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Debrecenben jó hangulatú és sikeres nappá vált a Vitál véradás. A donorok nem csak
adtak, hanem ajándékot, ingyenes szűréseket, ételkóstolókat kaptak.

Öt városban nyolc óra alatt 1198-an jelentkeztek véradásra május 31-én az Országos Vérellátó
Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Vitál véradásán. A vizsgálatok után 1012-en adhattak vért,
ezzel a hazai napi vérszükségletének 70%-át nyújtották a donorok. A jelentkezok 19%-a első
véradó, és 32%-a 30 év alatti véradó volt.
Debrecen is csatlakozott az akcióhoz, 184-en jelentkeztek, és 156-an adtak vért. Ingyenes
melanómaszűrésre, hallásvizsgálatra, vércukor-, vérnyomás- és testtömegindex ellenőrzésre
invitálták a véradókat és családtagjaikat, kísérőiket a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei
Szervezetének és a Debreceni Regionális vérellátó Központ szervezői a Bem tér 19. alatt.

A donorok ajándékot kaptak, ezen felüli meglepetést vehetett át minden 10. véradó. Salátát,
gyümölcsöt, bioitalokat kóstolhattak a vendégek. A gyerekek kipróbálhatték az arcfestést is.

Megízlelhették a vendégek a víztisztító-berendezéssel kezelt vizet is. A készüléket a nap végén
kisorsolták; nagyon örült a hölgydonor, aki megnyerte, mert – mint mondta – eddig sosem volt
szerencséje sorsolásokon.

A nap szervezőinek célja volt többek között, hogy kifejezzék a véradás és az egészséges
életmód szoros kapcsolatát, és hozzárjáruljanak a donorok és családtagjaik testi-lelki
egészségének megőrzéséhez.
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Az országos szintű rendezvény szervezői hangsúlyozták, hogy
- meg kell köszönni minden kedves véradónak önzetlen segítségnyújtását, türelmét, kitartását a
Vitál véradáson. Bíznak benne, hogy a donorok a rendezvényt követően sem feledkeznek meg
a véradásról, és mostantól a rendszeres véradók táborában köszönthetik őket.

- az egészségtudatos magatartás kialakíthatja a felelősség-érzetet saját magunk és mások
iránt.

- csak egészséges ember tud segíteni beteg embertársain, hiszen a vér semmivel sem
pótolható.

A VITÁL Véradás öt helyszínén 8 óra alatt, összesen 52 ágyon, 110 fős asszisztenciával
fogadták a véradókat, akik véradásukkal több száz vérre, vérkészítményre szoruló betegen
segítettek.

Nagy öröm, hogy a donorok 19%-a első és 32%-uk 30 év alatti véradó volt. Ez azt sugallja,
hogy fiatalítható a véradói korfa, hiszen egyre többen meghallják a "hívó szót" és rendszeresen
adnak 450 ml vért a fiatalabb korosztályokból is. Nagyon fontos, hogy mihamarabb
"rászoktassuk" őket a véradásra, a segítségnyújtás e rendkívüli formájára, hiszen rájuk
számíthatunk az ország folyamatos és kiegyensúlyozott vérellátásában pár év múlva.

***

Egyúttal köszönjük a VITÁL véradást támogató cégeknek, partnereknek és a médiának a
támogatást, együttmuködést. Nélkülük e rendezvény nem lehetett volna ilyen eredményes.

Az öt rendezvény támogatói: Vércsepp a vérellátásért Alapítvány, Aranycipó Pékség, Arbasüt
Kft., ÁRKÁD Gyor, Basic Víztechnológiai Kft., Bemer Medicintechnika Kft., BioLabor Kft., BP
Európai Szolgáltató Központ, Bringóhintó Kft., Burger King, Center Kft., Családi Lap, DanicKft.,
DKV Zrt., Elise fruit Kft., Enifon Halláscentrum, Forever Living Product Kft., frissitomasszazs.hu,
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Friss Kosár, Fürge Diák Iskolaszövetkezet, GEERS Halláscenrtum, Gyárgyán Fűszer,
Hagymatikum, Hungaroplakát Kft., Hunor Co-op Zrt., HVG, Inba Zrt., ISO-FÉM kft., Izometria
Fitnestic, Jusec Kft, Kisváros Kft., Max Optika, Mikszáth Patika, Mórahalom, Observer Budapest
Médiafigyelő Kft., Pannon TV, Pepita Kultúrtér, Port.hu, Pöttyös Zrt., Rádió1, Ritmus Magazin,
Semmelweis Egyetem, Strike Bowling Club, Szováti Pékség, talpszures.hu, Telekoldal Kft.,
TettyeForrásház, Új Dunántúli Napló, Vegama Kft. Vitál Magazin, Viva Natúra World Kft.

3/3

