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Kövér László úrnak,

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésrő l szóló 2012 . év i
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni az Emberi Er őforrások
Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Nyitott-e a Kormány az önkéntes véradók orvosi várólistákon történő kedvezményes
besorolására?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Örömmel értesültem az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) ún . „Vitál” véradás című
kezdeményezésérő l, amely a véradás népszer űsítése mellett az egészségtudatosságot is próbálta
erősíteni. Nagyon helyes, ha az önkéntes véradásért a megszokott ostya és ásványvíz helyett vag y
mellett szendvicset, tejet, 100%-os gyümölcslevet és 0,5 kg friss zöldséget is kapnak a véradók . Bízom
benne, hogy mindezek beszerzésére magyar munkavállalók és gazdálkodók bevonásával került sor, é s
kerül sor a jövőben is .

Jó ötletnek tartom a cégek bevonásával a véradásért adott kedvezményeket, ahogy az ingyene s
szűrővizsgálatokat is . Mindezek gyakoribbá tétele mellett, fontosnak tartanám, ha más egyéb módon ,
pl . az orvosi várólistákon történő kedvezőbb elbírálással is értékelnék a véradók önkéntességét . Ennek
kidolgozása egy átfogóbb egyeztetést igényelne, szem el őtt tartva azt is, hogy a véradásból
önhibájukon kívül, pl betegség miatt kimaradókat se érje semmiféle hátrányos elbírálás az egészséges ,
az önkéntes véradásban részt venni nem tudó honfitársainkkal szemben . Jákó Kinga, az OVSZ
fő igazgatója által közölt adatok szerint ma Magyarországon igen alacsony a véradók aránya . A
tízmillió lakosból mindössze 250 ezer a rendszeres véradó, holott jóval többen lennének alkalmasak
rá .

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2015 . júniusW

	

Tisztelettel,
Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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