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„2010-ben nőtt az élő és halott szervdonorok száma Magyarországon!” 
Beszámoló a 2010. évi magyarországi szervdonációs aktivitásáról 

 
 
 

 
Az Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Irodája végzi a szervkivételi riadók országos hatáskörű 
szervezését Magyarországon a 323/2006 (XII. 23.) Korm. rendeletben található felhatalmazás alapján. Az 
intézet a donorjelentések non-stop fogadására ingyenesen hívható donorjelentő zöldszámot biztosít a donort 
jelentő intézményeknek.  
A Szervkoordinációs Iroda sajtótájékoztató keretei között beszámol a szervdonorok számának és jellemzőinek 
változásairól, hiszen 2010-ben nőtt az élő és halott szervdonorok száma Magyarországon!  
 
A sajtótájékoztató helyszíne:  

 Országos Vérellátó Szolgálat Központja,  
1113 Budapest, Karolina út 19-21. A. épület, I. emelet, Főigazgatói tárgyaló  

 
A sajtótájékoztató időpontja:  

 2011. január 26. 11 óra  
 
A sajtótájékoztatót tartja:  

 Mihály Sándor, a Szervkoordinációs Iroda igazgatója  

 Dr. Fehérvári Imre, a Magyar Transzplantációs Társaság főtitkára  
 
A szervátültetés életet ment!  
A szív-, tüdő- és májátültetés életmentő beavatkozás, míg a vese-, illetve a kombinált vese- és hasnyálmirigy átültetés 
életminőség javító beavatkozás. A transzplantáció után hosszabb és jobb minőségű életet élnek a szervátültetettek, mint 
bármely más kezelés által.  
Az elmúlt 50 évben a szervátültetés világszerte elterjedt orvosi beavatkozássá vált, amely a várólistára kerülő betegek 
számára érdemben növelte a túlélési esélyeket. A szervátültetés a leginkább költség-hatékony vesepótló eljárás az összes 
elérhető alternatíva között a végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő betegek számára, illetve a máj, a szív és a tüdő 
végstádiumú betegségeiben az egyetlen elérhető terápia.  
 
Az átültetésre alkalmas donorszerv NEMZETI KINCS!  
Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte jelentős probléma, hogy mind a szervkivételre alkalmas potenciális 
donorok száma, mind pedig jelentésük aránya alacsony, míg a várólistákon levő betegek száma jellemzően, folyamatosan 
emelkedik. Évente kb. 200 ezer ember kerül fel transzplantációs várólistára, míg az éves transzplantációs esetszám 90-100 
ezer között mozog.  
Az Európai Unióban több mint 50 ezer ember vár megfelelő donorszervre, miközben minden nap 12 beteg hal meg a 
várakozás közben.  
A szervhiány egy Magyarországot is sújtó világméretű probléma, ezért az egyre növekvő szükséglet miatt a szervdonációs és 
transzplantációs folyamat lebonyolításában résztvevő szakma képviselői, és a civil szervezetek Nemzeti Kincsnek tekintik az 
átültetésre alkalmas donorszerveket.  

 
A rendelkezésre álló szervek száma nem tudja kielégíteni a várólisták igényeit, azonban 2010-ben nőtt az élő és 
halott szervdonorok száma Magyarországon, ennek következtében több szervátültetést lehetett végezni a négy 
városban működő, hat magyarországi transzplantációs központban, ahol összesen ötféle transzplantációs 
programot működtetnek.  
 
Budapest, 2011. január 25.  
 

Szervkoordinációs Iroda, Országos Vérellátó Szolgálat  
 

További információk a Szervkoordinációs Iroda honlapján: http://donacio.ovsz.hu  

http://donacio.ovsz.hu/

