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Giv av din
friska
Det kan rädda
Ditt liv

och andras

H1irN~./

lWttrinner bort med blodet

5iIflirgår det till
På Blodgivarecentralen rengöres armbågsvecket med sprit, ett !ätt

ler en främmande skadad människa, eller dem vi själva älska och

tryck anbringas runt överarmen, varefter en smal ihålig nål in-

önska skydda. Men skulle det hända en katastrof i krig eller fred,

föres i blodådern och blodet får rinna ner i en steril flaska. Det

så är det kanske för sent att erbjuda sig när skadan just har skett,

känns som ett vanligt nålstick och man tappar i regel c:a Ifo; liter

ty allt blod är inte lika. Ditt blod kan inte gagna dem som till-

blod. Kroppen innehåller 5-6 liter blod, så att förlusten märks

höra andra blodgrupper och när det gäller blodöverföring hänger

knappast. Blodgivaren kan återgå till sitt arbete omedelbart och
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Ingen vill väl stå inför en sådan situation, sak samma om det gäl-

efter endast en månad är han t. o. m. i stånd att lämna nytt bidrag.
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det ofta på minuterna.

lin/kan inte värderas i pengar
och de motiv, som förmår en blodgivare att anmäla sig, bruka inte
dikteras av penningbegär. Vi ha räknat med förståelse och generositet hos dem som anmäla sig och därigenom ha vi också handskats
varsamt med statliga medel, till allas bästa. Som ett tack kunna vi
dock lämna en extra tilldelning av något ransonerat livsmedel
efter tappningen.

Vi hoppas på Ditt bidrag
Alla friska medborgare mellan 18 och 60 år, som inte ha haft
tuberkulos, syfilis, malaria eller astma äro lämpliga blodgivare.
Helst skall blodådrorna synas i armbågsvecket. Blodet, som tappas,
lagras i flaskor för framtida behov.
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Hemskyddsledaren
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i Din fastighet tager emot anmälningar och
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antecknar namn, adress och telefonnummer.

Vid tidpunkt
som lämpar sig sker så en överenskommelse
mellan dig och blodgivare centralen .
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