Úvodné slovo
Vážme si darcov krvi – potrebná je čoraz viac
Každý darca krvi je hrdina – tak znie motto osláv Svetového dňa
darcov krvi v roku 2012. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO),
Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi a Medzinárodná spoločnosť transfúzie krvi vyhlásili v roku 2004 14. jún za deň, v ktorom sa
vzdáva hold človeku – darcovi krvi. Všetky menované inštitúcie v tento deň vystupujú spoločne
s jediným cieľom – ukázať prosté hrdinstvo všedného dňa – darovanie krvi – bez ktorého nie sme
schopní predstaviť si fungovanie zdravotníctva. Spotreba krvi vďaka pokroku v zdravotníctve stále
narastá. Rastie počet náročných operácií, transplantácií, krv je potrebná pri rastúcich počtoch
zranených pri dopravných nehodách, pri život zachraňujúcej liečbe a podobne.
Slovenský Červený kríž viac ako polstoročie v súlade s odkazom zakladateľa Henryho Dunanta
zachraňovať životy vyvíja maximálne úsilie pre výchovu, propagáciu a oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi. Zásluhou generácií členov Červeného kríža – lekárov, dobrovoľných sestier,
funkcionárov a dobrovoľníkov, bezpríspevkové darcovstvo krvi vzniklo a rozvíja sa aj dnes v nových
podmienkach, najmä po vzniku Národnej transfúznej služby.
Ctené darkyne a darcovia, dovoľte mi ako najvyššiemu predstaviteľovi Slovenského Červeného
kríža vyjadriť vám najhlbšiu úctu a uznanie za vzácny prejav ľudskej solidarity. Sme hrdí na to, že
môžeme oceňovať a vyzdvihovať vôňu človečiny, z ktorej vyžaruje vaša pokorná úcta k ľudskej
bytosti. Najznámejší dar – život každého z nás je chránený darom ľudského brata – darcu krvi.
Ctení držitelia plakiet prof. Jána Janského, medaile prof. Kňazovického, plakety Doc. Vladimíra
Krišla, osobitne vám patrí naša úcta a poďakovanie za celoživotný postoj. Naším prianím je,
aby vaša ľudskosť našla odozvu medzi potenciálnymi darcami. Urobíme všetko pre pochopenie
obsahu hesla tohtoročných osláv.
Naša vďaka patrí aj všetkým lekárom na Slovensku, ktorí sa starajú darcov krvi, či už priamo
na pracoviskách transfúznej služby alebo vo svojich v ambulanciách. Aj všeobecní lekári pre
dospelých svojou spoluprácou s transfúznou službou a starostlivosťou o zdravie dobrovoľných
darcov krvi významne prispievajú k realizácii odberov krvi a podieľajú sa tak na tejto vysoko
humanitnej činnosti v našom zdravotníctve.
PhDr. Helena Kobzová
prezidentka Slovenského Červeného kríža
helena.kobzova@redcross.sk
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