
16 Informujeme / i*

roãník VI        ãíslo 6       srpen 2017 www.listyregionu.cz

Dal‰í ãíslo vyjde 12. záfií 2017, uzávûrka je 1. záfií 2017.

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice, Letovice a Adamov. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník VI. Vychází v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích a Adamovû zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost
ãlánkÛ a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

Svûtov˘ den dárcÛ krve si oficiálnû pfiipomínáme kaÏdoroãnû 14. ãerv-
na v den narozenin objevitele Rh faktoru K. Landsteinera, a to od r. 2005,
kdy byl zaveden z iniciativy Svûtové zdravotní organizace (WHO)
a Mezinárodní federace âerveného kfiíÏe a âerveného pÛlmûsíce.
Svûtov˘ den má pfiipomenout ty, ktefií se dobrovolnû a nezi‰tnû rozhodli
darovat ãást sebe sama pro záchranu druhého ãlovûka. 

Motto leto‰ního Svûtového dne zní:
Neãekej aÏ na katastrofu – Daruj krev
– Daruj teì – Daruj ãasto. Toto moto
má povzbudit ty zdravé lidi, ktefií 
dosud krev nedarovali, aby se zodpo-
vûdnû rozhodli dárci krve stát. 

V rámci Svûtového dne dárcÛ krve
v leto‰ním roce zorganizoval ââK
Brno mûsto 12. ãervna pfiedání ocenûní
dlouhodob˘m dárcÛm krve v reprezen-
taãních prostorách KÚ. Pfii této pfiíleÏi-
tosti bylo z rukou paní fieditelky Ivany
Holáskové z ââK Brno mûsto a hejt-
mana JmK JUDr. Bohumila ·imka 
ocenûno 70 dárcÛ krve z na‰eho kraje,
ktefií v loÀském roce dosáhli a pfiekro-
ãili hranici 80 nebo 120 odbûrÛ krve.

Byly pfiedány  Zlaté kfiíÏe 2.tfiídy (za
120 odbûrÛ) a Zlaté kfiíÏe 3.tfiídy (za
80 odbûrÛ) . 

Z okresu Blanko bylo na oslavu
Svûtového dne dárcÛ krve pozváno
k pfievzetí  Zlatého kfiíÏe 2.tfiídy cekem
8 dárcÛ krve. Mezi nimi byl i Ing. Alois
HloÏek z Okrouhlé u Boskovic. Pan
HloÏek daruje mimo krve i kostní dfieÀ
a zachránil tak mnoho ÏivotÛ, a to i ve
své rodinû. 

Ve své zprávû paní fieditelka mimo ji-
né uvedla, Ïe roãnû se ve svûtû uskuteã-

ní pfies 110 milionÛ dárcovsk˘ch odbû-
rÛ krve, z toho 47 % probíhá v zemích
s vy‰‰ími pfiíjmy, kde Ïije 19 % popula-
ce. WHO pfii pfiíleÏitosti Svûtového dne
pfiipomíná potfiebu dosáhnout 100%
bezpfiíspûvkovosti odbûrÛ krve ve svûtû
– momentálnû je tomu tak v 62 zemí,
vãetnû âR. Právû dárcovství krve opro-
‰tûné od finanãní motivace je nejlep‰í
zárukou bezpeãnosti. Stát se dárcem kr-
ve je stále platnou v˘zvou pro kaÏdého
zdravého ãlovûka, neboÈ celkov˘ poãet
dárcÛ u nás dosud nedosahuje poãetní-

ho stavu doporuãeného WHO. V sou-
ãasnosti je v nemocniãních transfúz-
ních zafiízeních evidováno kolem 260
tisíc dárcÛ krve a jejích sloÏek, k dopo-
ruãenému poãtu v‰ak stále „chybí” cca
150 tisíc dárcÛ. V praxi to znamená, Ïe
transfúzních pfiípravkÛ pro nemocné si-
ce není nedostatek, pfii jejich zaji‰Èová-
ní v‰ak mohou nûkdy nastávat obtíÏné
situace. 

Text: Ing. Alois HloÏek, 
Renata Kuncová Polická
Foto: archiv JmK, RePo

Svûtov˘ den dárcÛ krve

Ocenûn˘ Ing. Alois HloÏek druh˘ zleva.

Zlat˘ kfiíÏ 2. tfiídy.
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