
Você já doou sangue este ano?
Como 25 de novembro é o Dia Nacional do

Doador de Sangue, a Cabergs Saúde está realizan-

do uma campanha para reposição de plaquetas no

Hospital Moinhos de Vento. A sua doação é muito

importante e pode salvar vidas! Mesmo com os

avanços da tecnologia, ainda não foi possível

desenvolver nenhum tipo de sangue que substitua

o do ser humano. Por isso, a única forma de conse-

guir plaquetas é a partir de voluntários. “Um dos

problemas é a 'validade' , não podemos 'estocá-lo'

por muito tempo, por isso sempre precisamos de

doadores”, explica a enfermeira do Hospital

Moinhos de Vento, Daiane Gomes da Silveira.

É necessário estar em boas condições físicas,

sem uso de antibióticos ou anti-inflamatórios, ter

entre 16 e 67 anos, peso superior a 50 kg e mínimo

de 1,50m de altura. Para incentivar os beneficiári-

os, a Cabergs Saúde possui, desde 1992, o Progra-

ma de Doação de Sangue (PROSANGUE), que conta

com 498 voluntários em todo o Rio Grande do Sul.

Se você tem interesse em doar, entre em contato

com a Gerência de Prevenção e Promoção da Saúde

pelo telefone (51)3210.9986 ou e-mail preven-

cao@cabergs.org.br, canais que também podem

ser utilizados para solicitar sangue.

Como doar
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Definidos integrantes do Conselho de Administração
Os integrantes da Chapa 1 foram eleitos, com 2217 votos, como

representantes dos associados no Conselho de Administração da

Cabergs Saúde. Foram computados um total de 3356 votos, sendo

1069 para a Chapa 2 e 70 brancos. As eleições ocorreram entre os

dias 23 de outubro e 5 de novembro, somente pela internet.
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Partilhe sua vida
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CAMPANHA PERMANENTE PARA DOAÇÃO DE SANGUE



Conheça a Cabergs

Segunda opinião médica é imprescindível
em cirurgias e outros procedimentos complexos



Prevenção em foco

Balança: a melhor arma
para controlar a diabetes
Já considerada uma epidemia, a obesidade é fator de risco para o aparecimento de diversas doenças, entre elas

a diabetes. E as projeções para os próximos anos são preocupantes. A enfermidade atinge, hoje, cerca de 5,1% da

população do planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), percentual que deve duplicar até 2025.



Qualidade de vida e bem estar
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Feliz, com disposição e na ativa
Simpático, despojado e com a energia de um jovem. Assim é Olmar João Pletsch, 72 anos, natural de Nova Prata,

ex-gerente de diversas agências do Banrisul, é exemplo de que aposentar-se é apenas o início de uma nova fase

de nossa vida.
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