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P O V A B I L O 
 

na že 12. tradicionalno krvodajalsko akcijo LIONS kluba Ljubljana  

Forum, na katero prisrčno vabimo članice in člane LIONS IN LEO klubov 

obeh con s širšega ljubljanskega območja, ki bo v potekala v času od 

ponedeljka 12.4.2021 do petka 16.4.2021, v času od 12.00 do 15.00 ure, na 

sedežu Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v Ljubljani, 

Šlajmerjeva ulica št. 6. 
 

 

Spoštovane članice in člani LIONS in LEO klubov, 

drage prijateljice in dragi prijatelji! 

 

Letos vas že DVANAJSTIČ nagovarjam in vas vabim, da se mi pridružite v krvodajalski 

akciji v naveden časovnem terminu, ki ni naključno izbran in v katerem bomo zopet lahko na 

najbolj neposreden način izpričali našo pripravljenost pomagati ljudem v stiski, ljudem v 

resnični stiski, ko je lahko neposredno ogroženo njihovo zdravje ali celo življenje.  

 

Veseli me spoznanje, da so dosedanje akcije bile uspešne, zato sem prepričan, da se bomo 

tudi sedaj odzvali v primernem številu. 

 

Samo bežen pogled na vsakodnevne potrebe po krvi:   
 srčna operacija – okoli 6 enot krvi, kar pomeni 6 krvodajalcev, 

 operacija rakastih novotvorb – 2 ali več enot krvi, kar pomeni 2 krvodajalca ali več, 

 presaditev jeter – 5 do 20 enot krvi, kar pomeni 5 do 20 krvodajalcev, 

 ponesrečenci – tudi do 30 enot krvi, kar pomeni do 30 krvodajalcev, 

 komplikacije pri porodu – 5 ali več enot krvi, kar pomeni 5 ali več krvodajalcev. 

 

Takšne oblike zdravljenja omogočajo krvodajalci, saj za kri zaenkrat nimamo ustreznega 

nadomestila. Pri zdravljenju s krvjo si lahko  pomagamo le ljudje med seboj.   

Vsak delovni dan potrebujemo v povprečju 300 do 350 krvodajalcev, da zagotovimo 

zdravljenje bolnikov s krvjo. 

 

Za zadostno preskrbo s krvjo potrebujemo letno v Sloveniji 105.000 krvodajalcev oziroma 

400 krvodajalcev vsak dan.  

 

Že samo teh nekaj  podatkov  pove, kako pomembno je darovanje krvi za zdravljenje in 

reševanje življenj neimenovanih posameznikov, ki smo lahko jutri tudi mi, ali naši najbližji.    
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Vljudno vas vabim, da se  odločite in se mi tudi letos pridružite v tem solidarnostnem dejanju, 

saj z njim ohranjamo življenja in v najžlahtnejši obliki izpolnjujemo osnovno poslanstvo 

lionizma: »We serve - POMAGAMO«, saj je naša kri najdragocenejše, kar lahko darujemo.  

 

In ne prezrite, ta trenutek nas nekdo potrebuje!  

 

Na akcijo so prisrčno vabljeni tudi vaši sorodniki, sodelavci, znanci, prijatelji in vsi, ki jim 

zdravstveno stanje dopušča darovati delček svoje življenjske tekočine za tuje zdravje in 

življenje.  

  

In ker živimo v času pandemije,  ob upoštevanju poostrenih varnostnih ter 

samozaščitnih ukrepov, se je potrebno pred prihodom na odvzem krvi po telefonu 

predhodno najaviti na eno od naslednjih številk:  051 389 270, 051 671 147 ali 030 716 796 . 

 

Glej tudi:  http://www.ztm.si/novice/covid-19-in-ukrepi-pri-krvodajalcih/ 

 

 

We serve – Pomagamo!        Za človeka gre! 

 

Ljubljana, dne 28. marca 2021  

 

  

Pobudnik akcije in bivši krvodajalec           Predsednik 

       Dr. Boris Žnidarič, PDG                                                 Mag. Samo Logar 

 

 

 
 

 


