja um doador
de medula óssea - ajude a aumentar o banco de
medula, com isso você estará aumentando as
chances do Amauri e de muitos outros a achar
alguém compatível.
Procedimentos
As condições iniciais para o candidato à
doação de medula são simples: basta ter entre
18 e 55 anos e ter boa saúde. Você poderá assistir
a uma palestra onde serão esclarecidas suas
dúvidas e será explicado todo o processo de
cadastro e doação. Ao candidatar-se, será
coletada uma pequena amostra de sangue para
realização dos testes de compatibilidade.

CONTATOS: ALEXANDRE LIMA
TEL.: (21) 2453-1302 / 9199-4224 / 26772992
e-mail: alexlima5@superig.com.br

Para cadastro no Banco de Medula Óssea
partir de 9h – no Hemorio
Dia 15/09: aRua
Frei Caneca, 8, Centro –

Dia 17/09:

Tel.: 2507-2716

na Reduc, no auditório da Ascom, ao lado do arco estará aberto a
parentes e visitantes, das 8 às 16h

ALGUÉM SÓ TEM A GANHAR.
VOCÊ, NADA A PERDER

Campanha do Amauri Lima - seja um doador de medula óssea
Ajude a aumentar o banco de medula, com isso você estará aumentando
as chances do Amauri e de muitos outros a achar alguém compatível
1)Quem necessita de transplante?
Portadores de leucemia e outras doenças que têm a produção do sangue
comprometida. Nestes casos o transplante de medula óssea pode ser a única
esperança.
2)Como é a compatibilidade para o Transplante de Medula?
O paciente que precisa do transplante de medula óssea, tem 25% de chances
de encontrar um doador compatível entre irmãos do mesmo pai e da mesma
mãe.
Quando não é encontrado um doador na família, recorre-se a um doador inscrito
no Registro Brasileiro de Doadores.
3)O que acontece quando se encontra um DOADOR COMPATÍVEL?
A partir da compatibilidade, o POTENCIAL DOADOR é chamado para exames se a
compatibilidade for confirmada, ele será avaliado por um clínico, receberá todas as
informações e só assim decidirá se deseja realmente doar.
O que é Medula Óssea ?
É um tecido localizado no interior dos ossos. Sua principal função é produzir os
componentes do sangue. Ao contrário do que muita gente pensa, a doação não
acontece através da coluna vertebral.

PALESTRAS NA REDUC
Nos dias 10 e 11 de setembro,
aconteceram as palestras sobre Transplante de
medula óssea na Reduc, proferidas pela
coordenadora do programa no Hemorio,
assistente social Regina, que passou todas as
informações sobre o processo das doenças e
também sobre o transplante de medula óssea.
Houve também um vídeo muito esclarecedor
sobre o assunto que inclusive emocionou os
presentes. Parabéns a Reduc por ajudar e
acompanhar esta Campanha.
HEMORIO: Rua Frei Caneca, N.º 08 –
Centro - Rio de Janeiro
CEP: 20211-030
8º andar – Sala 824
Telefone: 2299-9442 Ramal: 2213
Telefax: (21) 2299-9453
email:hemorrede@hemorio.rj.gov.br

A DOAÇÃO NÃO
ACONTECE ATRAVÉS
DA COLUNA VERTEBRAL
PROCEDIMENTOS - As condições
iniciais para o candidato à doação de medula
são simples: basta ter entre 18 e 55 anos e ter
boa saúde.
Você poderá assistir a uma palestra onde
serão esclarecidas suas dúvidas e será
explicado todo o processo de cadastro e
doação.
Ao candidatar-se, será coletada uma
pequena amostra de sangue para realização
dos testes de compatibilidade.

ALGUÉM SÓ
TEM A GANHAR.
VOCÊ, NADA A PERDER
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