
 
 
 

SPOROČILO ZA MEDIJE 
 
19. september – svetovni dan darovalcev krvotvornih matičnih celic  

V Sloveniji vsako leto več bolnikov s krvnimi raki potrebuje 
nesorodnega darovalca krvotvornih matičnih celic  
 
Konstanten vpis v register Slovenija Donor rešuje življenja – Epidemija Covid-
19 je zaustavila vpis, bolniki pa darovalce nujno potrebujejo  – Tim Kores Kori 
delil lastno izkušnjo darovanja krvotvornih matičnih celic  
 
Vsako leto tretjo soboto v septembru, tokrat 19. 9., praznujemo svetovni dan darovalcev 
krvotvornih matičnih celic (KMC), ko povsod po svetu darovalcem izrekamo zahvalo. 
V prvi vrsti tistim, ki so že darovali svoje celice za presaditev bolnikom s krvnimi raki, 
slovenskim in tistim iz tujine. Zahvaljujemo se tudi vsakemu posamezniku, ki se je vpisal v 
register kot potencialni darovalec in izkazal svojo pripravljenost darovati življenjsko 
pomembne celice bolnikom, za katere je to edina možnost preživetja. 

 
Darovanje krvotvornih matičnih celic je izjemno altruistično dejanje 
Presaditev KMC je nemalokrat edina možnost za preživetje bolnika, zato je darovanje celic 
izjemna oblika pomoči sočloveku. Bolniku primernega darovalca najprej iščejo med 
sorodniki, ki žal zaradi tkivne neskladnosti z bolnikom mnogokrat niso primerni darovalci. V 
primeru, ko bolnik nima sorodnega darovalca, mu lahko pomaga edino nesorodni darovalec, 
vpisan v register potencialnih darovalcev. V primeru tkivne skladnosti z bolnikom ga register 
povabi k darovanju KMC. Ko gre za nesorodne darovalce, je to  poseben zgled nesebičnosti, 
empatije in spoštovanja življenja. 
Pri nas je v nacionalni register Slovenja Donor vključenih več kot 20.000 potencialnih 
nesorodnih darovalcev, ki so tudi del svetovnega registra World Marrow Donor Association 
(WMDA) in tako del skupnosti več kot 37 milijonov potencialnih darovalcev z vsega sveta. 
Zaradi obstoja nacionalnega registra Slovenija Donor lahko bolniku tkivno skladnega 
darovalca iščemo med vsemi vpisanimi v WMDA po celem svetu. 

 
COVID-19 ne sme zaustaviti vpisa; bolniki darovalce nujno potrebujejo! 
»Register ni statična baza podatkov in oseb, ravno nasprotno, register se mora stalno 
obnavljati in tudi rasti, saj večji kot je register, večja je možnost, da bomo bolniku našli 
ustreznega darovalca. V Sloveniji je vsako leto več bolnikov s krvnimi raki, ki za zdravljenje 
in preživetje potrebujejo celice nesorodnega darovalca.« poudarja vodja registra Slovenija 



Donor dr. Blanka Vidan Jeras iz Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Letos je poziv k vpisu v 
register še posebej glasen, saj se je vpisovanje v register zaradi ukrepov v času epidemije 
začasno ustavilo. »Vpis novih darovalcev v register je med epidemijo COVID-19 zastal, saj 
zaradi potrebnih ukrepov obdelava brisov ustne sluznice darovalcev ni bila možna. 
Potrebno je bilo uvesti zaščitne ukrepe za laboratorijske delavce, ki iz brisov izolirajo DNK 
darovalcev. Sedaj so ustrezni postopki uvedeni in register ponovno vabi k vpisu,« 
pojasnjuje. 
 

Med darovalci KMC tudi radijski voditelj Tim Kores Kori 
Med vpisanimi v register je tudi znani slovenski radijski voditelj Tim Kores Kori. Kmalu po 
vpisu je prejel klic iz Slovenija Donor s pojasnilom, da je skladen v tkivnih znamenjih z nekom, 
ki nujno potrebuje njegove celice.  Odločil se je, da se povabilu k darovanju odzove, zato je 
postopek stekel. »Dal sem se na seznam, bil sem izbran in nekomu sem pomagal preživeti,« 
je preprosto povzel svojo odločitev in še dodal: »Daj se na seznam tudi ti, nekaterim 
bolnikom s krvnimi raki lahko pomagamo le mi.«  
 

*** 
Če ste stari 18 – 40 let, tehtate najmanj 50 kg in ste dobrega zdravja, pišite na 

slovenija.donor@ztm.si in poslali vam bodo vse potrebno za vpis v register Slovenija Donor. Vpis v 
celoti poteka na daljavo. Paket za vpis naročite preko elektronske pošte slovenija.donor@ztm.si in po 
pošti boste prejeli  vse potrebno za vpis. Bris ustne sluznice posameznik odvzame sam - preprosto z 

vatirano paličico. 

*** 

 
Daj se na seznam - stalna spodbuda vpisa 
Slovenija Donor iz Zavoda RS za transfuzijsko medicino in Združenje slovenskih bolnikov z 
limfomom in levkemijo, L&L, ki že tretje leto sodelujeta v kampanji ozaveščanja javnosti in 
pridobivanja novih darovalcev. Kampanja #DajSeNaSeznam je bistveno pripomogla k obnovi 
in rasti registra Slovenija Donor.  
Kampanja je prerasla v dolgoročni projekt - tako Slovenija Donor in Združenje bolnikov z 
limfomom in levkemijo, L&L vsako leto skrbita za številne aktivnosti in ozaveščanje pod 
sloganom »Daj se na seznam« in s tem za širjenje registra.  
Projekt Daj se na seznam je v javnosti že prepoznaven:  
 

 Ima svojo spletno stran z vsemi pomembnimi informacijami in video vsebinami: 
http://www.dajsenaseznam.si/  

 Ima svojo Facebook stran: https://www.facebook.com/DajSeNaSeznam 

 Ima svojo stran na Instagramu: https://www.instagram.com/dajsenaseznam/ 
 
 
 
Dodatne informacije: 
Slovenija Donor, Zavod RS za transfuzijsko medicino, Natalija Lampreht, 

natalija.lampreht@ztm.si ; 01/ 54 38 245 

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, Kristina Modic, 031 643 122 

Tim Kores Kori, kori.kores@gmail.com 
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