
Lani je bilo v Sloveniji na čakalnem seznamu 
za presaditev organov – in s tem za upanje v 
novo življenje – registriranih 181 bolnikov: 
58 jih čaka na srce, 94 na ledvico, 1 na ledvico 
in jetra, 28 na jetra, 4 na ledvico in trebušno 
slinavko in 1 na trebušno slinavko. Pacienti 
na srce v povprečju čakajo 177 dni, na jetra 77 
dni in na ledvico 300 dni. Žal je to prepogosto 
predolgo.

26 153 ŽIVLJENJ
JE BILO REŠENIH ZAHVALJUJOČ
DAROVANJU LEDVIC

#EDD2018
#PostaniSuperjunak
#DarovanjeOrganov

Bodi pripravljen rešiti
življenja. Postani superjunak.
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OpreDELIse postani donor.OpreDELIse postani donor.
Ali veste kaj je dializa? Koliko ljudi v 

Sloveniji čaka na presaditev ledvice, 

srca, pljuč, jeter ...? Ali ste razmišljali 

o sebi, kaj bi storili če bi potrebovali 

presaditev? Kako bi se odločili?

S SMS donacijo lahko podprete 
aktivnosti Zveze društev ledvičnih 

bolnikov Slovenije, ki že 39 let ozavešča 
slovensko javnost o ledvični odpovedi.

Pošljite
sporočilo SMS s

ključno besedo JUNAK
ali JUNAK5 na številko

1919 in prispevali boste

1 ali 5 EUR za izvajanja

programa »počitniška

dializa« za otroke in
odrasle bolnike s
končno ledvično

odpovedjo.

V Evropi se vsako uro na čakalno listo za pre-
saditev vpiše do 6 novih bolnikov, vsak dan jih 
umre 19 na čakalni listi za presaditev.
V oktobru vsako leto obeležujemo Evropski 
dan darovanja organov, ki je eden od najpo-
membnejših dogodkov za ozaveščanje javno-
sti glede darovanja in presaditve organov.  Pri 
Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije, 
Slovenskemu društvu transplant  in Zavodu RS 
za presaditve organov in tkiv že 10 let obeležu-
jemo ta dogodek. V letošnjem letu se nam je 
pridružil tudi Zavod za transfuzijo, ki je nepo-
grešljiv partner v programu presaditve. Namen 
praznovanja je informirati čim širši krog ljudi 
o pomenu darovanja organov in graditi zaupa-
nje v zdravljenje s presaditvijo.

Pridite na Bled in nas podprite.

Slovensko      društvo
Transplant


