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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 11.VI.2012 

14. ČERVEN – SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE 

 

Světovým dnem dárců krve je 14. červen. Tento den si z iniciativy Světové zdravotní 

organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce 

připomínáme ty z nás, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro 

záchranu druhého člověka. Motto letošního Světového dne zní Každý dárce krve je hrdina.  

Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí rostoucí potřebě transfúzních 

přípravků a léčiv z krve připravovaných stále aktuálním tématem. Ve světě je dnes více než 

90 milionů dárců krve a v 62 zemích již bylo dosaženo v případě plné krve 100%  

bezplatnosti odběrů (srovnání: v r.2002 to bylo 40 zemí). 

Červený kříž od r.1959 celosvětově usiluje o bezplatnost odběrů krve i jejích složek, neboť je 

nejlepší zárukou bezpečnosti příjemce – dárcovství založené jen na morální motivaci 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.  

Česká republika se v případě tzv. plné krve řadí k zemím s čistě bezpříspěvkovým 

dárcovstvím, v případě krevní plazmy tomu tak bohužel není. 

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. V současnosti je v nemocničních 

transfúzních zařízeních evidováno 290 tisíc dárců krve a jejích složek, k doporučenému 

počtu však stále „chybí“ cca 100 tisíc dárců. V praxi to znamená, že transfúzních přípravků 

pro nemocné není nedostatek, při jejich zajišťování však mohou někdy nastávat obtížné 

situace. 

Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří k 

hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, který spolupracuje s 

transfuzními zařízeními (známy jsou Medaile prof. Jana Janského udělované za 10, 20 a 40 

bezpříspěvkových odběrů a Zlaté kříže udělované za 80, 120 a 160 bezpříspěvkových 

odběrů).  

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