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A teljes vér semmivel sem pótolható az egészségügyben, hiszen a vörösvértesteket és az
éltető folyékony szövet összes alkotóelemét tartalmazza. „Tölts fel másokat is! Adj vért!”
– így emlékeztet a nyári feltöltődések időszakában véradásra a Magyar Vöröskereszt.

Ad, mert már megtapasztalta családjában vagy személyesen, milyen az, ha valakinek vérre van
szüksége. Ad, mert nem tapasztalta meg, de együttérez másokkal. Ad, hogy senki se élje át,
milyen az, ha vérre kell várnia a betegnek – számtalan oka lehet annak, hogy önkéntesen vért
adnak az emberek. Van egy közös vonás a motivációknak: a segítő szándék. Donoraihoz és
minden egészséges emberehez fordul a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei
Szervezete
a nyári, kritikus időszakban, és
emlékezteti őket, hogy a feltöldődések időszakában is adjanak vért lakóhelyükön vagy
nyaralásuk helyszínén.

Nyerhet vele

Vért adni, jó. Ezen a nyáron nem csak erkölcsi értéke és a szűrővizsgálatok miatt nyer vele a
donor, hanem szó szerint is. A Magyar Vöröskereszt országos akciójában
nyereménysorsoláson
vesz részt, ha regisztrálja a véradáson
kapott kódot a
www.veradas.hu/nyar
oldalon. Értékes meglepetéseket sorsolnak ki hetente és havonta a szervezők, és (az
IBUSZ
jóvoltából) egy hétnapos, kétszemélyes tengerparti utazás is gazdára talál. A
„Nyári feltöltődés? Tölts fel másokat is! Adj vért!”
– ezzel a szlogennel szólítja meg a véradókat a civil szervezet. A nyaralások miatt ugyanis
csökken a donorszám, az egészségügy vérigénye viszont nő, és a teljes vér semmivel sem
pótolható az egészségügyben, hiszen a vörösvértesteket és az éltető folyékony szövet összes
alkotóelemét tartalmazza
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Közel jön a véradás

A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének véradásai a nyári szezonban is
behálózzák a megyét. Debrecenben és a megye városainak, falvainak központjába szerveznek
véradásokat az önkéntesek és munkatársak, hogy minél kevesebb fáradságába és idejébe
kerüljön a véradóknak e jótett.

A következő hét napban is válogathatnak a lehetőségek között a donorok: először
szerveznek véradást az OTP Piac utca 5. szám alatti épületében, Debrecen belvárosának
szívében, július 17-én. Három nappal előtte a Tesco Airport áruházban (a Mikepércsi
úton) kapcsolhatják össze jótettel pénteki bevásárlásukat a „mindennapok csendes
hősei”. A héten Berettyóújfaluban, Magyarhomorogon, Hajdúnánáson, Bodaszőlőn,
Nyíradonyban és a Bocskaikertben várják a donorokat a vöröskeresztes
véradószervezők.

***

A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének aktuális véradásainak
információi
(időpont, helyszín és cím)
2017.07.11. 14:00-16:00
2017.07.11. 09:00-14:00
2017.07.12. 08:00-11:30
2017.07.12. 09:00-14:00
2017.07.12. 07:30-17:30
2017.07.12. 09:00-12:00
2017.07.13. 08:00-14:00
2017.07.14. 12:00-15:30
2017.07.14. 14:00-17:00
2017.07.14. 09:30-12:00
2017.07.14. 07:30-17:30
2017.07.17. 08:00-11:30
2017.07.17. 07:30-17:30

Tiszagyulaháza; Művelődési Ház; Kossuth u. 25.
Nyíradony; Művelődési Ház; Árpád u. 2.
Bodaszőlő; Ifjúság Ház; Boda KAtalin u. 28.
Nyíradony; Művelődési Ház; Árpád u. 2.
Debrecen; Vérellátó Szolgálat; Bem tér 19.
Magyarhomorog; Szociális szolgáltató; Árpád u. 49.
Berettyóújfalu; Gróf Tisza István Kórház; Orbán Balázs tér 1.
Hajdúnánás; Művelődési Központ; Köztársaság tér 6.
Debrecen; Tesco -Airport; Mikepércsi u.73/a
Bocskaikert; Általános Iskola; Baross G. u. 19.
Debrecen; Vérellátó Szolgálat; Bem tér 19.
Debrecen; OTP; Piac u. 5.
Debrecen; Vérellátó Szolgálat; Bem tér 19.
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