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Web: www.ovsz.hu/ossejtdonacio 

 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG ŐSSEJTADÁSRA?

 Számos életet veszélyeztető betegség, mint a leukémia és egyéb vérképzőszervi rendellenességek 
egy részében csak a csontvelő-/őssejtátültetés
átültetés csak akkor lehet sikeres, ha a donor és a beteg bizonyos szöveti tulajdonságai egyeznek. Így minél 
több donor van a Regiszterben, annál nagyobb esélye van a betegnek.

 Lehet, hogy pont Rád van szükség! 

MIK AZOK A VÉRKÉPZŐRENDSZERI ŐSSEJTEK?

 Az emberi szervezetben a vérképzés a csontvelőben zajlik, legnagyobb mennyiségben itt találhatók 
azok az őssejtek, melyből a vérben lévő vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és vérlemezkék életünk során 
folyamatosan termelődnek. Az őssejtek egy része a vérünkben is megtalálható.

MIT JELENT, HA VALAKI ŐSSEJTDONOR?

 Aki jelentkezik a Magyar Őssejtdonor Regiszterbe, az vállalja, hogyha az előzetes vizsgálatok
szöveti tulajdonságai alapján pont az ő vér
beteg számára a gyógyulást, akkor hajlandó csontvelő

HOGYAN VESZIK LE AZ ŐSSEJTET A DONORTÓL?

 A véradáshoz hasonlóan egy vénán keresztül. Ilyenkor a vér
időnként pedig szükség van magára a csontvelőre is, melyet a csípőlapátból nyernek ki altatásban, vagy 
gerincvelői érzéstelenítésben. Őssejtdonorként vállalhatod csak az egyik, vagy akár mindkét donációs formát 
is. 

ÉN IS LEHETEK ŐSSEJTDONOR?  

Igen, ha 

� 18 és 45 év közötti, egészséges felnőtt vagy

� legalább 1x adtál már vért véradáson

� bármely rászoruló betegnek vállalod az őssejtadást 

MIT KELL TENNEM, HOGY ÉN IS ŐSSEJTDONOR LEGYEK?

1. Tájékozódj, járj utána a kérdéseidnek, 

Az információk elérhetők: 

    

vagy személyesen az Országos Vérellátó Szolgálat intézményeiben és bármelyik véradáson

2. Ha eddig még nem tetted, adj vért bármelyik véradási helyszínen!

3. Jelentkezz a legközelebbi Vérellátóban, ahol az előzetes vérvizsgálatokat elvégzik! A címlistát 
megtalálod honlapunkon.

4. Ha meghoztad a döntést, az utolsó lépés az őssejtadás vállalásáról szóló nyila
ezzel bekerülsz a Magyar Őssejtdonor Regiszterbe.

 

LEGYÉL TE IS 

Őssejtdonáció támogatása :  
Vércsepp a Vérel látásért Alapítvány

Ő S S E J T A D O M Á N Y O Z Á S 

   Cím: 1113 Budapest, Karolina út 19

MIÉRT VAN SZÜKSÉG ŐSSEJTADÁSRA? 

Számos életet veszélyeztető betegség, mint a leukémia és egyéb vérképzőszervi rendellenességek 
/őssejtátültetés gyógyíthatja meg a beteget, és mentheti meg az életét. Az 

átültetés csak akkor lehet sikeres, ha a donor és a beteg bizonyos szöveti tulajdonságai egyeznek. Így minél 
több donor van a Regiszterben, annál nagyobb esélye van a betegnek. 

 

MIK AZOK A VÉRKÉPZŐRENDSZERI ŐSSEJTEK? 

Az emberi szervezetben a vérképzés a csontvelőben zajlik, legnagyobb mennyiségben itt találhatók 
azok az őssejtek, melyből a vérben lévő vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és vérlemezkék életünk során 

amatosan termelődnek. Az őssejtek egy része a vérünkben is megtalálható. 

MIT JELENT, HA VALAKI ŐSSEJTDONOR? 

Aki jelentkezik a Magyar Őssejtdonor Regiszterbe, az vállalja, hogyha az előzetes vizsgálatok
szöveti tulajdonságai alapján pont az ő vérképzőrendszeri őssejtjeinek transzplantációja jelenti egy adott 
beteg számára a gyógyulást, akkor hajlandó csontvelő-, vagy őssejt adására a beteg számára.

HOGYAN VESZIK LE AZ ŐSSEJTET A DONORTÓL? 

A véradáshoz hasonlóan egy vénán keresztül. Ilyenkor a vérben lévő őssejteket gyűjtjük össze, 
időnként pedig szükség van magára a csontvelőre is, melyet a csípőlapátból nyernek ki altatásban, vagy 
gerincvelői érzéstelenítésben. Őssejtdonorként vállalhatod csak az egyik, vagy akár mindkét donációs formát 

18 és 45 év közötti, egészséges felnőtt vagy 

legalább 1x adtál már vért véradáson 

bármely rászoruló betegnek vállalod az őssejtadást  

MIT KELL TENNEM, HOGY ÉN IS ŐSSEJTDONOR LEGYEK? 

Tájékozódj, járj utána a kérdéseidnek, hogy megfontolt döntést hozhass! 

Az információk elérhetők:  www.ovsz.hu/ossejtdonacio 

  e-mail:  hbmdr@ovsz.hu  

vagy személyesen az Országos Vérellátó Szolgálat intézményeiben és bármelyik véradáson

g még nem tetted, adj vért bármelyik véradási helyszínen! 

Jelentkezz a legközelebbi Vérellátóban, ahol az előzetes vérvizsgálatokat elvégzik! A címlistát 
megtalálod honlapunkon. 

Ha meghoztad a döntést, az utolsó lépés az őssejtadás vállalásáról szóló nyila
ezzel bekerülsz a Magyar Őssejtdonor Regiszterbe. 

LEGYÉL TE IS HŐS! JELENTKEZZ ŐSSEJTDONORNAK! 

Őssejtdonáció támogatása :   
Vércsepp a Vérel látásért Alapítvány- CIB Bank Zrt.  10700536-43700909

 
 

Cím: 1113 Budapest, Karolina út 19-21. 

Számos életet veszélyeztető betegség, mint a leukémia és egyéb vérképzőszervi rendellenességek 
gyógyíthatja meg a beteget, és mentheti meg az életét. Az 

átültetés csak akkor lehet sikeres, ha a donor és a beteg bizonyos szöveti tulajdonságai egyeznek. Így minél 

Az emberi szervezetben a vérképzés a csontvelőben zajlik, legnagyobb mennyiségben itt találhatók 
azok az őssejtek, melyből a vérben lévő vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és vérlemezkék életünk során 

Aki jelentkezik a Magyar Őssejtdonor Regiszterbe, az vállalja, hogyha az előzetes vizsgálatok szerint a 
képzőrendszeri őssejtjeinek transzplantációja jelenti egy adott 

, vagy őssejt adására a beteg számára. 

ben lévő őssejteket gyűjtjük össze, 
időnként pedig szükség van magára a csontvelőre is, melyet a csípőlapátból nyernek ki altatásban, vagy 
gerincvelői érzéstelenítésben. Őssejtdonorként vállalhatod csak az egyik, vagy akár mindkét donációs formát 

vagy személyesen az Országos Vérellátó Szolgálat intézményeiben és bármelyik véradáson 

Jelentkezz a legközelebbi Vérellátóban, ahol az előzetes vérvizsgálatokat elvégzik! A címlistát 

Ha meghoztad a döntést, az utolsó lépés az őssejtadás vállalásáról szóló nyilatkozat aláírása, így 

 

43700909-51100005  


