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A korszerű gyógyítómunkában a véradómozgalom eredményeképpen nyert vér nélkülö1he
tetlen az életmentésben, alapanyaga sok gyógyszernek és vérkészítménynek, ugvanakkor fontos 
feltétele új sebészeti eljárások és gyógymódok fejlesztésének. Baleseteknél, tömeges sérüleseknél, 
tömegkatasztrófáknál elengedhetetlen a nagy mennyiségű vér gyors pótlása. Az időben ·1lblma
zott vérátömlesztés számos cserben életmentő beavatkozást Jelent. 

Najijamkh,m i!Í,�1!_- lr or.rzJgsztrft lld,l!)lllirtt'kh,11 111��11ii11krdett ,1 11rr:nikri�/11. 

Ugyanakkor a néphadseregben is a nagyarányú műszaki fejlesztés, a gépesítés. ,1 gépJárművck 
számának emelkedése növeli a balesetek, ezen keresztül a vérellátásban részesítendő sérültek szá
mát. 

A korszerű tartósító módszerek eltcrjcs7tésévcl lehetővé vált ,1 vér es vérkészítmén)·ck hosz
szabb ideig történő tartósítása is. A vérrartalék képzésének katonai szempontból is különleges 
jelentősége van. 

A Magyar Néphadseregben ugyanúgy. mint a polgárt elcthcn is 1949 után indult meg a vér
gyűjtés. Először a Központi Kórházon belül történtek a vérvételek orvosok egyéni kczdemC:nyczé
seiként, egy-egy esethez. Az igazi tudatos kezdést a 0379 VK/5/a 1951. 02. 01. sz. rendelet jelen
tette, melynek értelmében megalakult a Honvéd Vérellátó Intézet. 

1953-ban indult nagyobb mennyiségű konzervált ( tartósító oldattal elegyített) vervétcl. térí
tés ellenében. Ennek mennyisége évente 760 liter volt. Fz a mennyiség az aktív propaganda segítsé
gével folyamatosan növekedett. 1954-ben 912 liter, 1955-bcn már 1571 liter volt a teljesítmény. A 
véradások mind térítés ellenében történtek az időközben új nevet kapott Honvéd Vérellátó Állo
más helyiségeiben. Az ily módon beszerzett vér mennyisége 1956-ra jelentősen csökkent, 781 
literre. Az állomás fokozatosan tudományos profilt vett fel és a vérgyűjtés háttérbe szorult. 1956 
szeptemberében az állomást az Eü. Csf.-ség megszüntette és az ellátást rövid ideig a polgári vérellá
tók végezték. Az ellenforradalom idején ugyanis a na.{,,yszámú sérült ellátására szükségessé vált a 
vérgyűjrés, melyet a még cl nem távozott dolgozók végeztek cl. Az állomás ezután, mint az MN 
Központi Katonai Kórház egyik osztálya alakult meg 11 fővel. 

A vérgyűjtési munkát e>,>észen új alapokra kellett helyezni. A kizárólag térítéses vérvételeket 
fokozatosan felváltotta az önkéntes, térítésmentes véradások rendszere. Az osztály szoros kapcso
latot épített ki a polgári vércllátókkal, a csapatokkal és a Vöröskereszttel. Az újfajta véradás hadse
regen belüli elnevezése a .,Hazafias Véradó Mozgalom" volt. 1964-re a KKK. vérellátó osztálya már 
kizárólag térítésmentes, kiszállásos vérvételeket bonyolított le. A levett vér mennyiség-e is fokoza
tosan nőtt: 196--1-ben 1573 liter, 1973-ban 2489 liter, 1980-ban 1940 liter, 1985-ben pedig 2542 liter 
volt az osztály teljesítménye. Ez a mennyiség azonban napjainkban már kevés. 
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A polgári vérdLíto állom:hok 1, eg1re növekvő mértékben vettek vért az alakulatoknál: 1964: 
66 n liter; 197,: .'10 05 '\ liter: 1980: 25 O·íO liter: 1985 · ,o 589 liter mennyiségben. A honvédségi 
vételekből .1 rolgári állomi,ok b1mnros mcnnriségú háborús tartalékkepzést is tudnak biztosítani. 
A levett ,·ér mcnm·isi·gl· nJJ!V1ából bizonvos hatarokon belül v:íltozik, ami arra mutat, hoi-,,y a vér
adók sz:íma évek óta :íllandó. A70nban nem egészen erről van szó. mivel időközben a konzerválási 
technika v íltm.1s:1 lehetó,·é tette a vahmivel nagyobb mennl'iségú vér levételét, másrészt gyakrab
ban vagvunk kényrelenck a véradó áldontkészségét igénybe venni. ( Az eddigi kettő helyett évente 
hároms70r) 

A �fagpr �<'·phad,crcgben az önkéntes, térítésmentes véradások jelenlegi érvényes szabályo
zója a �l/1975 sz HM ut:l\Ít:b A, eltelt ideiben kiváló.in v:1bálrozt.1 a véradásokat és az értük, a 
katonáknak adható juttathokat A k:nonák több alakulatnál nagy lelkesedéssel. önfcláklozással 
járulnak hozzá :1 betegek gvógrulásábm. Sajnm azonlun egyre gyakrabban fordulnak elő olvan 
jelenségek. melvek a veradó-kedn·t letörik. amelyek végül is a vér:1dók számának folyamatos csök
kenéséhez vezetnek. 

Melvek ezek a negatív Jelenségek.' A Jutalomszabadság kiad:ísának megtagadása vagy elfelej
tése. A sz1badság clt.ívoz.1sra ,'ciltoztatása. A véradónak járó sör _letiltása". A tiszti-tiszthelyettesi 
hallgatók hivatásosnak történci m1nösítése és a részükre járó szab.1dsag mei.,rvonása. A felvilágosító 
és s,ervezőmunk:1 cllunr:1g0Lí,1 A területi bpcsolatok előtérbe helvezése. a véradás hadsereg 
i·rdekeivel sn·mhcn 

l°l!r gondoljuk. a felsorolt okok 1s hozzáprultak .1hhoz, hogy nagv létszámú alakulatoknál is 
igen alacsonv a vér:1disokon részt vevők szarna. 

Az �11' Közront1 Katonai Kórh:.Z vérellátó osnálva és ra1ta keresztül az egész intézet ugl'an
ezekkel a gondokbl kütd. 1\ csökkenő véradó ll-tszám <:s ver miatt a betegek vérrel történő ellátása 
a nyári. téli v1b:1d,.1g, v,1lam111t v,iltás1dóben enyhén szólva. zavart szenved. Vannak olvan idősza
kok. amikor ,a1:1t forr:isból nem tudunk vért beszerezni. llvenkor a polgári vérellátóktól kell segít
séget kl-rnünk. Ők ,1dn:1k, ha van nekik. Gvakran fordul elő, hogy katona véradó vérét kell 111rrzrú-
1,1m/111. l · gvanis a pnlg.iriaktól kapott ,·ér-vérkévítményért a kórlürnak fizetnie kell. Az ilyen költ
ségek évről évre növekednek. A1 \11\" Központi Katonai Kórh,1z gondjait még súlyosbítja, hogy 
'1111/IÍb/Jt ,rtl::b11i l/Í,/drzfk ,/;1111,//.i/,11/,1/l!k fZt/111,l. t1hn1111,II/ d k.1/11//,Ík d fl11/(!.Jl'Í Jtrtllfrlllll//kh,111,/,/11,/k 
rrrl a korábbi Honvéd Vérellátó hclvett. Ez a fent felsoroltakon kívül azért is hátrányos. mivel kép
telenség keszcnkn veradót taHln1 a csekély számú alakulat katonái között, akik ne adtak volna 
b:irom hónapon belül m:ír vért. 

A felv{11olt helvzet kétségessé teszi az MK KKK vérellátó osztálya bővítésének elkezdését is, 
aminek eredménveként a jövőben lehetővé válik a készítmények nagy mennyiségű előállítása. 

Meglevő gondjaink enyhítése, majd megszüntetése érdekében megfontolásra ajánljuk a HM 
'11/1975. (HK 2'\.) sz,ímu. az önkéntes veradómozgalom szabályozásáról szóló utasításának kM·m
nirit, rtl. " 1'I r,i./l,ft/l,::(!d/r,111 /1,1,1hbfi,iluzhrc!. 

A térítésmentes vérgyűjcőmozgalom szervezése komplex feladat. A 1111,zgal"m sz1rnziribt11 tJ 
p.11u11tm11ir,i ,1 f!,il1-. ,1 KISZ- ir rzc1hz11Tat1d. dZ ir!_érzri1tiif!.)Í rzol1;úl,11 bwrztothlÍ11.1k rzrm,r. Hdo/da/11 
�f!.Jii//1111ikiidtr, rziikJéf!H. Tapasztalataink szerint a személyi állomány jelentős része. helyenként 
döntő többsége érti és magáévá teszi a mozgalom célkitűzéseit, szívesen adnak vért térítésmente
sen ott, ahol az egység- és alegy,égparancsnokok, társadalmi szervek az eü. szolgálattal karöltve 
együttesen szervezték a véradást. 

A véradók megnyerése érdekében végzett felvilágosító tevékenység rendkívül munkaigényes 
feladat. A vérad:ísra jelentkez<Í ugvani, nem látja tettének közvetlen hatását és értelmét; a vérado
tól áldozatvállalást várunk. ellenszolgáltatás nélkül; a ,·éradással szembeni esetleges előítéleteket 
türelmes fclvilígosírassal lehet megszüntetni. Kern könn\'Ú dolog legyőzni. különö,cn az első 
véradók idegenkedését a vérvétellel 1áró .rúszúrás"-tól sem. 

165 



A mozgalom megértetésében az agitációs és propagandamunkában a pártalapszervezetekre, a 
kommunistákra, a KJSZ- cs szaksztrvezeti szervekre nagy munka hárul. Célszerű ezenkívül állo
mánygyűlést, tiszti gyűlfat, röpgyűlést vagy politikai tájékoztatót tartani ebből a7 alkalomból a 
vezetőorvos bevonásával. 

A csapatrádió, a faliúis,ig 1s kiválóan alkalmas a véradómozgalom népszerűsítésére. A mozga
lom szervezésében igen nagy jelentősége van a személyes példamutatásnak. Ezen a téren a veze
tőorvosnak, az egységparannnokoknak, m.ís vezető beo,1tásban levőknek, a párt- és társadalmi 
szervek vezetőinek kell éleniárnia. 
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