
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cum şi unde să donezi sânge – ghid complet pas cu pas 

(informaţii despre donarea de sânge, centre Bucureşti etc) 
 

În România foarte puţini oameni donează sânge. Unul dintre motivele pentru care puţini români 

donează este lipsa de informare corectă şi suficientă despre ce presupune donarea de sânge şi cum are 

aceasta loc. De aceea, am creat un ghid complet despre donarea de sânge în Bucureşti (valabil în 

principiu pentru toată ţara), ghid pe care îl puteţi citi pe blogul Ce-i cu noi? – un blog educativ despre 

comportamentul uman (www.ceicunoi.wordpress.com). Citiţi acest ghid pentru a afla detalii 

complete despre ce presupune donarea de sânge, astfel încât să vă hotărâţi în cunoştinţă de cauză dacă 

să mergeţi să donaţi sau nu. Iată care este cuprinsul ghidului „Cum şi unde să donezi sânge – ghid 

complet pas cu pas”: 
 

1. Introducere - De ce e important ca oamenii să doneze sânge? De ce e nevoie de sânge? 

2. Câte ceva despre grupele de sânge  

3. Câţi oameni donează sânge – în Europa, în România, în Bucureşti? 

4. De ce donează sânge atât de puţini oameni? Cauzele principale – foarte important 

5. Cine NU poate dona sânge? Motive de excludere definitivă, periodică sau de moment – foarte 

important 

6. Unde se donează sânge? Centrele din toată ţara şi detalii despre centrele din Bucureşti 

7. Sfaturi complete pentru ÎNAINTE de donare, ÎN TIMPUL donării şi DUPĂ donare 

8. Cum donezi sânge în Bucureşti? (cam acelaşi principiu se aplică în toată ţara) + un caz concret 

9. Avantaje medicale şi beneficii „materiale” primite la donarea de sânge în România 

10. De ce donează sânge românii? Motive pentru care oamenii donează sânge în Bucureşti 

11. Concluzie. 
 

Acest ghid despre donarea de sânge poate fi citit integral pe internet, pe www.ceicunoi.wordpress.com. 

Tot acolo veţi putea citi şi alte informaţii utile şi interesante, printre care: Cum să înveţi să mergi pe 

bicicletă – cea mai eficientă, rapidă şi uşoară metodă, ghid complet pas cu pas pentru adulţi şi copii; 

Cum să te laşi de fumat în cel mai uşor mod posibil – ghid complet metoda Allen Carr; Avantaje şi 

dezavantaje Internet. Avantaje şi dezavantaje Facebook; Cine conduce lumea de fapt – Piramida 

puterii; Greşelile părinţilor în educaţia copiilor; Pericolele exploatării gazelor de şist; Schimbări 

necesare la poporul român; 18 argumente contra proiectului minier de la Roşia Montană etc etc etc.  

 
Succes! 

 

Emilian, www.ceicunoi.wordpress.com. 
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