Életet menthet a Vöröskereszt Véradás mobil alkalmazása

Gyorsan és egyszerűen tájékozódhatunk a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradások
időpontjáról és helyszínéről egy új mobilalkalmazás segítségével. Az applikáció tárolja, és
térképen is megjeleníti az adott hónapban fellelhető véradási lehetőségeket, így bárki
könnyedén megtalálhatja a számára legmegfelelőbb véradóhelyszínt. A „Véradás –
Vöröskereszt” nevű alkalmazás már ingyenesen letölthető Android és Windows Phone
operációs rendszerekre, valamint hamarosan elérhető lesz az Apple Store-ban is.

A Magyar Vöröskereszt havonta közel 1000 véradást szervez, ahova minél több fiatalt is vár,
akik a véradással életeket menthetnek. A szervezet kiemelt figyelmet szentel arra, hogy új
felületeken hívja fel az ifjúság figyelmét tevékenységük fontosságára. Ezt a célt szolgálja az
egyetemek és a főiskolák között kilencedik éve megrendezett Országos Felsőoktatási
Véradóverseny, emellett megújult a www.veradas.hu weboldala is. A most bejelentett
mobilalkalmazás a következő lépés a Vöröskereszt számára a digitális platformokon történő
terjeszkedésben.
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Az applikációval, amit az EPAM önkéntesen fejlesztett a Magyar Vöröskereszt számára, nem
csupán feltérképezhetjük a véradási lehetőségeket, de egy játékos kérdőíven keresztül
megtudhatjuk azt is, hogy adhatunk-e vért. Emellett a legfrissebb, véradással kapcsolatos hírek
is elérhetőek az alkalmazáson belül, valamint a saját véradásunkkal kapcsolatos
információinkat is megoszthatjuk másokkal a közösségi oldalakon.

„A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervezi a véradásokat Magyarországon. Az elmúlt 76 évben
mindig nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a véradók igényeit, a nemzetközi és hazai
trendeket figyelembe véve szólítsuk meg véradóinkat. Éves szinten 11–13 ezer
véradóeseményt szervezünk. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint véradóink leginkább az
interneten tájékozódnak a lehetséges véradóhelyszínekről és időpontokról. Ezért is tartottuk
fontosnak, hogy a megújult weboldalunkat minden platformon (számítógép, okostelefon,
táblagép) könnyedén tudják böngészni a véradók. Azáltal, hogy elkészült a Vöröskereszt
véradós applikációja egy nagy álmunk vált valóra, melyért köszönet az EPAM-nak. Az
alkalmazásnak hála a véradóink még személyre szabottabban és kényelmesebben
válogathatnak a havi közel ezer véradóeseményünk közül” – hívta fel a figyelmet Kardos István,
a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy részt vehettünk a Magyar Vöröskereszt projektjében.
Reméljük, hogy a hazai munkatársaink által fejlesztett Véradás mobilalkalmazás segítségével
minél többen mennek el vért adni, és így minél több életet tudnak megmenteni. Célunk, hogy a
jövőben továbbra is együttműködjünk a Vöröskereszttel olyan szoftverek megalkotásában,
amelyek jobbá tehetik az emberek életét.” – mondta Bozsó Attila, az EPAM közép- és
kelet-európai fejlesztési igazgatója.

Az EPAM hazai projektjét az Amerikai Vöröskereszttel közös munka előzte meg. A tengerentúli
együttműködés keretében a vállalat megújította a szervezet www.redcross.org weboldalát. A
fejlesztések eredményeként az EPAM egy olyan online felületet hozott létre az Amerikai
Vöröskereszt számára, ahol a látogatók személyre szabott, helyi információkat kaphatnak, ami
megkönnyíti az érdeklődők számára a véradást és az adakozást, emellett növeli a szervezett
ismertségét és elismertségét is.
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Véradás - Vöröskereszt alkalmazás:

Android – Google Play

Windows Phone - AppStore

Apple - AppStore
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