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Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28 . §-ának (4) bekezdése alapjá n
„A vérhiány felszámolásáról” címmel a mellékelt országgy űlési határozat i
javaslatot kívánom benyújtani .
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Az Országgyűlés
. . ./2017. (. . .) határozata

A vérhiány felszámolásáról

Az Országgyűlés, tekintettel a hazai vérellátás tarthatatlan helyzetére, a betegellátá s
fennakadásmentes biztosítása érdekében a következőkről határoz :

Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy haladéktalanul kezdjen bele a véradáso k
számának növeléséhez szükséges kampányok előkészítésébe, mellyel érdemben lehe t
emelni a véradások számát, valamint bővítse a költségvetési forrásokat .

2. Az Országgyű lés az I . pontban meghatározott cél érdekében felhívja a kormányt ,

a) Számolja fel az 5 éve kialakult »tervezett műtét csak a hozzátartozók, barátok
általi véradást követően" végezhető helyzetet . Az első időben ez csak kérés volt ,
ma már kötelező a családi véradás szervezés;

b) Növelje az Országos Vérellátó szolgálat költségvetési támogatását, kiváltképp a
dologi és beruházási költségeket ;

c) Tegye hatékonyabbá a Vöröskereszt véradás-szervezői feladatát és annak
finanszírozását emelje legalább a jelenlegi duplájára ;

d) Kapjanak nagyobb megbecsülést a rendszeres véradók, többek között Erzsébet -
utalványok kiadásával, pótszabadsággal . Jelenleg, aki rendszeres véradó, az
ritkábban veszi igénybe az orvosi igazolás nélküli betegszabadság lehet őségét;

e) Legyen kötelező a vérplazmát rendszeresen adóknak, hogy legalább évente
egyszer ténylegesen vért is adjanak;

Indítson olyan felvilágosító kampányokat, melynek eredményeképpen eg y
éven belül a jelenleginél 3o%-al többen vennének majd részt véradáson, hogy
biztosítani lehessen az éves vérigényt, mely körülbelül 450-500 ezer egysé g
évente;

3 . Az Országgyűlés jelen határozatával felhívj a

a) a Kormányt, a helyi önkormányzatokat, az egyházakat, a civil szervezeteket é s
egyéb, társadalmi mozgalmakat, hogy tegyenek meg mindent e célok
megvalósításáért, valamint hogy véleményezésükkel és javaslataikka l
működjenek közre a szükséges jogszabályok előkészítésében és
végrehajtásában ;

b) a Kormányt, hogy a jogszabályokat megalapozó költségvetési számításokat
tegye hozzáférhet ővé az adott területre hatáskörrel rendelkez ő minisztérium
honlapján, normál és akadálymentes formában egyaránt .



4. Az Országgyűlés jelen határozatával felhívja a Kormányt, hogy a szükséges
módosításokat legkés őbb 2017. május 15-éig terjessze az Országgyűlés elé .

5.Ez a határozat a kihirdetését követ ő napon lép hatályba .



INDOKOLÁS

Az országban egyre komolyabb vérhiánnyal kell szembe nézniük az intézményekne k
és a betegeknek is. Sok kórházban a műtétre váró beteget kérik meg, hogy valamelyik
családtagja segítségével maga hozzon vért az intézménybe, ugyanis az ellátá s
rendkívül akadozó. Ez a probléma már 5 éve a fennáll és a kormányzat semmit sem
tett ennek a tarthatatlan helyzetnek a felszámolása érdekében .

Folyamatosan csökken a véradók, míg egyre nő a kizárólag vérplazmát adományozók
száma. Nem csoda: míg egy véradáson legfeljebb jelképes ajándékot adnak a
résztvevőknek, az előbbiért több ezer forintot, és akár háromnaponta ismételhet ő .

Hogy ne legyen hiány, naponta legalább 1500 embernek kellene vért adnia, fő leg
fiataloknak. A véradók közben fokozatosan öregszenek, átlagéletkoruk a statisztikák
szerint egyre magasabb . Magyarországon hetente körülbelül nyolcezer-ötszáz egység
vérre van szükség. Ehhez tízezer embernek kellene jelentkeznie véradásra, hogy ne
alakuljon ki időszakos vérhiány.

A Párbeszéd ezért azt javasolja, hogy a kormány indítson olyan felvilágosító
kampányokat, melynek eredményeképpen egy éven belül a jelenleginél 3o%-al
többen vennének majd részt véradáson, hogy biztosítani lehessen az éves vérigényt ,
mely körülbelül 450-500 ezer egység, valamint növelje a Vöröskereszt az Országos
Vérellátó szolgálat költségvetési támogatását, továbbá szervezze újra a vérplazm a
adás jelenlegi rendszerét és kötelezze a rendszeresen vérplazmát adókat, hog y
legalább egyszer vért is adjanak .
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