Svjetski dan darivatelja krvi, 14. lipnja
Svake godine zemlje diljem svijeta 14. lipnja obilježavaju Svjetski dan darivatelja krvi (WBDD) s
namjerom podizanja svijesti građana o potrebi za sigurnom krvi i krvnim pripravcima zahvaljujući
dobrovoljnim davateljima krvi.Krv je važan čimbenik, kako za planirane medicinske zahvate tako i za hitne
intervencije.Krv je također od vitalnog značaja za liječenje tijekom hitnih slučajeva svih vrsta (prirodne
katastrofe, nesreće, oružani sukobi...)..Osiguravanje sigurne i dostatne količine krvi ključan je element
učinkovitog zdravstvenog sustava svake zemlje te zahtijeva dobro nacionalno koordinirane akcije
prikupljanja krvi temeljene na dobrovoljno darovanoj krvi.
Svake godine živote i zdravlje milijuna ljudi ugrožavaju hitne situacije. U posljednjem desetljeću prirodne
katastrofe prouzročile su više od milijun smrtnih slučajeva, a svake godine više od 250 milijuna ljudi
suočava se s krizama i katastrofama opasnima po život i zdravlje.Prirodne katastrofe poput potresa, poplava
i oluja stvaraju velike potrebe za zdravstvenom zaštitom u hitnim slučajevima, a istodobno uništavaju i
važne zdravstvene ustanove.Nezgode prouzročene ljudskim djelovanjem kao što su prometne nesreće i
oružani sukobi, također stvaraju znatne zdravstvene zahtjeve te potrebu za brzim i kvalitetnim
liječenjem.Transfuzija krvi iznimno je važna u hitnoj zdravstvenoj zaštiti.Hitni slučajevi povećavaju
potražnju za transfuzijom krvi i čine njezinu dostavu izazovnom i složenom.Adekvatna opskrba krvlju u
hitnim slučajevima zahtijeva dobru i brzu organizaciju, kao i provedbu akcija davanja krvi. To se može
osigurati samo angažiranjem cijele zajednice koja se obvezala na dobrovoljnom neplaćenom davanju krvi
tijekom cijele godine i žurnim aktiviranjem što većeg broja dobrovoljnih davatelja krvi.
Ovogodišnja kampanja usmjerena je na davanje krvi u hitnim slučajevima.U kriznim ili izvanrednim
situacijama ljudi se prirodno pitaju što mogu učiniti i kako mogu pomoću. Upravo zato slogan za
ovogodišnju kampanju glasi „Što možete učiniti ? Daruj krv.Daruj sad.Daruj redovito. „Kampanja
naglašava ulogu pojedinca – dobrovoljnog davatelja krvi - u pomaganju drugima u hitnim situacijama.
Pojedinac tada daruje najvrjednije što može – krv.Također se usredotočuje na činjenicu da je važno
redovito davati krv, tako da je doza krvi dostatna i prije nego što se pojavi opasnost.
Svim darivateljima čestitamo Svjetski dan darivatelja krvi te im zahvaljujemo na iskazanoj
humanosti i svakoj darovanoj krvi!

