
Néhány gondolat a Magyar 

Vöröskeresztről és  véradásszervező 
tevékenységéről



III. Napóleon a
francia – szárd
seregeket vezette az
osztrák birodalom
ellen Itália északi
részén.
Itt próbálja Ferenc
Józsefet felkeresni
Henry Dunant.

Olaszország - 1859



Dunant tanúja a csatának az
átélt borzalmak hatására
megírja „Solferinói emlék”
című könyvét.
2 javaslatot fogalmaz meg:
• önkéntes segélycsapatok

kellenek a sebesültek
ápolására

• egységes védelmi jelzést
kell alkalmazni

1901. az első Nobel békedíj

Jean Henry Dunant - (1828-1910)



Svájc – Az Ötök Bizottsága

A Vöröskereszt születése – 1863.

Az I. Genfi Egyezmény aláírása - 1864. augusztus 22.

1863 - 1864



• Vöröskereszt – 1864

• Vörösfélhold – 1876

• Vörös Oroszlán és Nap – (1929-1980)

• Vörös Kristály – 2005

Az embléma védelem és jelzés!

Az embléma



Emberiesség

Pártatlanság

Függetlenség

Semlegesség

Önkéntesség

Egység

Egyetemesség

Az alapelvek



1881. május 16.

Több mint 130 éve tartó
humanitárius tevékenység

a rászorulók érdekében

Magyar Vöröskereszt



– Gyűjtések, Szociális segítségnyújtás
– Elsősegélynyújtás 
– Katasztrófa készenlét
– Képzési programok
– Kereső szolgálat 
– Menekült ügyek
– Nemzetközi tevékenységek
– Pályázatok, Programok
– VÉRADÁSSZERVEZÉS

A Magyar Vöröskereszt Tevékenysége



A vér, élő szövet, semmi mással
nem pótolható az emberi szervezet
számára. A Vöröskereszt törvényi
keretek között „szervezi az önkéntes
véradók részvételét a véradásban, és
részt vesz a vérellátás rendszerének
fejlesztésében”

Véradás



A vért a 20. század eleje óta használják, 
mikor is a különböző vércsoportok 

meghatározásának köszönhetően, a donort 
és a beteget elfogadható biztonsággal 

lehetett párosítani. Azóta már gyógyítás 
nélkülözhetetlen kellékévé vált.

Véradás



• mert a vér semmivel sem pótolható

• mert évente 400 ezer vérre, 

vérkészítményre szoruló beteg van

• mert a vörösvérsejt-koncentrátum 

legfeljebb 35 napig tárolható

• mert a folyamatos és kiegyensúlyozott 

vérellátást a véradók biztosítják

• mert a 4 millió lehetséges véradóból 

csupán 250 ezer rendszeres donor van

Miért van szükség a véradókra?



A vérképzés alapvetően a csontvelőben, 
a nagyobb csontok üregrendszerét 

kitöltő szövetekben zajlik. 

A VÉR



A VÉR



A VÉR



A farsangi fánk alakú vörösvértest, 
mindenhova eljut a vérárammal.

A VÉR



Az oxigén bennük egy vastartalmú fehérje-
molekulához, a hemoglobinhoz kötődik. A
hemoglobin segíti a vérben az oxigénszállítást,
a tüdőktől egészen a szövetekig.

A VÉR



A fehérvérsejtek igen jelentős 
szerepet töltenek be a 

betegségkeltő baktériumokkal 
szembeni ellenállásban, és 

nem csak a vérben, hanem a 
test szöveteiben is 
megtalálhatóak. A 
csontvelőben és a 

nyirokcsomóban keletkeznek. 
A lép és a csecsemőmirigy 

készíti fel a későbbi feladatai 
ellátására. A 

fehérvérsejteknek több fajtája 
létezik.

A VÉR

A fehérvérsejtek (leucocyta)

a rend őrzői!



A vérplazma a vér folyékony sejt 

közötti állománya, 90 %-a víz. 

Víztartalmának állandósága 

alapvetően fontos. Csökkenése a 

kiszáradás. Oldott állapotban ionok 

vannak benne. A legfontosabbak 

ezek közül a nátrium, kálium, 

kalcium és a klorid.

A VÉRPLAZMA



A magyarok vércsoport-megoszlása hozzávetőlegesen: A 40%; B 20%; 

0 30%; AB 10% ezen belül az Rh pozitív 90%, az Rh negatív 10%. 

A VÉRCSOPORTOK



• Véradó bárki lehet, aki egészségesnek érzi magát! 

• elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. 
életévét

• testsúlya meghaladja az 50 kg-ot

• nem vérzékeny

• nem ájulékony

• nem szoptató anyuka

• akinél van társadalombiztosítási (TAJ) és 
lakcímkártya valamint fényképes igazolvány.

Ki lehet véradó? A véradás feltételei ...



• A véradáskor mindössze 4,5 dl vért 

vesznek le. 

• Egy felnőtt embernek átlagosan 5 

liter vére van!

A véradás 



A véradások között legalább 57 napnak el 

kell telnie. 
Évente 5 alkalom

Évente 4 alkalom

A véradás gyakorisága



Ön megadja személyi adatait a 
nyilvántartáshoz, kitölt egy kérdőívet 

egészségügyi állapotáról. Az 
adatfelvételhez a személyi igazolványra, 

lakcím- és TAJ kártyára feltétlenül 
szükség van. (Figyelem! Csak az 
eredeti TAJ-kártya fogadható el, 

fénymásolat nem!)

A véradás folyamata



Laboratóriumi kivizsgálás következik.

A véradás folyamata



A véradásra való alkalmasságot jelenleg 
Magyarországon mindig orvos dönti el!

A véradás folyamata



A vér levétele

A véradás folyamata



Nagyobb műtéteknél

Hol van szükség a levett vérre?



Bizonyos életmentő kezeléseknél. 
Pl.:leukémia

Hol van szükség a levett vérre?



Gyógyszerek gyártásánál.

Hol van szükség a levett vérre?





A donorság kollektív felvállalása, 
pártolása, amellett, hogy 

számtalan életet menthet meg, 
önzetlenebbé, kulturáltabbá, 

testben és lélekben 
egészségesebbé teheti 

társadalmunkat, teljesebbé 
életünket! 

A VÉRADÁS JELENTŐSÉGE



A VÉRADÁS JELENTŐSÉGE



SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
KÖSZÖNJÜK!


