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1.7.2021 so v Svetu Evrope v Strasbourgu organizirali Drugi 

simpozij o varnih sobah za uporabo drog, ki sem se ga 

udeležila kot predstavnica društva Stigma. Na simpoziju so 

sodelovali predvsem politični predstavniki iz držav, kjer že 

imajo vzpostavljene varne sobe.  Na simpoziju je bilo govora 

o nujnosti vzpostavitve varnih sob, saj gre pri tem za 

zdravstveno vprašanje in koristijo vsem, tudi ljudem, ki drog 

ne uporabljajo. Gre torej za javnozdravstveni pristop; 

vzpostavitev varnih sob pa pomeni postavitev človekovih 

pravic v sam center politike do drog. Dotaknili so se tudi 

dekriminalizacije drog in izpostavili, da je več kot učitno, da 

prohibicija ne deluje. Podpiraj, ne kaznuj, se je namreč 

izkazal kot najučinkovitejši pristop.  

Izpostavili so tudi zmotno prepričanje, da varne sobe spodbujajo uporabo drog. 

Podpiranje varnih sob ne pomeni, da nas uporaba drog kot taka ne skrbi, temveč 

pomeni, da zmanjšujemo škodo, ki jo povzroča njihova uporaba. Gre za to, da se 

moramo prilagoditi trenutni situaciji – in število uporabnikov in uporabnic prepovedanih 

drog se po celem svetu povečuje – ter pomagati ljudem. Ljudje, ki injicirajo, živijo v 

kritičnih življenjskih situacijah. In varne sobe so učinkovite strategije za vstop v 

sistem zdravljenja ter zagotavljajo zgodnjo zdravstveno oskrbo. Vzpostavitev 

varnih sob tako pomeni, kako odgovorno reagirati na uporabo drog v neki državi. 

Varne sobe namreč omogočajo multidisciplinaren pristop zdravnikov in zdravnic ter 

ostalega medicinskega osebja, socialnih delavcev in delavk ter ostalih strokovnjakinj 

in strokovnjakov, s čimer je omogočena celostna obravnava ljudi, ki uporabljajo droge. 

Gre torej za učinkoviti javnozdravstveni pristop, so poudarjali.  

V drugem delu simpozija smo imeli organizirani dve delavnici; na prvi delavnici smo 

govorili o priložnostih in izzivih, povezanih z odprtjem varne sobe, na drugi delavnici 



smo pa govorili o tem, kako lahko presežemo politične, pravne in finančne ovire, ki 

onemogočajo vzpostavitve varne sobe v državi. Na delavnicah so organizacije, znotraj 

katerih delujejo varne sobe, predstavile proces vzpostavitve varne sobe in ključne 

akterje za njeno vzpostavitev. Izkazalo se je, da je v vseh primerih šlo za 

konstruktivno in kontinuirano sodelovanje države, občine, medicinskih 

strokovnjakov in strokovnjakinj, strokovnjakov in strokovnjakinj s področja 

zmanjševanja škode, policije, sosedov, uporabnikov in uporabnic drog itd. 

Zdravstvena in socialna škoda, povezana z uporabo prepovedanih drog, je v celoti 

upravičila nujnost izvajanja politike zmanjševanja tveganja in škode po vsej Evropi, kar 

se je še posebej izkazalo v obdobju epidemije. Ob takem izzivu postaja pomembnejše 

kot kdaj koli prej okrepiti lokalne strategije za zmanjšanje tveganja v Evropi kot celoti. 

Na simpoziju so tako prevladovali predvsem politični govori, ki načeloma niso pretirano 

zanimivi. Kar je bilo pa zanimivo, je bilo poslušanje govorov politikov, ki navkljub svojim 

morebitnim moralnim zadržkom do uporabe drog in do splošne ničelne tolerance, ki je 

družbeno vseprisotna, poskušajo zagotoviti varnejše okolje za uporabo drog, s čistimi 

in higienskih pogoji. Zavedajo se, da se lahko splošno zdravje ljudi, ki uporabljajo 

droge, izboljšajo tako, da zmanjšujejo tvegana vedenja, ki jih prinaša uporaba drog, da 

se preprečujejo smrti, povezana s predoziranji ter da se zagotavlja dostop do 

zdravstvenega varstva in zdravljenja. Zavedajo se, da so varne sobe namenjene 

zmanjšanju uporabe drog na javnih mestih in zniževanju stopnje lokalnega kriminala. 

Izhajajo iz koncepta človekovih pravic, ki temelji na ideji, da je vsak posameznik enako 

pomemben, da so te pravice neodtuljive in da imajo dolžnost, da te pravice podpirajo. 

V Sloveniji namreč nismo vajeni tovrstnega političnega diskurza... 

V okviru simpozija smo si naslednji dan 

ogledali varno sobo za uporabo drog, ki 

je nekoliko oddaljena od centra mesta. 

Varna soba je nameščena v veliki 

zgradbi, kjer imajo negovalne sobe, 

pisarne za zdravstveno osebje, skupno 

kuhinjo in jedilnico, dnevni center, sobo 

za ustvarjanje, tuše in stranišča.  

Negovalne sobe so namenjene 

brezdomnim osebam, ki so bile po 

bolnišničnem zdravljenju odstopljene v 

domačo oskrbo. Pred zgradbo imajo še prostor za posedanje in majhen vrt z zelenjavo.  

V varni sobi imajo prostor za injiciranje drog in prostor za kajenje. Dovoljeno je 

injiciranje kamorkoli na telesu, imajo tudi ogledala za injiciranje v vrat. Zdravstveni 

delavci jim lahko pomagajo pri injiciranju. V prostoru je tudi gumb za nudenje prve 

pomoči, ki ga uporabijo v primeru zapletov med uporabo droge. Po sprožitvi gumba 

nemudoma pokličejo v bolnišnico, kjer so vsi seznanjeni, da kličejo iz varne sobe in se 

klicu nemudoma odzovejo. Čakalna doba za reševalno vozilo je približno 15 minut. V 

bližini prostora za injiciranje imajo posebno sobo za okrevanje, kjer imajo torbo z nujno 

medicinsko pomočjo, med drugim tudi nalokson. Nalokson uporabijo le v izrednih 

primerih, npr. ko ima oseba že resne težave z dihanjem. Velikokrat se je namreč 

zgodilo, da je oseba, potem ko so ji implicirali nalokson, želela ponovno uporabiti drogo 



in je zavrnila prevoz v bolnišnico. V primeru predoziranja tako raje počakajo na 

reševalno vozilo, ki osebo takoj odpeljejo v bolnišnico. V dveh letih so imeli 40 primerov 

predoziranj, kar je zelo malo. Noben od teh primerov se ni končal s smrtjo. Vsi 

zaposleni v varni sobi imajo enkrat na leto izobraževanja iz nudenja prve pomoči. V 

sobi za okrevanje imajo tudi hitre teste za hiv in hepatitis C ter fibroscan. 

V varni sobi so zaposleni socialni delavci, zdravnik, medicinska sestra, psiholog in 

psihiater. Medicinska sestra in socialni delavci so v varni sobi prisotni ves čas, 

zdravnik, psihiater in psiholog pa nekaj ur na teden. Večinoma so v varni sobi ali 

dnevnem centru, v primeru bolj poglobljene obravnave ali svetovanja imajo za to 

namenjene pisarne.  

V kompleksu imajo tudi kuhinjo in jedilnico, kjer vsak dan skupaj z uporabniki in 

uporabnicami pripravijo kosilo. Imajo tudi sobo za ustvarjanje, kjer izvajajo različne 

kreativne delavnice. Imajo tudi poseben prostor, kjer lahko uporabniki pustijo svoje 

pse. Prav tako imajo sobo za izdajo materiala – material je enak kot naš, imajo pa tudi 

pipe za kajenje cracka.  

To je bil moj prvi obisk varne sobe, ki je na meni pustil mešanico različnih občutij – 

navdušenje nad nepredstavljivim in odlično zasnovanim kompleksom, ki ponuja 

celostno obravnavo za ljudi, ki uporabljajo droge, ter žalostno spoznanje, da v Sloveniji 

takšnih zgradb in prostorov še zagotovo nekaj časa ne bomo imeli, saj ni zadostne 

politične podpore in razumevanja. Za lažjo predstavo prilagam fotogradivo in upam, da 

bodo te podobe enkrat realizirane tudi v Sloveniji.  
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