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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 16.11.2021

PŘEDÁME PLAKETY ZA 250 DARŮ KRVE A OCENÍME INSTITUCE
ZA PODPORU BEZPŘÍSPĚVKOVÉHO DÁRCOVSTVÍ KRVE

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

20. listopadu proběhne v Praze předání plaket Dar krve – dar života dárcům krve za
250 darů a současně připomeneme 60. výročí bezpříspěvkového dárcovství krve
(BDK) oceněním institucí podporujících BDK plaketou připomínající Adolfa Šťastného.
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve a jejích složek spolu s oceňováním opakovaných
dárců této nejcennější tekutiny je již šest desítek let jednou hlavních aktivit Červeného kříže i
v naší zemi.
Celosvětová kampaň Červeného kříže za bezpříspěvkové dárcovství byla zahájena v roce
1960 a její cíl je stále stejný – zajistit nemocným krev a další transfúzní přípravky z krve
darované bez finančních motivů, které vždy znamenaly a znamenají riziko pro příjemce. ČR
patří již delší dobu mezi cca třetinu zemí světa, kde se podařilo dosáhnout toho, aby
(alespoň) plná krev pocházela jen od bezpříspěvkových dárců.
Součástí této kampaně je také morální oceňování dárců krve, jako příkladů hodných
následování. Nejvyšším vyznamenáním ČČK je plaketa Dar krve – dar života / Donum
sanguinis – donum vitae udělovaná za 250 bezpříspěvkových darů krve a jejích složek.
Dosud ji v ČR obdrželo 452 dárců a v loňském roce jsme chtěli vyznamenat dalších 150, což
s ohledem na epidemii covid-19 nebylo možné a tito dárci spolu s dalšími 149 budou
vyznamenání letos – 20. a 27. listopadu v Praze. Překvapivý nárůst počtu těchto
mnohonásobných dárců ilustruje úspěch morálního oceňování dárců.
60. výročí zahájení bezpříspěvkového dárcovství krve v naší zemi spojíme s předáváním
plaket dárcům krve, které se koná 20.listopadu 2021 od 11.00 v Kaiserštějnském paláci
v Praze. Pamětní plaketa A. Šťastného bude udělena institucím i jednotlivcům, kteří
významně myšlenku BDK podporují. K oceněným institucím patří Ministerstvo zdravotnictví,
Společnost transfúzního lékařství ČLS JEP, hlavní město Praha nebo společnost
GlaxoSmithKline.
Jméno Adolfa Šťastného jsme zvolili proto, že tento mnohonásobný dárce krve byl prvním
z nositelů Zlaté medaile Jana Janského, poprvé udělené právě před 50 lety. Po několik
desítek let působil jako obětavý propagátor a organizátor bezpříspěvkového dárcovství krve
v Československém, resp. Českém, červeném kříži.
V ČR je v současnosti v nemocničních transfúzních zařízeních registrováno cca čtvrť milionu
dárců, potřeba je však alespoň 300 tisíc. „Příliv“ prvodárců potřebujeme každoročně navýšit
o 3-6 tisíc proti současnému stavu. Pro každého zdravého člověka ve věku 18-60 let je
darování krve výzvou, kterou by měl následovat – před několika týdny spustil ČČK novou online kampaň zaměřenou na nové dárce: www.hloupahloupejsi.cz .
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