
When you're on drugs � And you cause  a fuss � 'Cause there's no one you can trust � When you're on drugs � And the 
best of your days � Will vanish in the haze� When you're on drugs � 

 

V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Ne razsipajte je na cesti, pazite, kako vozite, kri pa  
raje podarite in postanite eden izmed 100.000 krvodajalcev v Sloveniji. 
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NALOGE RDEČEGA KRI�A PRI PRESKRBI S KRVJO 
Republika Slovenija je z Zakonom o Rdečem kri�u Slovenije prenesla poleg programa krvodajalstva  na na�o organizacijo  tudi naloge
vezane na poizvedovalno dejavnost, izvajanje ukrepov zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah ter oboro�enih spopadih
ter izvajanje ukrepov za sprejemanje in nastanitev evakuiranega prebivalstva in drugih ogro�enih ljudi in organizira ter usposablja enote za
prvo pomoč. 
Naloga organizatorja je, da se kar v najbolj�i meri potrudi in vključi v splo�na dru�bena prizadevanja, ki bo krvodajalkam in krvodajalcem
priznala njihovo dru�beno vlogo. Krvodajalci so tisti, ki zagotavljajo zdravstvu potrebno količino krvi, zato je potrebno krvodajalstvu zagotoviti
dru�beno podporo in veljavo. V Sloveniji je za zagotavljanje dnevnih potreb zdravstva po krvi potrebnih okoli 400 krvodajalcev; polovico za
potrebe bolni�nic v Ljubljani, polovico za potrebe ostalih slovenskih bolni�nic.  
Rdeči kri� Slovenije prek mre�e območnih zdru�enj letno organizira pribli�no 1.100 krvodajalskih akcij. V okviru dr�avnega programa, ki
pokriva odvzeme Zavoda RS za transfuzijsko medicino, vsako leto pripelje na odvzem okoli 46.000 krvodajalk in krvodajalcev. Območna
zdru�enja pa vse leto po dogovorjenih programih organizirajo krvodajalske akcije za odvzeme transfuzijskih oddelkov pri bolni�nicah v
Mariboru, Celju, Izoli, Novi Gorici, Novemu Mestu, Ptuju, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Trbovljah in Jesenicah. Skupna potreba po
odvzemih za oddelke je 52.000 krvodajalk in krvodajalcev.  
Učinkovita preskrba s krvjo pomeni, da uspemo zadostiti potrebam zdravstva, tudi ko pride do odstopanj od načrtovanih odvzemih. To se
lahko zgodi zaradi večji nesreč (naravne, prometne ali druge) ali pa če je odziv krvodajalcev na rednih akcijah ni�ji od načrtovanega (primer:
zaradi vremenskih razmer, kot so vročina, v zimskem času sneg, razna gripozna obolenja itd.).  Ker so mo�ne tudi take situacije, �e posebej
v dneh okrog praznikov in v času mno�ičnih dopustov, je v dr�avnem planu predvidena mo�nost organiziranja izrednih krvodajalskih akcij
tudi z aktiviranjem prostovoljnih krvodajalcev iz vrst Slovenske vojske ter Slovenske policije. Statistično v Sloveniji vsakih 5 minut nekdo
potrebuje kri.  
Od leta 1953 ko je Rdeči kri� Slovenije prevzel organiziranje krvodajalskih akcij smo zabele�ili �e več kot 4.300.000 prijavljenih krvodajalk in
krvodajalcev, ki so skupno darovali več kot 1.600.000 litrov krvi. To pomeni, da daruje kri skoraj 5 % prebivalcev Slovenije, vendar
krvodajalstvo ni zgolj samo statistični podatek. Je mnogo več. Mnogim je postal način �ivljenja. Zahvaljujoč podpori na tisoče prostovoljnih
krvodajalk in krvodajalcev letno, ki z darovanjem re�ujejo premnoga člove�ka �ivljenja, kot tudi ne brez solidarnosti in po�rtvovalnosti tako
prostovoljcev, mentorjev, strokovnjakov transfuzijske slu�be, medijev ter sodelavcev, v Sloveniji ohranjamo samozadostnost preskrbe z
zdravo in varno krvjo.  
Vabimo vas, da se nam pridru�ite na krvodajalski akciji tudi v poletnih mesecih, morda pred odhodom na zaslu�ene počitnice. 

Bo�tjan Novak
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"""MMMEEETTTAAADDDOOONNNCCCIII"""   
 
Sestanek skupine prostovoljcev ... Mentor vpra�a, kdo bi 
�elel delati pri ''metadoncih''. Nihče se ne javi. Kdo sploh so 
''metadonci''? Odvisniki, ki se s pomočjo metadona 
odvajajo od heroina. Dvignem roko. Jaz bi delala z njimi.  

Najprej grem na seminar, kjer izvem, da obstajata 
dolgoročni in kratkoročni program odvajanja z metadonom. 
Dolgoročni program traja nekaj mesecev ali celo let. 
Oseba, ki jemlje metadon, ne konzumira heroina. Cilj tega 
programa je prenehanje jemanja heroina. Pri kratkoročnem 
programu pa gre za detoksikacijo, laj�anje abstinenčne 
krize, ko oseba nekaj časa ne jemlje opiatov. Traja le nekaj 
dni ali tednov. Na seminarju izvem �e veliko o obna�anju 
odvisnikov, o tem kako heroin vpliva na mo�gane in telo ter 
o tem kako se obna�ati do oseb, ki se odvajajo.  

Po lastnem mnenju polna znanja grem prvič v ''dom''. 
Izvem, da bo moje glavno opravilo pre�ivljanje časa s 
tistimi, ki začasno bivajo tu. Zdi se mi podobno 
mladinskemu centru. Vsi so mladi, moji vrstniki. Vsak teden 
sli�im nove zgodbe, vidim nove obraze. Zdi se mi, da jih je 
vedno več. Začetno navdu�enje, da bom pomagala 
odvisnikom, da se bo morda kdo z mojo pomočjo 
odvadil od heroina, je iz tedna v teden bledelo. 
Delo mi je bilo zelo v�eč, rada sem pre�ivljala čas z njimi, 
postali smo prijatelji, ampak realnost je postajala bolj in bolj 
očitna. Tistih, ki so se dejansko re�ili odvisnosti je bilo 
znatno manj od ''povratnikov''. Manj je tistih, ki se odločijo 
za dolgoročni program. Pogosto sli�im besede kot so: 
''Trenutno nimam ke�a, pa bom kmal v krizi.'' Njihove 
zgodbe so pretresljive � doma sem pokradel vse, kar 
se je dalo prodati, iz očetove delavnice sem 

odnesel vse, kar je imelo vrednost, lagal sem, da 
sem dobil denar, izsiljeval sem mlaj�o sestro in ji 
pobiral �epnino, �ivela sem na �elezni�ki postaji, 
doma sem pazila na bratca, ko je pri�el moj 
''diler'' in me do nezavesti pretepel, ker mu nisem 
plačala zadnjih dveh odmerkov... 
 
 Ko tak�ne zgodbe sli�i� prvič, si popolnoma iz sebe. Ko jih 
poslu�a� vsak teden, postanejo realnost. Ugotovi�, da bi se 
isto lahko zgodilo tebi, tvojim prijateljem, komurkoli. Zgodbe 
postanejo resničnost. Niso le zgodbe, ki jih poslu�a�, 
ampak se počasi začne� zavedati, da so to �ivljenja.  
 

Nekatere izmed teh zgodb zvenijo popolnoma 
neresnično, kot da sploh ni mogoče da bi bile resnične. 
Zato jih je te�ko sprejeti kot realnost, ki se dogaja. Najhuje 
pa je, ko ugotovi�, da se to ne dogaja le tujcem, ljudem, ki 
jih ne pozna�, ljudem, ki si jih spoznal le zato, ker si 
prostovoljec, tako rekoč po naključju. Dogaja se tudi tistim, 
ki jih pozna� od prej. Ta �ok je od vseh najhuj�i. Ko vidi� 
svoje vrstnike, ljudi, s katerimi si hodil v osnovno �olo, ljudi, 
ki jih srečuje� na ulici in nisi niti pomislil, da so zabredli. 
Vendar se tudi tega nekako navadi�. Nauči� se gledati 
pozitivno in ne pričakuje� več čude�ev od sebe.  

Ko sem začela s tem delom, sem bila vsak teden 
bolj obupana. Čez nekaj časa sem začela drugače gledati 
na stvari. Postala sem manj stroga do sebe. Nehala sem si 
zatiskati oči in se tola�iti. Naučila sem se obvladovati 
čustva, postala sem bolj potrpe�ljiva do ljudi. Postala sem 
bolj za�čitni�ka do svojih prijateljev. Iz te izku�nje sem se 
naučila veliko o �ivljenju. Tam sem do�ivela ogromno 
�alostnih stvari, vendar tudi ogromno veselih, optimističnih 
in poučnih. Zato mi ni �al niti za sekundo časa, ki sem ga 
pre�ivela z ''metadonci''.  

Sandra

 


