
 

Svetovni dan krvodajalcev 
 
Daruj kri in naredi svet bolj zdrav.  
14. JUNIJ 2020 
 
 
14. junija 2020 bodo WHO in vse države praznovale svetovni dan krvodajalcev.  
 
Potreba po varni krvi je univerzalna. Varna kri je bistvena tako za zdravljenje kot tudi za 
nujne posege. Bolnikom, katerih življenje je resno ogroženo, lahko pomaga živeti dlje in 
jim prinaša višjo kakovost življenja ter podpira zapletene medicinske postopke in 
kirurške posege. Kri je ključnega pomena tudi za zdravljenje ranjencev v izrednih 
razmerah vseh vrst (naravne in druge nesreče, oboroženi spopadi itd.) in ima osrednjo, 
življenjsko pomembno vlogo pri negi matere in novorojenčka. 
 
Toda dostop do varne krvi je še vedno privilegij redkih. Večina držav z nizkimi in 
srednjimi dohodki ima težave z zagotavljanjem varne krvi, ker je darovanja krvi malo, 
oprema za testiranje krvi pa je skromna. Na svetovni ravni se 42% krvi zbere v državah z 
visokimi dohodki, v katerih živi samo 16% svetovnega prebivalstva.  
 
Ustrezno zalogo varne krvi lahko zagotovimo le z rednim darovanjem krvi prostovoljnih 
neplačanih krvodajalcev. Zato je Generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije 
leta 2005 določila dan, ko se zahvalimo krvodajalcem in spodbudimo še več ljudi, naj 
darujejo kri. Svetovni dan krvodajalcev je vsako leto 14. junija. Poleg tega, da se na ta 
dan zahvalimo krvodajalcem, je to tudi dan za ozaveščanje o potrebi po varni krvi po 
vsem svetu in o tem, kako lahko vsakdo pomaga.  
 
 
Kampanja 2020  
Tema kampanje za letošnji svetovni dan krvodajalcev je "Varna kri rešuje življenja" s 
sloganom "Daruj kri in naredi svet bolj zdrav". Osnovna zamisel je usmerjena na 
vprašanje, kako posameznik lahko prispeva k izboljšanju zdravja drugih ljudi v skupnosti. 
Krvodajalstvo potrebujejo povsod po svetu, da se posameznikom in skupnostim zagotovi 
dostop do kakovostne in varne krvi in krvnih pripravkov tako v običajnih kot v izrednih 
razmerah. S kampanjo pozivamo ljudi po vsem svetu, naj postanejo reševalci življenj, 
tako da redno prostovoljno darujejo kri. 
 
Ta dan in ta tema sta tudi poziv vladam, nacionalnim zdravstvenim oblastem in 
nacionalnim službam za transfuzijo krvi, naj zagotovijo ustrezna sredstva ter vzpostavijo 
sisteme in infrastrukturo za večji odvzem krvi s pomočjo prostovoljnih, neplačanih 
krvodajalcev; naj zagotovijo kakovostno skrb za krvodajalce; naj spodbujajo in izvajajo 
ustrezno klinično uporabo krvi ter vzpostavijo sisteme za spremljanje in nadzor v celotni 
verigi transfuzije krvi. 
 
Cilji letošnje kampanje so: 
• izkazati spoštovanje in se zahvaliti posameznim krvodajalcem ter spodbuditi več ljudi, 
naj darujejo kri; 
• izboljšati ozaveščenost o nujnosti večje razpoložljivosti varne krvi za uporabo, kjer 
koli in kadar koli je to potrebno za reševanje življenj; 



• prikazati nujnost univerzalnega dostopa do varne transfuzije krvi ter zagovarjati njeno 
vlogo pri zagotavljanju učinkovitega zdravstvenega varstva in splošnega zdravstvenega 
zavarovanja; 
• aktivirati podporo vlad in razvojnih partnerjev na nacionalni, regionalni in globalni 
ravni, naj investirajo, krepijo in vzdržujejo nacionalne programe za kri.  
 
Vaše sodelovanje in podpora bosta pripomogla k večjemu učinku svetovnega dneva 
krvodajalcev 2020: po vsem svetu moramo okrepiti in utrditi spoznanje, da je 
krvodajalstvo dejanje solidarnosti, ki rešuje življenja, in da so storitve, ki zagotavljajo 
varno kri in krvne pripravke bistven element vsakega zdravstvenega sistema. 
Sodelovanje zainteresiranih partnerjev je za uspeh svetovnega dneva krvodajalcev 2020 
dobrodošlo na vseh ravneh. 
 
Mednarodne organizacije – vključno s Svetovno zdravstveno organizacijo, Mednarodno 
zvezo društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, Mednarodno zvezo organizacij 
krvodajalcev in Mednarodnim društvom za transfuzijo krvi ter mnogimi drugimi – še 
naprej tesno sodelujejo, da bi svojemu članstvu nudile usmeritve in podporo v tem 
prizadevanju. Pozivamo vas, da se nam pridružite, saj bomo le tako lahko omogočili 
dostop do varne krvi za vse.  
 
Dogodki svetovnega dneva krvodajalcev 2020 
Zaradi trenutne pandemije covid-19 bo WHO letos izvedla globalno virtualno kampanjo. 
Več podrobnosti bomo sporočili v prihodnjih tednih.  
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