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I. RAPORT DATE STATISTICE
1. Date Generale Proiect “DONEAZĂ PLASMĂ, SALVEAZĂ VIAȚĂ”
➢ Proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 303/13.08.2020
➢ Bugetul proiectului: 2.411.424,00 lei, pentru un număr de 500 de beneficiari; Bugetul maxim alocat/beneficiar, sub forma unui pachet de
vouchere, este de 4.800 lei.
➢ Obiectivul proiectului: încurajarea donării de plasmă de către pacienții vindecați de COVID-19, ce poate fi folosită pentru tratamentul pacienților
cu forme severe ale acestei boli. Pachetul de vouchere va fi utilizat pentru achiziționarea de servicii medicale și medicamente, precum și a unor
alimente, cu scopul recuperării și reintegrării în viața socială a beneficiarilor proiectului – donatori vindecați de COVID-19
➢ Beneficiarii proiectului: Persoane vindecate de COVID-19, care au donat plasma după data aprobării proiectului și care solicita în mod voluntar
includerea în cadrul proiectului

➢ Durata proiectului și locul de desfășurare: Pe parcursul anului 2020 cu posibilitate de prelungire, în Municipiul București
➢ Criterii de eligibilitate a beneficiarilor

•Donatori vindecati de COVID-19
•Domiciliul stabil sau viza de reședință în Municipiul București, obținută cu cel putin 6 luni înainte de depunerea cererii de aplicare în proiect
•Donarea de plasma s-a realizat dupa data aprobarii proiectului de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv data de 13.08.2020
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I. RAPORT DATE STATISTICE
2. Statistica Proiect conform Art. 13 din Regulamentul privind implementarea proiectului, la data de 30 Nov. 2020
•

Numărul de solicitări de includere în proiect înregistrate (inregistrari finalizate=dosare depuse) : 367 dosare

•

Numărul dosarelor aprobate: 333 dosare

•

Numărul dosarelor neaprobate: 12 dosare

•

Numărul dosarelor cu notificare de retragere (aplicare în proiect înainte de etapa donării de plasma): 14 dosare

•

Numar dosare depuse ce necesita completare/corectare documente/procesare în vederea evaluării: 8 dosare

•

Numărul de beneficiari cu vouchere distribuite: 92 beneficiari
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I. RAPORT DATE STATISTICE
3. Date statistice rezultate din analiza celor 333 dosare aprobate până la data de 30 Nov. 2020
Distributia beneficiarilor in functie de sectorul de domiciliu

Distributia beneficiarilor Femei - Barbati

Sector 6
19%

Barbati
60%

Sector 1
12%

Sector 2
19%

Sector 5
17%
Femei
40%
Sector 4
15%

Sector 3
18%
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I. RAPORT DATE STATISTICE
3. Date statistice rezultate din analiza celor 333 dosare aprobate până la data de 30 Nov. 2020

Distributia beneficiarilor in functie de varsta
56-70 ani
2%

18-25 ani
7%

41-55 ani
33%

26-40 ani
58%
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II. RAPORT FEEDBACK BENEFICIARI PROIECT
Statistica din următoarele pagini a rezultat prin prelucrarea unui număr de 55 chestionare (formular mai jos), completate de către beneficiari în
momentul ridicării tichetelor acordate în urma aprobării dosarului depus.

1. Feedback privind diverse aspecte pe durata implementării proiectului
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II. RAPORT FEEDBACK BENEFICIARI PROIECT
1. Feedback privind diverse aspecte pe durata implementării proiectului
Cum apreciati platforma online
https://doneazaplasma.assmb.ro/ ca
modalitate de inscriere in cadrul
proiectului
Greu
Extrem de
accesibila,
32, 58%

Va rugam evaluati impresia generala
cu privire la interactiunea cu echipa
de implementare a proiectului

accesibila, 1,
2%

Accesibita,
22, 40%

Cum apreciati importanta
stimulentului financiar sub forma de
vouchere, oferit in cadrul acestui
proiect pentru recuperarea
dumneavoastra post-infectare?

Buna, 3, 5%

Excelenta,
52, 95%

Medie, 8,
15%

Mare, 47,
85%
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II. RAPORT FEEDBACK BENEFICIARI PROIECT
1. Feedback privind diverse aspecte pe durata implementării proiectului
Daca “Da”, va rugam detaliati:

Ati intampinat probleme privind
procedura de recoltare de plasma?

•

Foarte greu cu programarea

•

Comunicarea cerințelor pentru donare de la centrul de transfuzie sanguina este deficitara, astfel am întampinat
urmatoarele dificultați:

Da, 5, 9%

o

Personalul de la recepție nu cunoaste întocmai metodologia pentru documentele necesare donarii de
plasmă;

o

Nu am știut ca este necesara programarea pentru plasmafereza;

o

Nu am putut dona oricum prin plasmafereza din cauza venelor prea subtiri, donarea plasmei fiind facuta
prin procedura standard de donare a sangelui – aș fi vrut sa fiu avertizat de acest aspect la momentul la
care am ajuns la centru;

o

O persoana care urma sa doneze plasma prin plasmafereza nu a fost primita de personalul de la centrul de
transfuzie sanguina pentru a dona, desi avea un test de anticorpi pozitiv efectuat în termenul specificat în
metodologie la un centru medical privat. Nu vad sensul repetarii testului și impiedicarea acestei șanse de a
dona plasma dacă oricum sangele/plasma este testată pentru anticorpi dupa donare.

Nu, 50, 91%

•

Am stat foarte mult la cabinetul medicului care consulta, deoarece a trebuit sa plece pe ,,aparate,, unde a trebuit sa
stea 30-45 minute, sa îmi dea ok pentru recoltare. Ar fi bine ca medicul care consultă sa se ocupe numai de așa
ceva, în cazul meu mai erau 2 persoane (eu si alta doamnă), unde în 5 minute a terminat cu noi.
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II. RAPORT FEEDBACK BENEFICIARI PROIECT
2. Testimoniale beneficiari
Precizați, în câteva fraze, care au fost motivele care au stat la baza deciziei dumneavoastră de a dona
•

Ajutor pentru oameni cu cazuri grave.

•

Motivele care au stat la baza donarii de plasmă rezidă din spiritul civic și din nevoia de a
ajuta cetățenii aflați într-o situație critică. A fost a treia donare de plasmă și sper să mai
pot ajuta persoane în viitorul apropiat. De asemenea donez sânge din anul 2013, în prezent
fiind la a 13-a donare.

•

Am considerat că e bine să ajut alte persoane care sunt în suferință.

•

Bucuria vindecării și mulțumirea sufletească în a contribui ca suport vital al acestei
situații.

•

Empatie fata de cei aflati în secțiile de ATI si de familiile lor greu încercate. Nevoia de a
ști ca vom depăși această perioadă tristă și că pot ajuta. Ajutorul venit de la ASSMB este
și el important.

•

Inițial a fost din pură dorință de a ajuta persoanele în nevoie de anticorpii în cauza, ulterior
am aflat și de proiectul în sine, voi continua să donez în mod regulat.

•

Am fost infectat cu SARS-COV2 și sunt conștient de efectele negative pe care COVID 19
le are. Am mai donat sânge cu alte ocazii, dar niciodată plasmă. M-a bucurat faptul că
până la trei persoane bolnave de Covid 19 pot fi tratate, așa că m-am înscris pentru
donarea de plasmă.

•

Donez sânge regulat ca sa ajut. Când am aflat ca pot dona plasmă pentru oamenii care au
nevoie de ajutor, nu am stat pe gânduri.

•

Pentru a-mi ajuta semenii.

•

Unul important,"de a ajuta alte persoane”.

•

Mi-am dorit ca după experiență negativă pe care am avut-o contactând virusul, să ajut ceilalți
pacienți diagnosticați COVID-19, transformând astfel lucrurile întâmplate în ceva relativ pozitiv.

•

Am vrut să-mi ofer sprijinul în lupta împotriva Covid19 și să ajut poate, un bolnav mai puțin
norocos decât mine, să facă un pas către vindecare. Nu e mare lucru, dar ar putea conta cu adevărat
daca mediatizarea ar fi mai mare.

•

Doresc sa îi ajut pe cei în stare gravă și foarte gravă sa treacă peste și să se recupereze cât mai
rapid.

•

Decizia a fost luată înainte de inițierea proiectului, ca o formă de recunostință•pentru faptul ca eu
am suferit o forma ușoară a bolii; am încercat să mă identific cu persoanele care nu sunt la fel de
norocoase și pentru care orice formă de ajutor înseamna speranță, vindecare și, poate dus la extrem
și a-mi maximiza importanta – viața.

•

Ajutarea unui bolnav de COVID-19 de a trece mai repede prin boala si de a se vindeca.

•

Încercarea de a ajuta sistemul de sanatate din România prin proceduri specifice pentru a lupta mai
ușor cu teribila pandemie.

•

Dorința de a scoate un lucru bun dintr-o situație rea și de a contribui în orice fel la găsirea unei
soluții care sa aducă beneficii tuturor, te motivează să nu ramâi indiferent în fața unor evenimente
care scriu istoria.
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II. RAPORT FEEDBACK si TESTIMONIALE BENEFICIARI PROIECT
Precizati, in cateva fraze, care au fost motivele care au stat la baza deciziei dumneavoastra de a dona (continuare)
•

Cunosc mai multe persoane care au trecut prin aceasta boala, printre care si mama mea,
care are diabet si hipertensiune arteriala. Deși ea a avut noroc și a facut doar o formă
ușoara, părinții unui coleg au decedat și cred că dacă ar fi avut posibilitatea să primească
plasmaă, aveau o sșansa în plus la viață.

•

Cât de importantă este pentru cei care au nevoie. Si ce poate fi mai nobil si firesc sa ne
ajutam între noi.

•

Am pornit de la ideea ca pot salva o viață prin donarea de plasma.

•

Sunt donatoare de sange de mulți ani! Am o problema medicală și îmi este și mie de
folos!! Donarea de sange aduce beneficii oricarui organism si salvează vieți!! Nu mi-a fost
deloc greu sa donez!

•

•

•

Din fericire pentru mine personal, am avut o forma mediu-simptomatica, însa am avut în
familie alte 2 cazuri (ambii socri), dintre care unul a fost pentru câteva săptamâni în stare
foarte grava în sectie ATI. La el nu a fost nevoie de tratament cu plasmă convalescentă
însa mi-am dorit ca daca am facut boala si am anticorpi, sa existe posibilitatea ca acest
lucru sa poata ajuta alti pacienti pentru care poate acest tratament face diferența între
vindecare si un deznodamant mai puțin fericit.
În acelasi timp, sprijinul financiar are și el o importanță mare, mai ales în acest context în
care perioda recent traversată de familia mea a implicat un efort deosebit, inclusiv din
punct de vedere financiar, prin urmare demersul Primariei în colaborare cu ASSMB este
unul util.
Dorința de a face o fapta buna.

•

Motivele au fost două.
1. De ajutor pentru persoanele care au nevoie de plasma.
2. Pentru efectuarea investigatiilor necesare, deoarece am avut plămânii afectați.

•

Am donat datorită faptului că am conștientizat importanța acestui demers, în condițiile în care nu
s-a descoperit până în prezent un alt tratament eficient la infecția cu SARS-COV2.

•

Decizia a fost determinata EXCLUSIV din motive umanitare. De altfel, în momentul în care eu
am luat decizia (atunci cand am aflat ca am COVID), NU exista proiectul de a primi aceste
vouchere.

•

Empatia și dorința de a ajuta.

•

Am vrut sa ajut oamenii cu adevarat în pericol din cauza acestui virus. Și eu l-am avut, am văzut
în spital suferința și chiar nu aș vrea să văd oameni suferind de acest virus. Oricât si oricând pot sa
donez, o sa donez.

•

Bunicul meu a fost în spital si i-a fost transfuzat sânge. Si am vrut să donez și eu pentru cineva
care are nevoie.

•

Lipsa acuta de plasma cu anticorpi covid.

•

Donez sânge regulat și avand în vedere situatia de pandemie, m-am decis sa donez si plasma.

•

Avand în vedere faptul că am fost printre persoanele care au avut simptome usoare (doar lipsa
mirosului), am simtit nevoia să mulțumesc cuiva, iar cea mai buna metoda a fost asta, de a ajuta la
rândul meu pe cei care nu sunt la fel de norocosi•
din pacate...
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II. RAPORT FEEDBACK BENEFICIARI PROIECT
Precizați, în câteva fraze, care au fost motivele care au stat la baza deciziei dumneavoastra de a dona (continuare)
•

Am decis sa donez în ideea că voi face mai mult bine celor care se confruntă cu suferința, am mai donat caând tatăl meu a suferit de cancer, voi mai dona și cu alte ocazii. Știu că într-o situație critică
mi-ar place sa fie salvat cineva drag pana la orice alta ființă de pe pamant. Sunt alături de cei bolnavi de COVID cu tot ce pot, în plan fizic contribui la îngrijirea lor. Stimulentul este un beneficiu
binevenit.

•

Sa ofer suport si o sansa pentru pacienții din terapie.

•

Am trecut prin momente grele și din nefericire ajutorul a fost 0, as vrea ca semenii mei sa nu treacă neajutorați + suma acordată este binevenita.

•

Cu sau fara acest ajutor (binevenit de altfel) aș fi donat, în speranta că voi putea fi de folos celor care au nevoie.

•

Sunt donator de sange de multi ani, dorinta de a dona plasma a venit de la sine.

•

Am avut o formă ușoară de manifestare a COVID, dar în spital am vazut mai multe persoane care aveau simptome mai grave și am ramas impresionata, gandindu-mă că oricare dintre noi poate
ajunge să aibă astfel de probleme. Acesta a fost momentul care m-a determinat sa donez! Astfel, mi-am propus că în continuare, daca îmi permite sănătatea, să donez în fiecare an. E o promisiune
facută cu mine însumi!

•

Pentru a putea ajuta mai multe persoane în stare grava.

•

Dorința de a-i ajuta pe cei care au forme grave sa treacă mai ușor prin boala.
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II. RAPORT FEEDBACK BENEFICIARI PROIECT
Ce recomandari aveti pentru pacientii vindecati de COVID-19, care ar putea avea unele retineri sau temeri privind
donarea de plasma?
•

Consider că ar trebui să-si învingă această temere având în vedere că au trecut cu bine prin aceasta boală, iar prin donarea de plasmă ar putea să-și ajute semenii aflați la ananghie.

•

Nu ar trebui să aibă nici o reținere deoarece donarea de plasmă este un procedeu sigur și nu li se poate întâmpla nimic privind sănătatea.

•

Să fie deschiși și totodată să fie și empatici, orice ar putea fi pus iîn situația acestei nevoi.

•

Este o manevră medicală foarte sigură, coordonată de profesionisti și care nu îți pricinuiește nici un rau. Totul se desfășoară conform unui protocol medical foarte bine pus la punct. Nu iți este
altereaza în nici un fel starea de sănătate, de bine.

•

Nu au de ce sa se teamă, personalul centrului de transfuzie este foarte prietenos și grijuliu, iar gestul pe care îl fac poate salva vietile altor oameni mai putini norocoși în lupta cu acest virus.

•

Depinde de temerile fiecăruia. Cu toate acestea recoltarea s-a făcut într-un mod extrem de profesionist, iar doamnele de la centrul de transfuzii va răspund la toate întrebările legate de procedura.

•

Experienta a fost una foarte placuta cu personalul de la centrul de donare, iar plasmafereza in sine a fost o procedura fara durere si fara reactii adverse post-procedurale.

•

Nu este dureros si poate salva o viață.

•

Sa renunțe la ele. Oricând și oricine poate dezvolta o forma gravă de SarsCov2, încă nu se știe exact mecanismul de infectare al virusului. Dacă exista o șansă cât de mica sa ajuți la salvarea unei vieți,
trebuie s-o faci fără sa stai pe gânduri.

•

Îi sfătuiesc să doneze, indiferent de situație, doar asa ne putem ajuta semenii.
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II. RAPORT FEEDBACK BENEFICIARI PROIECT
Ce recomandări aveți pentru pacienții vindecați de COVID-19, care ar putea avea unele rețineri sau temeri privind
donarea de plasma? (continuare)
•

Incurajez orice act de binefacere, din principiu; tehnic vorbind, procedura este una usoara, personalul medical cu care am interactionat face clar parte din categoria profesionistilor, oameni dedicati maseriei.

•

Pacientilor vindecati de COVID-19 care au anticorpii specifici ii indemn sa doneze plasma deoarece este o procedura usoara care nu implica efecte secundare post-donare si cel mai important pot ajuta un om
care este în stare gravă.

•

Să doneze plasma pentru oamenii care sunt în stare critica. Orice sacrificiu merită.

•

Fiecare sa se pună în locul unui pacient care ar avea nevoie de plasma și să se gândească la căt de bine ar fi să o și primeasca. Procedura de donare se va efectua numai daca un medic își va da acordul in
acest sens, iar medicul va face acest lucru doar dacă nu există riscuri pentru donator. Asadar nu exista motive de teama.

•

Să știe ca procedura este mult mai ușoară decât donarea de sange.

•

Persoanele vindecate de COVID-19 pot sa se ducă linistite să doneze plasmă deoarece nu exista nici un risc in a li se face rau sau pati ceva anume.

•

Procedura nu este una grea, din contra, a fost mai bine decat ma asteptam. Ar trebui ca toti cei care au fost infectati sa mearga sa doneze plasma, poate cineva are nevoie de plasma si nu poate beneficia de ea.
In aceasta situatie poate fi oricare dintre noi. Sfatul meu: mergeti si donati plasma!

•

Reținerile sau temerile în aceasta situație, nu sunt justificate! Doar gândul că ai putea salva o viață ar trebui sa-i facă să treacă peste ele!

•

La centrul de transfuzie am avut parte de o echipă medicală excelentă, un medic deosebit și asistenți care mi-au fost alături pe tot parcursul procedurii, lucru care a ajutat enorm. Și multumită lor, îmi doresc
sa pot dona sange și pe viitor.

•

Procedura în sine este una nedureroasa și fără implicații neplacute din punct de vedere fizic, decât cel mult stări de moment, care tot cu suportul echipei medicale deosebite sunt depasite fara dificultăti.
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II. RAPORT FEEDBACK BENEFICIARI PROIECT
Ce recomandări aveți pentru pacienții vindecați de COVID-19, care ar putea avea unele rețineri sau temeri privind
donarea de plasma? (continuare)
•

Este o procedura mai complexa decât donarea normala. Dar cu riscuri minime și cu asistență medicală permanentă. Pe tot parcursul donarii medicul a stat langa mine.

•

Este o procedura sigură, nedureroasă. În baza programarii prealabile totul a mers foarte rapid, nu am stat la coadă. Am satisfacția că datorita celor care donează vom salva niste vieți.

•

Le recomand să aibă nici o ezitare în a lua această decizie. Nu există nici un efect advers la această procedură, fiind chiar mai prietenoasă decât donarea clasică de sânge total, iar angajații Centrului de
Transfuzii din București au grijă să țină sub observație donatorii de plasmă pe toată durata procedurii.

•

Le recomand sa vina sa doneze. Sa nu le fie frica sa faca un bine

•

Sa fie oameni! Sentimentul ca faci un bine e inaltator! Donati plasma!

•

O ora din viata ta, poate insemna ani în viata altora. O înțepătura în mana ta, poate însemna mai puține tratamente si intervenții medicale în viețile altora. În orice clipa din viata ta poți fi tu în situația "altora".

•

Eventuale temeri nu ar trebui sa apara, personalul de la Centrul de Transfuzie Sanguina fiind suficient de pregatit pentru a ajuta donatorii in orice fel necesar, recomandarea fiind atentia la documentele
necesare donarii de plasma (ex. testul COVID pozitiv de la DSP).

•

Ceea ce i-am spus și sotului meu puțin sceptic in privința donării, nu mai are importanta la cine va ajunge,ca e bogat sau sărac, sa fie împăcati sufletește ca salvează o viata, ca au făcut un bine. Binele se
răsplătește cu bine!

•

Sa ii mulțumeasca lui Dumnezeu ca au scapat cu bine, sa facă o faptă bună, este gratuit.

•

Nu au fost probleme la donare, se poate face prin plasmafereza sau direct prin donare de sange. Decizia o ia medicul de acolo.

•

SA DONEZE! Donând vei avea satisfacții mari gandindu-te că salvezi vieți, e un sentiment de care nu am avut habar.

https://doneazaplasma.assmb.ro/
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II. RAPORT FEEDBACK BENEFICIARI PROIECT
Mentionati mai jos eventuale sugestii sau recomandari privind imbunatatirea calitatii serviciilor oferite
•

Nu am sugestii!!! Totul a decurs foarte bine de la început și toți cei implicati în acest proiect sunt foarte bine intentionați, adevărați profesioniști!!! Multumesc mult!!!

•

Poate ar trebui lansate mai des campanii care sa faca apel la umanitate; din punct de vedere al serviciilor, nu am ce sa reprosez, eu n-am întampinat nimic neplăcut în aceasta experiență, chiar am fost
impresionata foarte placut de oamenii cu care am interacționat.

•

Din punctul meu de vedere condițiile de desfășurare a proiectului sunt extrem de bune, se asigură o comunicare foarte facilă, lucrurile se desfășoară repede și eficient și există tot suportul atunci când este
nevoie. Chiar este o mare realizare, faptul ca se poate comunica astfel cu o instituție de stat.

•

O sugestie în acest sens ține de prelungirea proiectului, astfel încât mai multe persoane să fie ajutate prin donarea de plasmă.

•

Consider calitatea serviciilor oferite a fi una ireprosabilă.

•

Sunt mulțumit de calitatea serviciilor oferite de catre echipa ASSMB.

•

Este ok. Felicitari pentru inițiativă.

•

Proiectul acesta este foarte bine reglementat, nu am recomandări.

•

Sunt mulțumit de calitatea serviciilor dumneavoastră. Nu am recomandări!

•

Sunt mulțumit de calitatea serviciilor.

•

Serios - nu am recomandări. A fost o comunicare excelentă. Cel puțin cea telefonică. FELICITÄRI!

•

Continuarea programului.

https://doneazaplasma.assmb.ro/
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II. RAPORT FEEDBACK BENEFICIARI PROIECT
Mentionati mai jos eventuale sugestii sau recomandari privind imbunatatirea calitatii serviciilor oferite ? (continuare)
•

Nu am nici o sugestie, totul mi s-a parut foarte ușor si de bun simț. Personalul medical a fost foarte amabil.

•

Sistemul este foarte bine implementat. Nu am nici o recomandare.

•

Nu am recomandări, doar mulțumiri și urări de sănătate. Proiectele ASSMB de pana acum au fost în sprijinul cetățeanului.

•

Nu am obiecții, sper sa continuati cu astfel de proiecte.

•

Este mai sus fata de ce ma așteptăm sa găsesc la ITS cât și la interacționarea cu echipa care a implementat acest proiect. Felicitări!

•

Din punct de vedere al programului desfasurat de ASSMB nu am recomandari!

•

Am fost mulțumită de calitatea serviciilor oferite.
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