Fogo: Várias dezenas de pessoas passaram pela feira de saúde realizada em São Filipe
Sexta, 12 Junho 2015 13:15

Actualizado a 12/06/2015, 11:54 São Filipe, 12 Jun (Inforpress) – Várias dezenas de pessoas
passaram, quinta-feira, pela feira de saúde promovida pelo banco de sangue do hospital
regional Fogo e Brava e a delegacia de Saúde, no âmbito do programa comemorativo do Dia
Mundial do Doador de Sangue. Segundo dados disponibilizados à Inforpress pela responsável
do banco de Sangue, Menilita dos Santos, foram atendidas 65 pessoas na consulta de
medicina, 78 na de estomatologia, 61 nas consultas de nutrição, realizadas 110 testes de
glicemia, 110 medição de tensão arterial, 48 testes de despistagem de HIV/Sida e 56 grupos de
sangue. A feira contou com a participação de dois médicos, sendo um de medicina interna e
um de cirurgia, um nutricionista, um psicólogo, dois estomatologistas, um enfermeiro, quatro
agentes antelarvial, dois auxiliares de estomatologia e vários voluntários do conselho local da
Cruz Vermelha de Cabo Verde. Para esta sexta-feira e no quadro da campanha de
sensibilização da população sobre a importância do acto de doar sangue, em curso para
assinalar o Dia Mundial do Doador, sob o lema “Obrigado por salvar minha vida”, está
programado uma sessão de doação de sangue que conta com voluntários de várias instituições
parceiras. O banco de sangue do hospital regional Fogo e Brava conta neste momento com
mais de 350 doadores de sangue voluntários cadastrados dos três municípios da ilha do Fogo.
Além da sessão de doação de sangue, para sexta-feira está ainda agendado um programa
radiofónico com a participação da responsável do banco de sangue, Menilita dos Santos,
director-clinico do hospital, Evandro Monteiro, assim como de um doador regular e um paciente
que já recebeu a transfusão de sangue. Como última actividade, os promotores programaram a
realização de encontros de reflexão e confraternização com doadores de sangue dos
Mosteiros, Santa Catarina e São Filipe. JR/ZS Inforpress/Fim
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