Ziemassvētkos uzdāvini dārgāko – uzdāvini
dzīvību!

Šogad Valsts asinsdonoru centrs (VADC) Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienas
sagaida ar lielām bažām. Vairāku asins grupu krājumi ir kritiski zemi. Tas nozīmē, ka
garo brīvdienu laikā kādam pietrūks tik nepieciešamās asinis, lai glābtu dzīvību.
Neviens nav pasargāts no nelaimes un tas, kam var būt būs nepieciešamas asinis
brīvdienu laikā varat būt arī Jūs, Jūsu tuvinieks, draugs. Tāpēc, sagaidot
Ziemassvētkus, VADC aicina atcerēties, ka nav vajadzīga nauda, lai palīdzētu
līdzcilvēkiem. Dārgu dāvanu vietā var ziedot asinis, tā kādam dāvinot dārgāko, ko var
uzdāvināt – dzīvību. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka donoru aktivitāte īpaši
samazinās vasaras mēnešos un garo svētku laikā, kad, dodoties atvaļinājumā,
cilvēkiem prātā ir ceļojumi, atpūta vai dāvanu iegāde ģimenei, nevis asins ziedošana.
Lai sagatavotos garajām Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienām, un spētu nodrošināt
asins pieejamību ikvienam, kam tā būs nepieciešama, VADC aicina ikvienu atsaucīgu
cilvēku ziedot asinis. „Gribētos, lai tā kļūst par ģimenes, draugu, kolēģu tradīciju, katra
gada noslēgumā, ne tikai apdāvināt tuvākos vai ziedot naudu labdarības mērķiem, bet
arī doties kopā ziedot asinis,” saka Valsts Asinsdonoru centra direktore Iveta Ozoliņa
„Katrs asins donors ziedojot vienu asins devu var izglābt pat trīs cilvēku dzīvības, bet
reizēm nepieciešamas vairāku desmitu ziedotāju asinis, lai glābtu tikai vienu dzīvību.”

Jāatzīmē, ka šobrīd pēc ievērojama donoru aktivitātes krituma rudens mēnešos, Valsts
Asinsdonoru centrā ir gandrīz visu asins grupu nepietiekošas rezerves. Kritiski zemā
līmenī ir B-, 0-, A+ un A- asins grupas asiņu krājumi.
Donori aicināti asinis ziedot: ·
katru dienu VADC telpās Rīgā (Sēlpils iela 6). Darba
laiki: pirmdien: 8:00-19:00, otrdien: 8:00-17:00, trešdien: 8:00-17:00, ceturtdien: 8:0019:00, Piektdien: 8:00-15:00. ·
No decembra arī VADC Latgales filiāle Rēzeknē
pieņem katru dienu. Darba laiki: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no
plkst. 8.00 līdz 15.00, ceturtdienās no 13:00 līdz 19:00 (SIA „Rēzeknes slimnīca” telpās,
18.novembra ielā 41, 4. stāvā). ·
Iespēja ziedot asinis regulāri ir arī šādās pilsētās:
Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils. Precīzas adreses
un darba laiki šeit. ·
VADC un VADC Latgales filiāle regulāri dodas izbraukumos
pie donoriem. Ar izbraukumu grafiku var iepazīties donors.lv tīmekļa vietnē.
VADC izbraukumi laikā līdz Ziemassvētkiem:
Trešdien, 16.12.2015.
Rīga, T/c Alfa Rīga, Brīvības gatve 372, no plkst. 9.00-15.00
Ceturtdien, 17.12.2015.
Rīga, Rīgas namu pārvaldnieks, A. Čaka iela 142, no plkst. 13.00-17.00
Kalupe, Kalupes SPC Pīlādzis, Liela iela 43, no plkst. 9.00-12.00
Piektdien, 18.12.2015.
Rīga, Statoil, Duntes iela 4, no plkst. 10.00-14.00
Rīga, a/s MOGO, Matrožu iela 15A, no plkst. 10.00-14.00
Pirmdien, 21.12.2015.
Rīga, Rīgas 1. Slimnīcas telpās Rīga, Bruņinieku iela 5, no plkst. 11.00-18.00
Talsi, Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, no plkst. 10.00-13.00
Otrdien, 22.12.2015.
Rīga, Rīgas 1. Slimnīcas telpās Rīga, Bruņinieku iela 5, no plkst. 9.00-16.00
Preiļi, Preiļu poliklīnika, Raiņa bulvāris 13, no plkst. 9.00-12.00
Trešdien, 23.12.2015.
Rīga, Brīvības pieminekļa laukums, no plkst. 10.00-15.00
Rīga, Centrālā Dzelzceļa stacija, Stacijas laukums 1, no plkst. 10.00-14.00
Informāciju sagatavoja: VADC Administratīvais departaments, Tālr.: 67408878,
www.donors.lv
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