
4. junij 2079, DAN SLOVENSKSEGA KRVODNALSTVA

Stallistika pravi, da v Sloveniji 5e vedno vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri!

4. junija praznujemo dan slovenskega krvodajalstva, kot spomin na dan leta 1945, ko so v
Sloveniji odvzeli in shranili prve enote krvi, ki so ie vsebovale konzervans in so jih tako lahko
tudi shranjevali. Ta pomemben mejnik na podrodju transfuzijske sluZbe oz. krvodajalstva
praznujemo kot dan slovenskega krvodajalstva.
Krvodajalstvo kot prostovoljna aktivnost se je skozi 55 let nepretrganega izvajanja programa
izoblikovala v slovensko krvodajalsko izroiilo, ki je tesno povezano z dejavnostjo Rdetega
kriia Slovenije in Zavoda RS za transfuzijsko medicino.
Rdedi krii Slovenije je s 55 obmodnimi zdruZenji nacionalni organizator krvodajalstva v drZavi,
kjer z Zavodom RS za transfuzijsko medicino, Centrom za transfuzijsko medicino Maribor pri
UKC Maribor in Centrom za transfuzijsko medicino Celje pri SB Celje ter ostalimi
transfuzijskimi oddelki pri Sploinih bolni5nicah po Sloveniji za potrebe zdravstvenih
programov slovenskega zdravstva skupaj zagotovimo vso potrebno kri. Od prve organizirane
krvodajalske akcije s strani RKS, ki je bila 9. marca 1953 v Zagorju pa do danes je kri darovalo
Ze vei kot 5.5 milijonov krvodajalcev.
Obisk na krvodajalskih akcij danes dokazuje, da krvodajalstvo ostaja v Sloveniji najbolj
mnoZidna solidarnostna akcija driavljanov. Statistika obiska krvodajalcev v letu 2018 je bila

dobra, saj smo po podatkih RKS lani na krvodajalskih akcijah zabeleiili 99.545 prijavljenih
krvodajalk in krvodajalcev ter imeli aktivnih 59.412 krvodajalcev. To je sicer 1.149 manj kot
leta 20L7, pa vendarle je 99.545 prijavljenih krvodajalcev opravilo kar 89.L37 uspeSnih
darovanji krvi. UpraviEeno smo ponosni na vsakega krvodajalca, ki aktivno sodeluje bodisi na

rednih krvodajalskih akcijah ali po potrebi izrednih ob pomanjkanjih dolodenih krvnih skupin.
V sodelovanju s transfuzijsko sluZbo smo lani vse krvodajalske akcije izpeljali, kar se da

udinkovito tako, da je bila preskrba s krvjo racionalna in zadostna, brez vedjih vi5kov in/ali
ved.iega pomanjkanja krvi, ki bi rezultiralo poziv javnosti o sploSnem pomanjkanju krvi.
Dolodena manjka posameznih krvnih skupin so se uravnavala z klicanimi krvodajalci in
povedanim Stevilom vabljenja na darovanje krvitudi preko SMS sporodil.
Ponosni smo tudi na skoraj 2.000 prostovoljk in prostovoljcev Rdedega kriia Slovenije, ki so

samo v letu 2018 opravili 33.743 prostovoljnih delovnih ur ter motivirali ljudi za darovanje
krvi, jih informirali ter spodbujali in nagovarjali k udeleZbi na prostovoljno darovanje krvi.
Njihov prispevek k nemotenemu izvajanju programa nacionalnega pomena je neprecenljiv.
5e posebej pomembno je vkljuEevanje mladih v program krvodajalstva, ki bodo v prihodnosti
glavni nosilec preskrbe s krvjo, zato nid nenavadnega, da tudi letos ostaja naSa glavna naloga
na podrodju krvodajalstva prav vkljudevanje mladih v program rednih krvodajalskih akcij.
Vkljuievanje novih in mladih krvodajalcev v program rednih krvodajalskih akcijje pomemben
dogodek za vsako polnoletno osebo, saj poleg aktivnega udejstvovanja to pomeni tudi
Sirjenje nadel humanosti in solidarnosti med ljudmi. Lanije prvid pri5lo na krvodajalsko akcijo
9.186 novih, mladih krvodajalcev, kar jeza L47 ved kot predlani.

Svetovni dan krvodajalcev 14. junij 2OL9 - Varna kri za vse.
Svetovni dan krvodajalcev bomo tudi letos po vsem svetu obeleZili 14. junija. Namen tega
posebnega dne je, da se zahvalimo prostovoljnim, nepladanim krvodajalcem za darovano kri,
ki re5uje Zivljenja. Na ta dan ljudi tudi ozaveSdamo o potrebi po rednem darovanju krvi, ki
posameznikom in skupnostim zagotavlja cenovno ugoden in pravoEasen dostop do zalog



varne, kakovostne krvi in krvnih pripravkov, kar je sestavni del sploSnega zdravstvenega
zavarovanja in kljudni element udinkovitega zdravstvenega sistema.
Tema leto5nje kampanje je krvodajalstvo in univerzalen dostop do varne transfuzije krvi kot
sestavni del splo5nega zdravstvenega zavarovanja. Slogan letoinjega svetovnega dne
krvodajalcev nVarna kri za vse<<, naj spodbuja zavest o univerzalni potrebi po varni krvi in
njenem pomenu za zagotavljanje zdravstvenega varstva ter o kljudni vlogi, ki jo ima
prostovoljno krvodajalstvo za splo5no zdravstveno zavarovanje. Ta tema Zeli spodbuditi ljudi
po vsem svetu, naj v vetjem Stevilu postanejo krvodajalci in redno darujejo kri - gre za

dejanja, kljudna za izgradnjo trdnih temeljev za trajne nacionalne zaloge krvi, ki je bo dovolj
za vse, ki bodo potrebovali transfuzijo. DrZava gostiteljica svetovnega dneva krvodajalcev
2019 je Ruanda.

Rdeii krii Slovenije, Zavod RS za transfuzijsko medicino in druiba Petrol d.d. Ze deveto leto
sodelujemo v skupnem projektu spodbujanja krvodajalstva v Sloveniji. Ob Dnevu
slovenskega krvodajalstva (4.junij) bomo tokrat tradicionalno novinarsko konferenco Daruj
energijo za iivljenje obeleiili 7. junija 2019 v 5o5tanju. Zdruiili jo bomo s krvodajalsko
akcijo tabornikov ob 60-!etnici Taborni5kega druitva Rod Pusti grad So5tanj. Taborniki,
tako kot krvodajalci, poosebljajo pozitivne vrednote - humanost, solidarnost, dloveEnost,
skrbijo za naravo in zdrav nadin iivljenja ter tako ustvarjajo boljSi svet
Ze deveto nadaljevanje uspe5ne krvodajalske iniciative Daruj energijo za Zivljenje poteka

letos pod sloganom "Pravijunaki darujemo!". Namen akcije je spodbujanje krvodajalstva in
zahvala vsem, ki darujejo kri. Predvsem ielimo navdihniti mlade, jim sporoditi, da so

krvodajalci pravijunaki sodobnega 6asa, ki v resniinem svetu reiujejo Zivljenja.

Rdeii krii Slovenije se zato ob 4. juniju iskreno zahvaljuje vsem krvodajalkam in
krvodajalcem, tisoEim prostovoljkam in prostovoljcem, ki prispevate k temu, da vir varne
krvi nikoli ne presahne. lskrena HVATA tudi vsemu strokovnemu osebju v transfuzijski
sluibi, ki dnevno sodelujejo pri preskrbi s krvjo, posebna HVALA tudi medijem ter vsem
tistim, ki po svojih najboljSih mo6eh podpirate, ohranjate, spodbujate in Sirite vrednote
prostovoljnega krvodajalstva v Sloveniji!
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