
Úvaha  

Téma: Darování krve 

Už od 3. třídy se chci stát lékařkou, můj děda byl chirurg a mamka je doktorka, pracuje 

v nemocnici v Brně Bohunicích. Já jsem mladý zdravotník a jezdila jsem na soutěže, kde 

jsem ukazovala, jak se dělá první pomoc, proto také vím, že jedna z nejvzácnějších tekutin 

je v našem těle, ano je to krev. 

Krev má v sobě každý, a to je také jeden z důvodů, proč nám nepřipadá důležitá. Je 

skoro všude, tvoří asi 8% tělesné hmotnosti, což je v přepočtu na průměrný lidský 

organismus 4-6 litrů krve, jenom v jednom lidském těle a to je na zemi 7,7 miliard lidí. Tak 

proč je tak důležitá a proč bychom ji měli darovat? Lidská krev je nenahraditelná, nedá se 

uměle vyrobit ani nahradit, a to i když ji mají doslova všichni lidé na planetě, je naprosto 

jedinečná a hlavně nelze vůbec ničím nahradit. Podle mě je naším největším problémem 

hlavně to, že bez této rudé kapaliny se nedá žít. 

Krev ještě darovat nemůžu, protože nejsem dospělá, ale podle toho, co vím, bych 

soudila, že darovat krev je rozhodně dobrá věc. Myslím si, že existuje spousta důvodů, 

proč bychom měli darovat krev, ale mým důvodem by byl rozhodně strach. Strach 

nejenom o ty, co ji potřebují nejvíc, ale hlavně strach z představy, že tím člověkem jsem 

nebo jednou budu já. I když to zní jako hloupý vtip, mohu se do takové situace dostat v 

podstatě kdykoliv. Mohou mi najít leukémii, nebo se můžu pořezat a vykrvácet, nebo 

půjdu v blízké době na jakoukoliv operaci, ztratím moc krve a z anestezie se už 

neproberu… důvodů je opravdu hodně. Nejspíš si velká většina lidí tento problém 

uvědomí až ve chvíli, kdy nastane. Proto je podle mě dost důležité, aby o něm věděli i ti, 

co ho nemají. 

Na závěr mohu jen říct, že si vážím lidí, kteří svou krev darují třeba i přes svůj strach z 

jehel, hrůzy z doktorů, nebo přes jakékoliv obavy, ať už mají důvod, jaký chtějí, pro mě 

jsou to zachránci životů a velcí hrdinové. 
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