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A véradás és a Magyar Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradásszervezésben. Éves szinten 11–13 ezer
véradóeseményt szervezünk. A véradások szervezése mellett a véradók megbecsülése, a
lakosság véradásra buzdítása és a véradás ügyének népszerűsítése is a mi feladatunk. A
Magyar Vöröskereszt véradás szervezési tevékenységét az Országos Vérellátó Szolgálattal
való szakmai partnerségben végzi. A véradás folyamatában az Országos Vérellátó Szolgálat
munkatársai azok, akik leveszik a vért, majd a véradás után elvégzik a kötelező vizsgálatokat
és különböző vérkészítményeket állítanak elő. A véradás pontos előfeltételeit is az OVSZ
határozza meg szigorú orvos szakmai feltételeknek eleget téve.

Véradók Világnapja
A véradók megbecsülése kiemelten fontos a Vöröskereszt számára világszinten. Az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére 2004
óta június 14-e a Véradók Világnapja. Ezen a napon köszönetet mondunk a rendszeres
véradóknak, felhívjuk a figyelmet a véradás fontosságára és minden embert arra bátorítunk,
hogy rendszeresen adjon vért. A nap, melyen az egész világ köszönti a véradókat, Karl
Landsteiner, az ABO vércsoport rendszer felfedezőjének születésnapja. A Magyar
Vöröskereszt péntektől vasárnapig 45 helyszínen szervez véradást, ahol minden véradót
megajándékoz a Véradók Világnapja alkalmából.

Az Országos Felsőoktatási Véradóversenyről
A Magyar Vöröskereszt - együttműködésben az Országos Vérellátó Szolgálattal - 2006 óta
rendezi meg Országos Felsőoktatási Véradóversenyét. A nemes megmérettetésre minden
évben közel 40 felsőoktatási intézmény nevez. A verseny nappali hallgatói létszám alapján,
három kategóriában zajlik: 1000 fő alatti, 1000 és 10.000 fő közötti és 10.000 fő feletti.
Kategóriánként az az intézmény nyer, aki a nappalis hallgatói létszámához képest a legtöbb
nappalis hallgatót mozgósítja véradásra. A Magyar Vöröskereszt az elmúlt években neves
támogatókat állított a jövő véradónemzedékének megalapozását célzó program mellé. A
szponzorok jóvoltából évről-évre hasznos ajándékokat kapnak a verseny során vért adók és
minden évben értékes nyeremények találnak gazdára. A verseny minden évben,
szeptemberben indul és május közepén ér véget. Az eredményhirdetés minden évben június
14-én, a Véradók Világnapján vagy ahhoz közeli időpontban van.

