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Nem hiába nyerte meg néhány évvel ezelőtt a Szegedi Tudományegyetem az országos felsőoktatási
véradóversenyt: a hallgatók, oktatók és az egyetem munkatársai között nagyon sokan vannak, akik
fontosnak tartják az önkéntes véradást. Ezt bizonyította az is, hogy az év 100. napján, április 10-én,
252 fő jelent meg véradáson – közülük 187-en adhattak vért, köztük külföldi hallgatók is.
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A Szegedi Tudományegyetem számára kiemelten fontos a jószolgálat és az önkéntes segítés, ezt is
mutatja az a tény, hogy az év 100. napjára meghirdetett III. Nagy SZTE Véradáson 252 fő jelent meg. A
véradásra jelentkezett hallgatók, oktatók és az egyetem munkatársai közül 187-en adhattak vért.
 
– Az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központja tavaly indította el a Szegedi
Tudományegyetemmel közösen azt az akciót, amelynek célja az volt, hogy az év 100. napján legalább
100-an adjanak vért. Ezt a szegedi egyetem már tavaly is túlteljesítette, és örömmel mondhatom, hogy
a tegnapi minden idők legsikeresebb véradása volt: 252 fő jelent meg, közülük 187-en adhattak vért –
mondta Dr. Szekeres Veronika, az OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ régióigazgató főorvosa.
 
Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban tíz állomáson fogadták az önkéntes
véradókat, reggeltől késő délutánig kígyózott a sor. Ezen a véradáson kiemelkedően magas volt a
külföldi hallgatók száma: brazil, marokkói, német, pakisztáni diákok is megjelentek, hogy

TweetTetszik 0

http://www.u-szeged.hu/hirportal
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/hirarchivum
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/hirarchivum/2019-aprilis
javascript:%20window.print();
javascript:%20void(0);
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2019-aprilis%2Fminden-idok&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Szegedi%20Tudom%C3%A1nyegyetem%20%7C%20Minden%20id%C5%91k%20legsikeresebb%20v%C3%A9rad%C3%A1sa%20a%20Szegedi%20Tudom%C3%A1nyegyetemen&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2019-aprilis%2Fminden-idok


2019. 04. 15. Szegedi Tudományegyetem | Minden idők legsikeresebb véradása a Szegedi Tudományegyetemen

www.u-szeged.hu/sztehirek/2019-aprilis/minden-idok 2/4

megmentsenek három életet. A külföldi hallgatóknak az Erasmus Student Network szegedi
szekciójának önkéntesei tolmácsoltak.
 
– Szép számmal regisztráltunk ma első véradókat, és reméljük, hogy máskor is eljönnek majd vért adni.
Nagyon örültünk annak is, hogy a külföldi hallgatók közül is sokan jelentkeztek véradásra – tette hozzá
Dr. Szekeres Veronika.
 
Országos szinten Csongrád megye mindig is élen járt a véradásban. Az OVSZ regionális
igazgatóságához három megye tartozik: Bács, Békés és Csongrád. A levett vért – évente 65-70 000
egységnyit – feldolgozzák. A vérből vörösvérsejt koncentrátum, friss fagyasztott plazma, a kettő közti
határrétegből pedig vérlemezke koncentrátum készül – így menthet meg egy véradó három életet. A
tegnap levett vérből a három megye minden egészségügyi intézményébe kerül majd, a legnagyobb
mennyiséget az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ igényli. Ha marad felesleges vér a régióban,
akkor azt az országban oda szállítják, ahol szükség van rá. Az OVSZ a véradókat sms-ben értesíti azon a
napon, amikor a vérükből készült készítményeket kiadják.
 
Az április 10-i véradással az SZTE közel került ahhoz, hogy elnyerje a Véradásbarát Felsőoktatási
Intézmény címet – az OVSZ által alapított elismerést azok a felsőoktatási intézmények nyerhetik el az
1000 főnél nagyobb hallgatói létszám esetében, ahol egy naptári éven belül a két legsikeresebb
véradás összesített donációszáma eléri a 200 főt. Aki a 100. napi véradást most kihagyta, az május 8-án
adhat vért az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban.
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