
VARNA SOBA ZA UPORABO DROG V STRASBOURGU, FRANCIJA 

 

4.4.2019  sem v okviru študijskega obiska Projekta EFUS - Solidify obiskal program varne 

sobe za uporabo drog »Argos«, ki jo izvajajo v organizaciji Ithaque, v Strasbourgu, Francija. 

Strasbourg leži na vzhodu Francije, ob reki Ren, ki je tudi meja z Nemčijo. Strasbourg je po 

velikosti precej podoben Ljubljani (ima cca 300.000 prebivalcev), center mesta je majhen, 

vendar zelo lep (tudi na Unescovi zaščiti) in leži na mnogih kanalih reke Ill, ki se na robu mesta 

izliva v Ren. Na robu mesta pa je modernejša četrt, kjer je Evropski parlament in mnoge druge 

evropske institucije.  

Organizacija Ithaque vodi program varne sobe. Varna soba deluje v okviru mestne bolnišnice, 

v hiši, ki ima svoj vhod in vrt. Hišo je v 20. stoletju zgradilo mesto in je le nekaj minut oddaljena 

iz centra mesta.  

 

 
Hiša, v kateri deluje varna soba za uporabo drog 

 

Projekt je precej podoben kot v Parizu (o tem smo pisali februarja 2018), gre za šestletni 

pilotski projekt. Francija se je očitno odločila za model varnih sob, ki so zdravstveno usmerjeni 

in delujejo znotraj bolnišnic. Ob vstopu v prostore je recepcija, kjer uporabniki brezplačno 

dobijo pribor za uporabo drog za domov. V hiši so pisarne, če kdo želi razgovor, v hiši je dnevni 

center in t.i. chillout soba. Na sprejemu delajo tako socialni kot zdravstveni delavci. Ker 

gre za pilotski projekt, uporabniki ob vsakem obisku anonimno izpolnijo vprašalnik o 

pogostosti uporabe drog, katere droge uporabljajo,… in vodijo pogostost prihoda.  

Mladoletni uporabniki nimajo vstopa. Kdor gre v sobo za uporabo drog, pa dobi pribor tam. V 

hišo lahko pripeljejo tudi svoje pse, ki jih privežejo v veži hiše. V programu je 686 oseb na 

zamenjavi pribora in 525 od teh uporablja tudi varno sobo. Uporabniki morajo podpisati, da se 

strinjajo s pravili varne sobe. V dnevnem centru se lahko tudi stuširajo, prisotni so psihologi, 

imajo nekaj malega ponudbe hrane in kave. Prostori so odprti vsak dan med 13.00 in 19.00 uro.  

 



 
Sprejemni prostor z zamenjavo pribora. 

 

 
Varna soba – spredaj za injiciranje, v ozadju za kajenje drog 

 

V prostorih je prisotna tudi zdravnica, ki izvaja tudi redna brezplačna testiranja na hepatitis 

C in HIV. Če ugotovijo, da je nekdo pozitiven, je takoj sprejet v bolnišnico (ki je sosednja 

stavba) na zdravljenje. Za pregledovanje uporabljajo tudi fibroscan.  

 

V varni sobi lahko uporabljajo vse, razen trave in alkohola. Imajo osem prostorov za injiciranje 

(dva od teh lahko uporabijo tudi za snifanje) in 4 prostore za kajenje. Uporabnik ob prihodu 



pokaže osebni dokument in pove, katero drogo bo uporabil. Po uporabi vsak pospravi in 

dezinficira za sabo. Obvezno je umivanje rok ob prihodu. V varni sobi je vsak lahko do 30 

minut, zaposleni so v prostoru in nadzorujejo vse procese – predvsem z namenom zmanjševanja 

stresa in napetosti v prostoru.  

 

 
Chill out soba 

 

Zaposleni so povedali, da je čas delovanja zaradi pomanjkanja sredstev žal zelo omejen – samo 

šest ur dnevno. Dopoldne žal ni odprt, takrat se uporabniki večinoma zadržujejo v okolici 

drugega dnevnega centra in metadonske ambulante, ki sta od varne sobe oddaljena 15 minut in 

sta v bližini železniške postaje. Vendar tam ne smejo uporabljati drog v prostoru. Ob železniški 

postaji se je sicer pred odprtjem varne sobe zbiralo precej uporabnikov, zdaj je scena manjša. 

Še vedno pa zaznavajo veliko preprodaje drog, kot tudi zdravil, ki jih prejmejo na recept. Velik 

trg je tudi zato, ker je blizu Nemčija (na drugi strani Rena je mesto Kehl). V mestu imajo tudi  

iglomat, ki deluje na dva načina 1) na žeton in 2) rabljeno iglo menjaš za novo. 

 

Od odprtja novembra 2016 so zabeležili 30000 uporab drog v varni sobi. Največ se uporablja 

kokain (35%), sledijo tablete (25%) in heroin (13%). 83% je injiciranja, sledi kajenje, snifanje 

in inhalacija. V vsem času so zabeležili 11 predoziranj – od tega so jih 7 rešili takoj, trikrat so 

morali evakuirati varno sobo, samo enega uporabnika pa je bilo potrebno hospitalizirati. 

Smrtnih primerov ni bilo.  

 

Zapisal Borut Bah 


