
DAN DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI — 25. LISTOPADA 2019. GODINE 

Današnji dan — Dan dobrovoljnih davatelja krvi — obilježava Vas“a humanost i plemenitost. 

Veličanje je to nesebičnog dara života, kojega dobrovoljni davatelji krvi daruju tijekom cijele 

godine i zato dopustite da Varn s nekoliko riječi izrazimo neizmjernu zahvalnost! 

Bilo da je riječ o prometnim nesrećama, prirodnim katastrofama ili različitim zdravstvenim 

tegobama, kap Vaše darovane krvi dio je priče koja u svijetu spašava milijune života. 

Hrvatska je mala zemlja, ali je zemlja Ijudi s velikim srcem! Danas s ponosom možemo reći kako 

zbog naših darivatelja krvi i uz pomoć dobro organizirane zajednice društava Crvenog križa te uz 

suradnju transfuzijskih službi, uspijevamo u potpunosti zadovoljiti potrebe zdravstva Republike 

Hrvatske za krvlju i krvnim pripravcima. 

Tema ovogodišnje kampanje Svjetske zdravstvene organizacije odnosi se na darivanje krvi i opći 

pristup sigurnoj transfuziji krvi. Riječ je o iznimno važnoj temi koje mi u Hrvatskoj nismo ni svjesni 

jer użivamo tu blagodat i srećom ne znamo kako je to biti u situaciji kada vam treba zdrava krv, a 

nije dostupna. Ovogodišnja kampanja odvija se pod sloganom  "Sigurna krv za sve" i osmišljena 

je kako bi se potaknuo što veći broj Ijudi da postanu dobrovoljni davatelji krvi, ali ujedno i istaknuo 

trud i udio redovnih davatelja u osiguravanju kontinuirane, stabilne i dostatne količine sigurne krvi 

tijekom cijele godine. 

Iskustvo pokazuje kako se odgovarajuća i pouzdana opskrba sigurnom krvlju može osigurati 

bazom redovitih, dobrovoljnih, neplaćenih darivatelja krvi. Hrvatska pripada zemljama koje 

zahvaljujući bazi redovitih dobrovoljnih davatelja krvi, imaju osigurane potrebne doze krvi. 

 
Unatoč mnogim preprekama s kojim smo se kao društvo suočili, možemo sa zahvalnošću poručiti 

kako smo uz Vas postigli da svaki pojedinac i zajednica, u slučaju potrebe, imaju mogućnost 

pravovremene opskrbe sigurnom i kvalitetnom krvlju i krvnim pripravcima. 

 
Ovim podacima Hrvatska se svrstava u 60 posto zemalja koje su postigle samodostatnost. Takav 

izniman rezultat posebno možemo zahvaliti velikom angažmanu i trudu pojedinaca, koji su 

podizanjem i održavanjem svijesti o značaju dobrovoljnog davanja krvi uspjeli održati stabilnu 

mrežu darivatelja, ali i predanom radu društava Hrvatskog Crvenog križa u okupljanju darivatelja i 

promociji darovateljstva. 

Bolest i nemoć ne poznaju odgodu, stoga kada zatrebamo krv, svi smo ovisni o naśem krvotoku 

solidarnosti i zato moramo raditi na njegovom osnaživanju. 

 
Dragi darivatelji krvi, ovim Varn putem želimo zahvaliti na svemu što činite, na trudu, Ijubavi i 

humanosti. Cijenimo vasu plemenitost i od srca vam čestitamo 
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