
 

Kódszám /Egyeztetés dátuma Országos Vérellátó Szolgálat Kiadás: 2021.10.04. 

DON11_A06_V01_20210909.docx MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁS MELLÉKLET Oldalszám: 1. / ( 1 ) 

 

 

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT 
OVSz-DON-11_A06 NYOMTATVÁNY 

Tájékoztató a támogató irányított véradásról donoroknak 

 

Tisztelt Véradó! 

Magyarországon évente mintegy 400 ezer véradásra van szükség ahhoz, hogy minden 

vércsoportból megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre vérkészítmény, ezért köszönjük, 

hogy Ön is jelentkezik véradónak! 

A véradás menetét a véradóknak szóló általános tájékoztatóban írtuk le, ezért jelen ismertető 

csak a támogató irányított véradásra vonatkozó különleges tudnivalókat tartalmazza. 

Támogató irányított véradás keretében Önnek lehetősége van arra, hogy véradományával egy 

meghatározott beteg gyógyításához járuljon hozzá.  

A támogató véradás keretében leadott vér nem kerül közvetlenül a beteghez. A véradást a 

számítógépes rendszerben a kedvezményezett beteg TAJ számával rögzítjük, és a leadott vér a 

központi vérkészletet növeli. Amennyiben a véradástól számított 35 napon belül a 

kedvezményezett beteg számára annak kezelőorvosa vért igényel, a központi készletből 

megkapja –a támogatói véradásokkal leadott vérmennyiség keretei között–, az orvos-szakmailag 

számára legalkalmasabb vérkészítményt. 

A támogató irányított véradás a kezelési várólistára nincs hatással, azonban a tervezett 

beavatkozás kitűzött időpontjában az irányított vér, rendelkezésre fog állni. 

Támogató véradó az a személy lehet, aki minden tekintetben megfelel az általános véradókkal 

szemben támasztott követelmények. 

Fontos tudni, hogy a véradókat minden véradás előtt megkérjük, hogy kérdőívben 

nyilatkozzanak egészségi állapotukról, betegségeikről, a szedett gyógyszereikről, továbbá a 

fertőzésátvitel szempontjából kockázatos: szexuális szokásaikról, életvitelükről, külföldi 

utazásaikról, életük eseményeiről. A kérdéseket jogszabályi előírásoknak megfelelően, 

nemzetközi ajánlások alapján, a vért kapó betegek és a véradó saját egészségének védelme 

érdekében tesszük fel. A véradók alkalmasságáról a vérgyűjtés helyszínén speciálisan képzett 

kivizsgáló dönt. A véradáskor levett mintából a véradóknak szóló általános tájékoztatóban leírtak 

szerint vércsoport és fertőzőbetegség vizsgálatokat végzünk. 

 

Tudnivalók a támogató irányított véradásról: 

Előzetes bejelentkezés után, bármelyik vérgyűjtési helyszínen adhat támogató céllal 

vért. Jelentkezni az OVSz honlapján lehet. 

Feltétlenül hozza magával személyi igazolványát, lakcím- és TAJ kártyáját.  

Véradás előtt meg kell adnia a kedvezményezett beteg TAJ kártyáján szereplő  

NEVÉT és TAJ számát! 

A leadott vért utólagosan nem lehet beteghez irányítani! 

 

Ha kérdése van, látogasson el az: https://www.ovsz.hu/ honlapra,  

vagy írjon levelet az ovsz@ovsz.hu címre. 

Országos Vérellátó Szolgálat 
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