
NEKÜNK VÉRRE VAN SZÜKSÉGÜNK!

A gyógyító munkában a  vérkészítmény-alkalmazás szerepe pótolhatatlan. Bizonyos betegségek,
vérvesztéssel járó állapotok emberi vér adása nélkül nem kezelhetők.

Az  Országos  Vérellátó  Szolgálat központjaiban  vérkészítmények előállítása  történik  önkéntes,
térítésmentes véradások  alkalmával  lebocsájtott  ún.  teljes  vérből  valamint  indokolt,  ritka
esetekben gépi eljárással vett véralkotórészből (vérlemezke ferezis).
A  plazmaferezis  állomásokon térítés  ellenében, gyógyszergyártási  tevékenység  céljára,  gépi
eljárással kizárólag plazma adására van mód.

Az Országos Vérellátó Szolgálat intézeti és kiszállásos véradásain teljes vér gyűjtést végeznek. A
vér  feldolgozásával  minden  egyes  zsák  teljes  vérből  3  féle  vérkészítmény  állítható  elő
(vörösvérsejt-koncentrátum,  vérlemezke-koncentrátum,  friss fagyasztott  plazma),  amelyek
segítségével a gyógyítás során célzottan, a hiányzó véralkotórészek pótolhatók.
  
Hazánkban  a  vérkészítmények  előállításához  szükséges  teljes  vér  adása az  Egészségügyi
Világszervezet (WHO), az Európai Tanács és a Nemzetközi Vöröskereszt ajánlásának megfelelően
önkéntes  és térítésmentes.  Minden  véradó  saját,  szabad  akaratából  jelentkezik  és  véradásáért
juttatást nem kaphat. A kizárólag segíteni akarásból történő, térítésmentes véradási forma jelenti a
vért kapó beteg biztonságának garanciáját, hiszen a véradó nem érdekelt abban, hogy bármilyen, a
véradási alkalmasságot befolyásoló információt eltitkoljon. 

Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65. életév közötti, legalább 50 kg testtömegű egészséges
felnőtt. Az adatfelvételhez nélkülözhetetlen a személyi adatok szolgáltatásához szükséges arcképes
igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása, valamint a tajszám ismerete.
A  véradásra  való  alkalmasság az  előzetes  laboratóriumi  vizsgálat,  a  fizikális  vizsgálat  és  az
egészségi állapotra vonatkozó kérdőív eredményeinek értékelésével, az Európai Unió direktíváinak
figyelembevételével készült rendeletben foglalt előírások alapján állapítható meg. Véradásra való
alkalmatlanság végleges, tartós és átmeneti idejű véradásból való kizárással járhat, annak indokától
függően.

Férfiak évente  5, nők évente  4 alkalommal adhatnak teljes vért. Két véradás között legalább  56
napnak kell eltelnie.
Plazmaferezis állomásokon, gyógyszergyártás céljára plazmát adó donorok is adhatnak teljes vért, a
ferezis után 2 nap elteltével. Teljes véradást követően 30 nap múlva lehet plazmaferezist végezni.

Teljes vért is adó donorok  a megengedett számú véradások mellett évente 33 alkalommal vehetnek
részt plazmaferezis eljáráson. 

A folyamatos  és  biztonságos  vérellátás  érdekében  országosan naponta  1500-1700 véradásból
származó teljes véregység szükséges.
A lelkes, önzetlen véradók tábora nélkül az évi több mint 400 ezer vérkészítményekre szoruló beteg
ember gyógyítása és gyógyulása lehetetlen lenne. Nekik vérre van szükségük!


