
Vérellátó még van, de véradót alig találni 

Szentes - Negyedannyi a véradó, mint húsz éve, és a szentesi vérellátó központ 
vezetıje szerint elıfordul, hogy 2-3 – nem életmentı – mőtétet el kell halasztani. 
Nemrég Budapesten egy májátültetésre váró férfi halt meg vérhiány miatt. 

Bár a megyei önkormányzat honlapján még most is úgy 
szerepel, hogy a szentesi vérellátó központ tavaly 42 
millió forint veszteséget termelt a fenntartónak, mint 
megtudtuk, a számítás hibás volt, ezért végül nem is 
kezdeményezte a megyei közgyőlés a feladat 
visszaadását az Országos Vérellátó Szolgálatnak (OVSZ). 
A bevételek és a kiadások mérlege 2008-ban 2 milliós 
veszteséget mutatott, de ezt is tovább csökkentené a 
szentesi kórház. Utóbbi cél érdekében együttmőködést 
szorgalmaz az OVSZ-szel, hátha a különféle tesztek 
országos beszerzésével még inkább visszaszoríthatják a 
kiadásaikat. Fontos megjegyezni, hogy lapunk 
rákérdezett az OVSZ-nél, átvenné a feladatellátást a szentesi kórház fenntartójától, 
ha a megyei önkormányzatnál megelégelik a veszteséges üzemeltetést. A szolgálat 
sajtóreferense azt válaszolta, hogy nem. 
 
A véradás máshol sem gazdaságos, de a feladatellátás finanszírozásánál jóval nagyobb 
probléma, hogy egyre nehezebben lehet rábírni az embereket, hogy segítsenek, 
adjanak vért – mondta lapunknak id. Kispál Mihály, a szentesi vérellátó vezetıje. 
Ösztönözni csupán pszichésen tudják az átlagembert, pénzjutalmat csak azok kapnak, 
akik rendszeresen adnak vért. Szentesen azt is bevezették, hogy a véradók belépıt 
kapnak a szentesi strandra és az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdıbe, de így sem 
tolonganak a központ elıtt. 
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Database error: Invalid SQL: INSERT INTO session2 VALUES ('1iil0fr4k61pfvg80hc0004lm5', now() + interval '1440 SECONDS', 

'session_banner_showed|N;'); 
PostgreSQL Error: 1 (ERROR: could not extend relation 52920582/885104/52920614: No space left on device HINT: Check free disk 

space.) 

Session halted. 

 
Tíz szakember dolgozik itt, és sajnos elıfordul, hogy ık, a dolgozók többen vannak, 
mint akik eljönnek a külsı helyszínekre meghirdetett véradásra. Hogy szemléltesse is 
a jelenlegi helyzetet, a vezetı emlékeztetett: 20 éve hetente fogadtak 400 véradót, 
manapság viszont már az is jó eredménynek számít, ha havonta betér hozzájuk ennyi 
segítıkész ember. Akkoriban persze a termelıszövetkezetek és a honvédség élen járt 
a véradásban. 
 
Májátültetés maradt el vérhiány miatt 
 
Tegnap címlapra került a bulvársajtóban, hogy Budapesten azért nem tudtak 
végrehajtani egy májátültetést, mert a beavatkozáshoz szükséges vérkészítmény nem 
állt rendelkezésre. A férfi a vérhiány miatt elhalasztott mőtét után néhány héttel 
meghalt. Megkérdeztük az OVSZ-t is, és azt a választ kaptuk, hogy az Országos 
Vérellátó Szolgálat vérkészítmény-kapacitása abszolút normális és kiegyensúlyozott. – 
Szentesen is elıfordult, hogy vérhiány miatt el kellett halasztani 2-3 – nem életmentı 
– beavatkozást – mondta a fıvárosi eset kapcsán id. Kispál Mihály.  

Ha egy hónapban 400 véradó jelentkezik a szentesi központban, már jó eredmény. 
Húsz éve hetente jöttek ennyien. A szerzı felvétele
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