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Alapelv: Csak egészséges ember adhat vért betegnek!
2014/1. számú ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ VÉRADÓK RÉSZÉRE

Kedves véradásra jelentkező!
Tájékoztatjuk, hogy vérét gyógyítási célra fogjuk felhasználni, ezért a véradásra való
alkalmasság szempontjából kivizsgáljuk. Ez a következő részekből áll:
Megkérjük, hogy kérdőívben nyilatkozzon egészségi állapotáról és a véradásba történő
beleegyezéséről.
Előzetes laboratóriumi és orvosi vizsgálatot végzünk.
Véradás után megállapítjuk vércsoportját, továbbá fertőző májgyulladás
(B és C vírus), AIDS (HIV) és szifilisz szűrővizsgálatot végzünk.
Pozitív eredmény esetén a levett vért nem használjuk fel, és Önt értesítjük.
Ön a véradás során bármikor kérdéseket tehet fel és véradási szándékától bármikor elállhat.
A levett vér átlagos mennyisége 450 ml, ami egészséges személy számára veszélytelen. Ritkán
előfordulhat a vérvétel helyén gyulladás vagy vérömleny, illetve enyhe rosszullét a véradás
után. Amennyiben ezeket a tüneteket utólag észleli, forduljon bármelyik vérellátóhoz.

Csak nőknek
Saját érdekében ne adjon vért terhesség és a szoptatás alatt, valamint szülés vagy a terhesség
megszakadása után fél évig.

Adatkezelés
Azonosítása és vérének biztonságos felhasználása érdekében, az 1997. évi CLIV törvény által
meghatározott, kötelező adatszolgáltatás keretében gyűjtött személyi és egészségi adatait (név,
asszonyoknál leánykori név, lakcím illetve tartózkodási hely, születési hely és idő, az anya
leánykori neve, TAJ szám, elérhetőség, vizsgálati eredmények) az 1997. év XLVII. törvényben
meghatározott módon kezeljük.

Figyelmeztetés
Lehet, hogy Ön egészségesnek érzi magát, de hordozhat kórokozókat. A leggondosabb
kivizsgálás esetében is előfordulhat, hogy még nem tudjuk kimutatni a fertőzést, ezért ha
véradása után fertőző betegsége igazolódik, kérjük, tájékoztassa a Vérellátó Szolgálatot.
Az alábbi magatartások jelentősen fokozzák a vérrel átvihető fertőzések kockázatát
(például májgyulladás, AIDS, szifilisz), ezért ha a következő állítások bármelyike Önre
vonatkozik, ne adjon vért:
Intravénás (injekciós) kábítószer használata.
Nemi betegség.
Nemi kapcsolat pénzért, vagy kábítószerért cserébe.
Óvszer nélküli nemi kapcsolat alkalmi / ismeretlen partnerrel.
Gyakran váltogatott szexuális partnerek.
Férfiak közötti nemi kapcsolat.
Nemi kapcsolat olyan személlyel, akire a fentiek bármelyike vonatkozhat.

Köszönjük, hogy véradásra jelentkezett!

