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Összesen 9 nap esik ki a véradásszervezésből a hónap végéig, hiszen szinte egymást
követi idén két szép ünnep márciusban és április elején. A Vöröskereszt
véradószervezői arra kérik a Hajdú-Bihar megyében élőket, hogy – ha tehetik – adjanak
vért.

Húsvétisonka-sorsolás és tombolajegy a polgári donoroknak, szűrések a hajdúböszörményi
véradáson, félárú belépő az aktuális kari Sárgulási bálra a Debreceni Egyetem Veres Péter
Kollégiumában vért adó hallgatóknak – ilyen meglepetések is várják azokat, akik vért adnak
Hajdú-Bihar megyében a ’két ünnep között’. Összesen 9 nap esik ki a véradásszervezésből
március végén és április elején. Mint ismert, vannak olyan vérkészítmények – például a
véralvadásért felelős trombocitáé – amelyek csak néhány napig tárolhatóak. A biztonságos
vérellátáshoz szükséges készletek szinten tartásáért kérik a Magyar Vöröskereszt megyei
véradószervezői azokat, akik 18-65 év közöttiek, egészségesek, és az elmúlt 56 napban nem
adtak vért, hogy menjenek el a március második felében szervezett véradásokra.

Véradások húsvét előtt

A városok, települések központjába, művelődési házakba, munkahelyekre és egyetemi
karokra költözik ki véradás a hónap végéig. Összesen 24 nyilvános alkalomra várják a
segítő szándékú embereket a vöröskeresztesek: többek között Debrecenben,
Balmazújvároson, Hajdúböszörményben, Hajdúszoboszlón, Berettyóújfaluban, és a
körzetükben lévő településeken, például, Pocsajban, Derecskén, Sápon, Komádiban,
Sárrétudvarin.
Húsvéti sonkát sorsolnak ki a véradók között Polgáron, ahová március 24-én 9:00 és
12:30 között költözik véradás az Ady Endre Művelődési Központba (Barankovics tér 6),
ám senkit nem engednek el üres kézzel: mindenki, aki vért ad, húsvéti tojás kap, sőt
még egy tombolajegyet is a híres polgári Hurkapite-fesztiválra. Hajdúböszörményben
március 21-én minden véradót ingyenes szűrésekkel várnak a vöröskeresztesek a
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Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán. Vérnyomását,
vércukor-, koleszterin-szintjüket ellenőriztethetik a donorok és kísérőik, sőt
csontriktulás-szűrésen is részt vehetnek. Egy nap múlva az egyetem Veres Péter
Kollégiumában, Debrecenben szerveznek véradást 9:00 és 15:00 óra között. Minden
hallgató , aki vért ad, félárú, személyre szóló belépőt kap az aktuális kari Sárgulási bálra
(mely a Gazdaságtudományi Kar, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar bálja).
A jelentkezésre – mint mindig – a személyi azonosítóra, TAJ- és lakcímkártyára van szükség –
emlékeztetnek rá a Vöröskereszt önkéntesei és munkatársai, sőt arra is, hogy véradás előtt
étkezzenek a napszaknak megfelelően a donorok, és fogyasszanak bőségesen folyadékot.
Erre hívják fel azoknak a figyelmét is, akiket – a középiskolákba, munkahelyekre kitelepülő –
zárt véradásokra hívtak meg.
Kitelepült véradások ’két ünnep közt’ Hajdú-Bihar megyében:
2018.03.20.
2018.03.21.
2018.03.22.
2018.03.22.
2018.03.22.
2018.03.22.
2018.03.24.
2018.03.26.
2018.03.26.
2018.03.27.
2018.03.27.
1.
2018.03.28.
2018.03.29.
2018.03.29.
2018.03.29.

09:00-13:00
09:00-13:00
10:00-13:00
09:00-15:00
09:00-10:30
12:30-13:30
09:00-12:30
13:00-16:00
08:30-11:30
11:00-17:00
08:00-14:00

Pocsaj IKSZT Kossuth u. 1.
Hajdúböszörmény DE GYGYK Désány I. u. 1-9.
Derecske I. Rákóczi György Gimnázium Lengyel u. 1.
Debrecen DE. Veres Péter Kollégium Böszörményi u. 140-142.
Sáp Művelődési Ház Fő u. 24.
Bihartorda Népház Kossuth u. 85.
Polgár Művelődési ház Barankovics tér 6.
Hajdúszoboszló Városgazdálkodási Zrt. Nyugati sor 5.
Debrecen Dehusz Nonprofit Kft. Galamb u. 2.
Balmazújváros Művelődési ház Kossuth tér 18.
Berettyóújfalu Gróf Tisza István Kórház Tr. Oszt. Orbán B. tér

09:00-17:30 Hajdúszoboszló Kovács Máté Műv. Központ Szilfákalja u. 2.
10:00-16:00 Komádi Közösségi Ház Fő u. 7.
9:00-10:30 Szerep Könyvtár Nagy u. 34.
12:30-15:00 Sárrétudvari Művelődési Ház Kossuth u. 93.

A teljes véradások listája:

http://hajdubiharmegye.voroskereszt.hu/index.php/veradasszervezes/veradas
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