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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 13.VI.2016

14. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně 14. června v den narozenin objevitele
Rh faktoru K. Landsteinera, a to od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní
organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Světový den mám připomenout ty, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat
část sebe sama pro záchranu druhého člověka.
Téma letošního Světového dne zní
KREV NÁS SPOJUJE.
WHO při příležitosti letošního
Světového dne připománá loni
vyhlášený cíl – dosáhnout do
r. 2020 100% bezpříspěvkovosti
odběrů krve ve světě – momentálně
je to 62 zemí, včetně samozřejmě
ČR, kde tohoto cíle v případě plné
krve bylo dosaženo již v r. 1982…
Připomeňme,
že kampaň za
dárcovství oproštěné od finančních
motivů byla Červeným křížem
vyhlášena v r. 1959 a v Československu ji tehdejší ČSČK zahájil již
v r. 1960.
Výchova
k
bezpříspěvkovému
dárcovství krve a jejích složek a
oceňování dárců krve patří od té
doby k hlavním programovým
činnostem Českého červeného
kříže,
který
spolupracuje
s
transfuzními zařízeními
Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka –
podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve , neboť celkový počet dárců u nás dosud
nedosahuje početního stavu doporučeného WHO.
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V současnosti je v nemocničních transfúzních zařízeních evidováno kolem 270 tisíc dárců
krve a jejích složek, k doporučenému počtu však stále „chybí“ cca 150 tisíc dárců. V praxi to
znamená, že transfúzních přípravků pro nemocné není nedostatek, při jejich zajišťování však
mohou někdy nastávat obtížné situace.
Každý zdravý člověk může využít například ještě týden probíhající kampaně Daruj krev
s Českým rozhlasem, která tradičně probíhá pod záštitou ČČK.
Cílem je, aby co největší část zdravé populace byla registrována jako bezpříspěvkoví dárci
krve. Počet a konkrétni data odběrů samotných se pak samozřejmě přizpůsobují
zdravotnímu stavu a časovým možnostem každého z dárců.

Jsme přesvědčeni, že i sdělovací prostředky připomenou české veřejnosti tento den.

Dr. Josef Konečný

Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK
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