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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 8. 6. 2010 
 

14. ČERVEN – SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE 
 

14. červen byl z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO), Mezinárodní 
federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce a Mezinárodní společnosti 
transfuzního lékařství vyhlášen Světovým dnem dárců krve. Cílem Světového dne 
je připomenout si všechny jedince, jejichž zásluhou bývá často zachráněno to 
nejcennější – lidské životy.  
V letošním roce si dále připomínáme 50 let od zahájení kampaně tehdejšího 
Československého červeného kříže propagující dárcovství krve bezplatné, tedy 
dárcovství založené jen na motivu etickém. Dnes již 57 zemí ve světě – včetně ČR – 
dosáhlo 100% bezplatnosti odběrů tzv. plné krve (např. v r. 2002 to bylo 39 zemí). 
V případě odběrů krevní plazmy je toto číslo bohužel nižší, neboť soukromá 
plazmaferetická centra motivují své klienty finanční odměnou. 
Důvodem k celosvětovému prosazování právě bezplatného dárcovství je snaha o 
maximální bezpečnost transfuzního přípravku. Dárcovství založené jen na morální 
motivaci, tedy dárcovství v pravém slova smyslu, snižuje možnost, že by dárce zatajil 
některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování, zatímco v případě 
poskytnutí krve a její složky za peníze je situace opačná.  
I patří dnes bezplatné dárcovství krve k hlavním programovým činnostem 
Českého červeného kříže, který spolupracuje s transfuzními zařízeními při výchově 
k BDK, při propagaci bezplatného dárcovství a zajišťuje komplexně oceňování 
bezplatných dárců krve (známy jsou Medaile prof. Jana Janského udělované za 
10,20 a 40 bezplatných odběrů a Zlaté kříže udělované za 80, 120 a 160 bezplatných 
odběrů). 
Připomenutí si dárců krve a jejích složek a bezplatného dárcovství je i u nás stále 
aktuální, nejen proto, že tak vzdáváme poctu lidem, kteří nezištně zachraňují druhé, 
ale i proto, že v ČR nedosahuje počet dárců krve (kolem 300 tis.)  početního stavu 
doporučeného WHO (4% populace), k němuž „chybí“ kolem 100.000 dárců...  
Jsme přesvědčeni, že i sdělovací prostředky připomenou české veřejnosti tento den. 
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