Ünnepi véradás - 2021. május 14.
Írta: Juhász Éva
2021. május 13. csütörtök, 18:50 - Módosítás: 2021. május 13. csütörtök, 19:15

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 140 ÉVES A MAGYAR VÖRÖSKERESZT

Szeretettel várunk mindenkit ünnepi VÉRADÁSUNKON!

Helyszín: ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT (Szolnok, Hild J. tér 1.)

2021. május 14. péntek, 10:00-18:00

Véradásra személyi igazolványát, lakcím- és TAJ kártyáját kérjük hozza magával!

Minden véradó ajándékot kap, valamint támogatóink jóvoltából értékes ajándékok
kerülnek kisorsolásra a nap folyamán folyamatosan!

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradásszervezésben. Éves szinten 11–13 ezer
véradóeseményt szerveznek. A véradások szervezése mellett a véradók megbecsülése, a
lakosság véradásra buzdítása és a véradás ügyének népszerűsítése is a feladatuk. A világ első
és egyben legnagyobb humanitárius szervezetének (Nemzetközi Vöröskereszt) tagjaként, 1881
óta segítik a rászorulókat idehaza és határainkon túl.

Naponta mintegy 1800 véradót kell toboroznunk, hogy a biztonságos vérkészlet álljon
rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra
szoruló betegek kezeléséhez.

Egyetlen véradással három betegen segíthetsz: a levett vérből plazmakészítmények,
vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum készül.
A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nemcsak
a vércsoportját ismerheted meg, a szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C,
a szifilisz kimutatására is.
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Véradó lehet mindenki, aki:
- egészségesnek érzi magát
- az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi igazolványod és a TAJ-szám (ez lehet a TAJ
kártya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet, illetve a véradó általi bemondás is.) feltétlenül
szükséges
- rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, adatokkal (személyi vagy más
fényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám (első regisztrációkor eredeti vagy fénymásolt
TAJ kártya szükséges!), külföldi állampolgár esetén magyarországi lakcímet igazoló papír
- elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves
- testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot
- a tetoválás és a testékszer nem akadály, ha eltelt fél év, mióta elkészültek

A véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, ahol a vizsgálóorvos dönti el, hogy végül adhat-e vért
a jelentkező.
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