ŠTATISTIKA MS SČK V KUCHYNI KU DŇU 04.03.2018.
MS SČK V KUCHYNI má k dnešnému dňu 152 členov. Stav sa od minulého roka
zmenil – v roku 2017 zomrel najstarší člen spolku – Jozef Habdák.
V našom spolku máme z celkového počtu členov
- 17 darcov – držiteľov Bronzovej plakety Mudr. J. Jánskeho
- 18 darcov – držiteľov Striebornej plakety -//- 10 darcov – držiteľov Zlatej plakety -//- 3 darcov – držiteľov Diamantovej plakety -//Ocenenie sa udeľuje za nasledovné odbery :
- Za 10násobný odber = Bronzová plaketa pre ženy aj mužov
- Za 20násobný odber = Strieborná plaketa pre ženy aj mužov
- Za 30násobný odber = Zlatá plaketa pre ženy
- Za 40násobný odber = Zlatá plaketa pre mužov
- Za 60násobný odber = Diamantová plaketa pre ženy
- Za 80násobný odber = Diamantová plaketa pre mužov
Našou prioritou zostáva aj naďalej venovať sa dobrovoľnému odberu krvi a získavať
pre túto vysoko humánnu činnosť stále nových darcov z radov mladých ľudí.
V roku 2017 sme uskutočnili dobrovoľný odber krvi v nasledujúcich termínoch :
-

24.02.2017 a odberu sa zúčastnilo 27 darcov – z tohto počtu boli 2 prvodarci:
Petra Števková a Miroslava Alenová – obidve nie sú občiankami Kuchyne.

-

23.06.2017 – odberu sa zúčastnilo 26 darcov – z tohto počtu bola 1 prvodarkyňa –
Chamrazová Zuzana.

-

27.10.2017 – odberu sa zúčastnilo 29 darcov – z tohto počtu boli dvaja prvodarci :
Martin Vincek a Patrik Burel / Malacky/
O odberoch sa ľudia dozvedia zo stránky transfúznej stanice, preto k nám
prichádzajú aj darcovia z iných obcí či miest.

Všetkým tým, ktorí darovali svoju krv, aby zachránili ľudské životy, patrí naša veľká
vďaka. Veríme, že budú vo svojej humánnej činnosti pokračovať aj naďalej a že sa budeme
stretávať aj v nasledujúcich rokoch.

V Kuchyni 04.03.2018

Zapísala Margita Šťastná
Tajomníčka MS SČK KUCHYŇA

