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Veterán véradók, véradósszervezők és véradóbarát munkahelyek részesülnek
elismerésben november 27-én, a Véradók Napján. A jeles napon is várják a véradókat az
ország több pontján.

November 27-e a Véradók Napja Magyarországon. A jeles napot a Magyar Vöröskereszt
jóvoltából, 1988 óta ünnepeljük hazánkban. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó
Szolgálat ezen a napon tartja Véradók napi, központi ünnepségét Budapesten. Az évente
megrendezett eseményen sokszoros véradók, több éve a véradásszervezésben
tevékenykedők, véradóbarát munkahelyek és a véradó-mozgalom támogatói részesülnek
elismerésben. Idén összesen hatvanan.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat felterjesztése alapján a 20
kiemelkedő véradásszámot elért véradó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
adományozható Pro Vita díjat vehet át. Kiemelkedő önkéntes véradásszervezői munkáért
húszan kapnak „Véradó Mozgalomért” Ezüst Emlékérem kitüntetést.

A Véradóbarát Munkahely díjat húsz olyan hazai munkahely érdemelte ki, amelyek
rendszeresen teret adnak a munkahelyi véradásoknak és dolgozóikat is arra ösztönzik, hogy
minél nagyobb számban vegyenek részt a társadalmi felelősségvállalás ezen formájában. Az
díjátadó háziasszonya Barabás Éva, az RTL KLUB műsorvezetője lesz.

A Véradók Napján is lesz lehetőség véradásra. 51 vöröskeresztes véradóhelyszínen és az
Országos Vérellátó Szolgálat intézményeiben várják az önkéntes segítőket országszerte. A
pontos helyszínekről és időpontokról a www.veradas.hu és www.ovsz.hu oldalakon
tájékozódhatnak a segíteni vágyók. A véradáshoz szükséges a személyi igazolvány,
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lakcímkártya és a TAJ-kártya is.

Háttér

Magyar Vöröskereszt - véradásszervezés

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. A
biztonságos hazai vérellátáshoz évente 420-430 ezer egység vérre van szükség. Ez azt jelenti,
hogy évente közel félmillió önkéntes nyújtja karját véradásra. A Magyar Vöröskereszt naponta
több mint 1500 véradót toboroz országszerte szervezett véradásain, hogy a szükséges
vérkészletek folyamatosan, egyenletes ütemezésben rendelkezésre álljanak. A hazai
legnagyobb humanitárius szervezet nagy figyelmet fordít a fiatal véradók hatékony
megszólítására. Ezt a célt szolgálja az idén szeptemberben, már nyolcadik alkalommal
meghirdetett Országos Felsőoktatási Véradóverseny is, melynek ezúttal Jakabos Zsuzsanna
olimpikon úszónő az arca.

A Magyar Vöröskereszt javaslata alapján, 1988-tól november 27-e a Véradók Napja
Magyarországon. Azért esett a választás erre a napra, mert először 1954-ben november 27-én
adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak.
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