Hevosten veripankki toivoo
luovuttajiksi suomenhevosia

Suomenhevosliitto
haastaa hevosihmiset
ojentamaan kätensä
Minustako
hengenpelastaja?

Suomenhevosliiton
VeriRyhmä

Veripalvelu on Suomen Punaisen
Ristin hallinnoima palvelu, joka
järjestää verenluovutustilaisuuksia
ympäri Suomea. Lisäksi verta voi
luovuttaa useilla paikkakunnilla
veripalvelutoimistoissa.

Hevosihmisillä on tunnetusti suuri
sydän, ja meitä on paljon. Nyt on
aika valjastaa joukkomme voima
yhteisen hyvän eteen ja ojentaa
kätemme! Suomenhevosliitto
haastaa liiton jäsenet sekä kaikki
Suomen hevosystäväinseurat, hevosjalostusliitot, ratsastusseurat,
talliporukat ja hevosalan yritykset
mukaan näyttämään mitä joukkovoima on.

Verivalmisteita tarvitaan vuoden
jokaisena päivänä ja jokainen
verenluovuttaja on tärkeä -potilaat tarvitsevat joka päivä lähes
1000 verenluovuttajan apua. Yksi
pussillinen verta voi auttaa jopa
kolmea potilasta, sillä veri jaetaan
osiin punasoluiksi, verihiutaleiksi
ja plasmaksi. Verestä tehtäviä
valmisteita ja lääkkeitä tarvitsevat mm. syöpäpotilaat, onnettomuuksien uhrit, keskosvauvat ja
leikkauspotilaat. Verenluovuttaja
on hengenpelastaja!

Sovinko luovuttajaksi?

VeriRyhmä on yhteisöllinen tapa
luovuttaa verta –VeriRyhmän kokonaisluovutusmäärä tilastoidaan
ja ryhmän antama panos tuodaan
julkiseksi. Yksittäistä luovuttajaa
tilastosta ei yksilöidä.
Oman verenluovutuksen rekisteröinti Suomenhevosliiton VeriRyhmän luovutukseksi on helppoa
–muista vain mainita ryhmästä
ilmoittautuessasi verenluovutustilaisuudessa tai -toimistolla.
Saat ryhmän oman kuittauslistan allekirjoitettavaksesi. Kerran
vuodessa julkaistaan tilasto Suomenhevosliiton ryhmän jäsenten
verenluovutuksista.

Lähes kaikki perusterveet 18-65
-vuotiaat voivat luovuttaa verta.
Sopivuus luovuttajaksi arvioidaan jokaisella luovutuskerralla,
alkuhaastattelussa luovuttajalla
on myös tilaisuus kysyä mieltään
askarruttavia kysymyksiä ennen
Haasteeseen vastaaminen ja ryhverenluovutusta.
män jäsenenä luovuttaminen ei
Myös Veripalvelun verkkosivuilla edellytä liiton jäsenyyttä. Suomenwww.veripalvelu.fi ja www.so- hevosliiton jäsenet ovat kuitenkin
vinkoluovuttajaksi.fi on tarjolla avainasemassa viemässä tietoa
paljon tietoa niin Veripalvelusta, haasteesta eteenpäin. Haasta siis
verenluovutuksesta kuin veren itsesi ja ystäväsi mukaan!
matkasta luovuttajalta potilaalle
sekä verivalmisteiden käytöstä. Lisätietoja Suomenhevosliiton
VeriRyhmän toiminnasta antaa
ryhmänvetäjä Viivi Huuskonen,
viivi.huuskonen@gmail.com
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Kuva: Veripalvelu

Yliopistollisessa eläinsai- Miten verenluovutus
raalassa Helsingissä toi- tapahtuu?
mii hevosten veripankki, Verenottotapahtumassa hevoselle
johon kaivataan jatkutehdään ensin terveystarkastus,
vasti uusia verenluovut- jonka jälkeen ajellaan pieni määrä
karvaa kaulalaskimon alueelta, jotta
tajia.
Verta tarvitaan ympäri vuoden
vakavasti sairaille hevosille ja poneille. Verestä erotetusta plasmasta
hyötyvät eniten pikkuvarsat, joilla
on syntymän jälkeinen vasta-ainepuutos. Plasmaa voidaan myös
käyttää vakavissa sairauksissa,
kuten ähkyleikkauksien jatkohoidossa. Plasmaa tarvitaan verenmyrkytystapauksissa, proteiinin ja
hyytymistekijöiden puutteessa, sekä
maksa- ja munuaissairauksissa.

Suomenhevosliitto ry

Verenluovuttajan
muistilista
•

•

•

•

•

Tarkista lähin verenluovutustilaisuutesi osoitteesta www.
veripalvelu.fi, voit myös tilata
muistutuksen esimerkiksi
tekstiviestinä
Pyydä kaveri mukaan -yhdessä autamme enemmän ja
kahvittelukin on mukavampaa porukassa!
Muista ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, esim. ajokortti
Muista ilmoittautuessasi
mainita kuuluvasi Suomenhevosliiton VeriRyhmään,
niin olet mukana vuositilastossa
Rentoudu ja nauti ansaitusta
tauosta luovutuspedillä, tunne itsesi sankariksi ja siirry
kahvitilaan kun olet valmis.
Onneksi olkoon, olet hengenpelastaja!

Tuleeko hevosestani
verenluovuttajasankari?
Verenluovuttajahevosen tulee
turvallisuuden vuoksi täyttää
seuraavat kriteerit:
•

terve

•

2-16 vuoden ikäinen

•

yli 300 kg painoinen

•

ei ole koskaan ollut tiineenä

•

rokotettu ja loishäädetty
säännöllisesti

veri pystytään ottamaan puhtaasti.
Hevoselta otetaan pieni verinäyte,
jonka tulokset annetaan omistajalle
mukaan. Hevonen rauhoitetaan
verenottotapahtumaa varten.
Verenluovutus kestää noin tunnin
verran. Verenluovuttajasankarin
liikunta saa olla kevyempää muutaman päivän luovutuksen jälkeen.

Verenluovutus hoituu myös kätevästi muun toimenpiteen, esimerkiksi
ontumatutkimuksen, kengityksen
tai ostotarkastuksen, yhteydessä.
Tällöin toimistomaksu hyvitetään
laskusta.

Sankarihevoset
palkitaan
Verenluovuttajasankareille tarjotaan
terveystarkastus sekä piristykseksi
Orion Pharma Eläinlääkkeiden Nutrisal-elektrolyyttijuomajauhetta.
Omistaja saa hyvän mielen lisäksi
tietoa hevosensa sen hetkisestä
terveydentilasta.

Lisätietoja:
Päivi Heino

•

ei ole itse saanut
verensiirtoa tai plasmaa

hevos-veripankki@helsinki.fi

•

ei ole todettu veritauteja
(esim. piroplasmoosia)

p. (09) 191 57408, 050 415 4430
(arkisin klo 8-16)

•

asunut Suomessa viimeiset
kaksi vuotta

Veripankin verkkosivu:

Luovuttajiksi tarvitaan erirotuisia
hevosia, sillä samanrotuisilla hevosilla veriryhmät ovat lähimpänä
toisiaan. Erityisesti luovuttajiksi
toivotaan suomenhevosia ja lämminverisiä ravihevosia.

http://www.vetmed.helsinki.fi/
elainsairaala/hevossairaala/hevosveripankki.html
Kokoamme listaa verenluovuttajasankareista, ”ilmianna”
hevosesi os. viivi.huuskonen@
gmail.com :)

