
Sajtóközlemény
a Párbeszéd Magyarországért Párt 2017. január 13-i a sajtótájékoztatóján

elhangzottakkal kapcsolatban
Budapest, 2017. január 16. - Pénteken a Párbeszéd Magyarországért társelnöke, Dr. Szabó
Tímea sajtótájékoztatót tartott, melyben a hazai vérellátás problémáira hívta fel a figyelmet.
Tekintettel arra, hogy a vérellátás biztonsága számos, gyakran életmentő orvosi beavatkozás
előfeltétele,  örömmel  vesszük,  ha  a  közélet  szereplői  is  felhívják  a  figyelmet  munkánk,
tevékenységünk  fontosságára.  Mindezek  mellett  különösen  veszélyesnek  tartjuk,  ha  olyan
téves  információk  kapnak  sajtónyilvánosságot,  melyek  a  társadalom  munkánkba  vetett
bizalmát megingathatják.  Kiemelten sajnálatosnak tartjuk, hogy a képviselő asszony olyan
állításokat  fogalmazott  meg,  melyek  alkalmasak  arra,  hogy  kételyeket  ébresszenek  azzal
kapcsolatban, hogy hazánkban jelenleg minden rászoruló számára van elérhető mennyiségű
vér. 
Elnök asszony azon állítása, mely szerint a Péterfy Sándor utcai, valamint a Jahn Ferenc Dél-
pesti kórházban a nem életmentő műtéteket csak akkor hajtják végre, ha a beteg, vagy annak
hozzátartozói  gondoskodnak  a  beavatkozáshoz  szükséges  vérről,  minden  alapot  nélkülöz.
Létezik az ún. irányított véradás lehetősége, amely jogszabályilag is megengedett, Európában
és Magyarországon is  elfogadott  vérgyűjtési forma. A hozzátartozók ezzel támogathatják a
vérellátást,  de  ez  nem  előfeltétele  a  transzfúziónak,  amit  minden  kiadványunkban  ki  is
hangsúlyozunk. 2016-ban mintegy 15 ezer Egység vért gyűjtött ilyen formában az Országos
Vérellátó  Szolgálat,  ugyanakkor  a  véradások  száma  meghaladta  a  400  ezret.  Mindez
egyértelműen  mutatja,  hogy  a  hazai  vérellátás  alapját  azok  a  véradók  biztosítják,  akik
számukra ismeretlen embertársuk gyógyulása érdekében nyújtják segítő karjukat. 
Szabó Tímea országosan több mint harminc százalékos vérhiányról beszélt. Ezzel szemben a
jelenlegi  vérkészlet  a  több  éves  januári  átlagnak  felel  meg.  Ilyenkor,  tekintettel  a  külső
körülményekre (időjárás,  influenza),  melyek nagyon megnehezítik  a  szükséges  mennyiség
begyűjtését,  sokkal  szigorúbban  kell  elbírálni  a  vérkészítmény igényeket,  minimalizálva  a
fölösleges  transzfúziók  számát.  Ennek  a  fegyelmezett  gazdálkodásnak  köszönhetően  soha
nem marad el sürgős beavatkozás, és nem kell szervátültetést elhalasztani vérhiány miatt még
ebben az időszakban sem. Ugyanakkor az év kezdetén még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk
arra,  hogy felhívjuk  embertársaink  figyelmét  a  véradások  fontosságára  még  akkor  is,  ha
Magyarországon az egy főre eső véradások száma az európai átlag fölött van.
A képviselő asszony kiemeli, hogy probléma az önkéntes véradók elöregedése, a szervezett
véradó  események  kis  száma,  illetve  a  vérkészletek  központi  nyilvántartásának hiánya.  A
véradó társadalom valóban öregszik,  ezt a fiatalok fokozott bevonásával  pótolja a Magyar
Vöröskereszt  és az Országos Vérellátó  Szolgálat.  A véradók és  vérkészítmények központi
nyilvántartása 2008 óta teljes körű, pontosan tudjuk, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat
egyes  vérellátóiban,  milyen  típusú,  milyen  korú,  milyen  vércsoportú  készítményből  hány



egység áll rendelkezésre. Ami a szervezett véradó események számát illeti: minden nap 100-
120 helyen lehet szervezett formában vért adni Magyarországon. A pontos helyszínekről bárki
tájékozódhat a www.veradas.hu honlapon, valamint innen letölthető egy mobil alkalmazás is,
amely megmutatja, hol található a legközelebbi helyszín a véradásra.
A politikus  elmondása szerint  az is  problémát  jelent,  hogy a  kormányzat  felelőtlenül  sok
engedélyt adott ki a vérplazma levételére alkalmas állomások működtetésére, és hangsúlyozta,
hogy  míg  ezeken  az  állomásokon  fizetnek  a  vérplazmáért,  a  véradás  ingyenes.  Ezzel
kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években semmilyen jogszabályi  változás
nem történt,  mely  megkönnyítette  volna  a  plazmagyűjtő  állomások  működését,  sőt  ezzel
ellentétben több olyan rendeletmódosítás történt, mely a biztonságos vérellátás érdekeit szem
előtt  tartva szigorította  a plazmagyűjtés lehetőségeit.   Jelenleg a Magyarországon működő
plazmagyűjtő  állomások  száma  európai  viszonylatban  átlagosnak  mondható,  az  Amerikai
Egyesült Államokban pedig a lakosság létszámára vetítve sokkal több plazmát gyűjtenek be,
mint  hazánkban.  A már  említett  állomások minden magyarországi  jogszabályi  és  szakmai
előírásnak megfelelnek. Fontos kiemelni, hogy az állomások nem a plazmáért fizetnek, hanem
a  véradók  kieső  idejét  és  rendelkezésre  állását  ellentételezik,  a  3/2005.  (II.  10.)  EüM
rendeletben meghatározott felső összeghatár erejéig.
Szabó Tímea azon bejelentése, mely szerint módosító javaslatával 100-ról 200 millió forintra
emelné a Vöröskereszt által szervezett véradások támogatását, számunkra értelmezhetetlen.
Az  Országos  Vérellátó  Szolgálat  ugyanis  évente  mintegy 300  millió  Ft-tal  járul  hozzá  a
Magyar Vöröskereszt véradás szervezési tevékenységéhez és a véradók megbecsüléséhez. 
Ugyanígy  nem  tudjuk  értelmezni,  mire  utalt  a  képviselő  asszony,  mikor  a  2011  óta  a
kórházakat sújtó vérhiányról beszélt, hiszen a véradások számának, vagy a vérkészítmények
felhasználásának  tekintetében  nem  történt  jelentős  változás  a  2011.  év  előtti  időszakhoz
képest. 
Szabó  Tímea  a  rendszeres  kampányokra,  valamint  a  plazmaadók  évenkénti  véradási
kötelezettségére tett javaslatával fontos területet érint, de nyitott kapukat dönget; a Magyar
Vöröskereszt,  az  Országos  Vérellátó  Szolgálat,  de  még  a  plazmagyűjtő  állomások  is
folyamatosan népszerűsítik a véradást, éves szinten több országos kampányt is megvalósítva.
A hiányolt jogszabály pedig már létezik. A 439/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet 10. § (1)
bekezdés b) pontja  minden plazmadonor számára kötelezővé teszi  az évente legalább egy
alkalommal történő véradást. A plazmagyűjtő centrumok ehhez a helyszínt is biztosítják és a
donorok toborzását is átvállalták.
Végezetül szeretnénk kiemelni, hogy a vérkészlet biztosítása, és a vérellátás biztonságának
garantálása  olyan  terület,  mely  nem  lehet  politikai  játszmák  színtere.  Kérjük  a  közélet
szereplőit,  hogy  szavak  mellett  tetteikkel  is  mutassanak  példát,  véradással  segítsék
munkánkat, és ezen keresztül járuljanak hozzá a hazai betegellátás biztonságához. 
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