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Darovat krev můžeme všichni,
zaměstnanci společnosti Tieto Czech
chtějí inspirovat ostatní
Ostrava, 9. června 2014 – Základní podmínky pro darování krve jsou
jednoduché: dobrý zdravotní stav a plnoletost. Přesto dárcovství krve není
v české společnosti běžné a počet dárců v posledních letech stagnuje.
I proto bezmála 20 zaměstnanců společnosti Tieto Czech navštívilo krevní
centrum Fakultní nemocnice Ostrava, kde společně darovali přibližně
10 litrů krve.
„Přestože na Ostravsku ani v České republice nedostatek krve nehrozí, rozšíření
počtu dárců přispívá k tomu, abychom měli vždy dostatečné zásoby všech
krevních skupin. Můžeme tak okamžitě reagovat na aktuální potřebu, která se řídí
momentální skladbou našich pacientů,“ říká Naděžda Kalužová z krevního centra
Fakultní nemocnice Ostrava, která patří k největším zařízením transfuzní služby
v České republice. „Krev mohou darovat zdraví lidé ve věku od 18 do 65 let.
Informace o rizikových faktorech, které mohou vést k odmítnutí dárce, sdělí
kterýkoliv lékař či zástupce transfuzního oddělení,“ dodává Kalužová.
Podpora dárcovství krve je jednou z priorit společensky odpovědného programu
firmy Tieto Czech. O konkrétních způsobech, jak se do něj zapojit, přitom rozhodli
sami zaměstnanci, kteří si na základě dotazníků vybrali oblasti, ve kterých chtějí
pomáhat.
„Tato akce vzešla z iniciativy našich zaměstnanců, kteří měli zájem o společné
darování krve. Ve spolupráci s paní Kalužovou z Fakultní nemocnice Ostrava
jsme proto připravili informační přednášku, z níž se mohli dozvědět vše
o dárcovství krve, krevní plazmy či kostní dřeně. Přednášky se zúčastnilo
70 zaměstnanců a bezmála polovina z nich se ihned po akci přihlásila
k darování,“ říká Zuzana Mánková, Communications Specialist ve společnost
Tieto Czech.
Více informací o darování krve a krevní plazmy ve Fakultní nemocnici Ostrava
naleznete na webu: http://www.fno.cz/krevni-centrum/o-krevnim-centru.

O společnosti Tieto
Tieto je největší severoevropský dodavatel IT služeb poskytující komplexní
služby v oblasti IT pro soukromý i veřejný sektor a služby pro vývoj produktů
v oblasti komunikace a moderních technologií. Jako důvěryhodný partner
v transformaci IT pomáháme našim zákazníkům přizpůsobit jejich procesy
a podnikání požadavkům trhu. V Tietu klademe velký důraz na profesionální růst
a výsledky. Společnost Tieto, založená v roce 1968, se sídlem v Helsinkách
a čistými tržbami 1,7 miliard eur zaměstnává na 15 000 expertů a působí ve více
než 20 zemích světa. Její akcie jsou obchodovány na burze NASDAQ OMX
v Helsinkách a Stockholmu.
Společnosti Tieto se stala partnerem v soutěži Inovační firma Moravskoslezského
kraje 2014.
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