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Előszó 
 
 
„Az elmúlt 50 év során a szervátültetés világszerte bevált gyakorlattá vált, ami óriási 
jótéteménnyel  járt  több százezer beteg számára. Az utóbbi két évtizedben az emberi 
szervek szervátültetésre történő felhasználása folyamatosan növekedett. Napjainkban 
a  szervátültetés  a  legköltséghatékonyabb  kezelés  végstádiumban  lévő 
veseelégtelenség esetén, míg olyan szervek végstádiumú elégtelensége esetén, mint a 
máj, a tüdő és a szív, az egyetlen rendelkezésre álló kezelés. 
A szervek szervátültetés során történő felhasználásának azonban vannak kockázatai. A 
szerv  átültetés  céljából  történő,  széleskörű,  terápiás  célú  alkalmazása megköveteli, 
hogy  a  szervek  minősége  és  biztonsága  olyan  legyen,  hogy  minimális  szintre 
csökkenjen a betegségek átadásának kockázata. A jól szervezett nemzeti és nemzetközi 
transzplantációs rendszerek, valamint az elérhető legjobb szaktudás, technológia, és az 
innovatív orvosi kezelések alkalmazása  jelentős mértékben csökkentheti az átültetett 
szervekkel kapcsolatos kockázatokat a recipiensek tekintetében. 
Ráadásul, a terápiás célokra használt szervek hozzáférhetősége attól függ, hogy az Unió 
polgárai készek‐e szervadományozásra. 
A  tagállamok  minden  évben  végeznek  szervcserét.  A  szervcsere  fontos  módszer  a 
rendelkezésre  álló  szervek  számának  növelésére,  valamint  a  donor  és  a  recipiens 
közötti  jobb  egyezés  biztosítására,  és  így  az  átültetés  minőségének  javítására.  Ez 
különösen  fontos  bizonyos  betegek  –  például  a  sürgős  kezelést  igénylő  betegek, 
hiperimmunizált betegek és gyermekek – optimális kezeléséhez. A  rendelkezésre álló 
szerveknek  szükségtelen  problémák  és  késedelmek  nélkül  kell  tudniuk  átlépni  a 
határokat. 
Az  átültetés  kockázatainak  csökkentése  és  előnyeinek  maximalizálása  érdekében  a 
tagállamoknak hatékony minőségi és biztonsági keretrendszert kell működtetniük. Az 
említett  keretrendszert  a  teljes  lánc mentén,  az  adományozástól  az  átültetésig  vagy 
ártalmatlanításig kell megvalósítani és fenntartani.” 

Idézet az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló 
2010/53/EU irányelv bevezetőjéből. 

 
Munkánk iránti elkötelezettségünk alapja, hogy a szervátültetés életet ment, hiszen az 
életmentő és életminőség‐javító  transzplantációs programok működéséhez szükséges 
szervdonációs  riadókat  szervezzük  nap,  mint  nap.  A  koordináció  szervezett 
kapcsolatot  teremt a donor és a  recipiens oldal között, amelynek célja a minőség és 
biztonság fenntartása és javítása egy átlátható és nyomon követhető struktúrában. 
A  földrajzi,  szakmai  és  egyéb  távolságokat  igyekszik  kezelni  és  leküzdeni  a 
Szervkoordinációs  Iroda, többek között az 2011. évről szóló Szakmai Beszámolóval  is, 
amely  a  hazai  szervdonációs  tevékenység  minden  fontosabb  összesített  adatát 
bemutatja,  valamint  rövid  áttekintést  nyújt  a  magyarországi  transzplantációs 
tevékenységről is néhány mutatón keresztül. 
 
 

Mihály Sándor 
igazgató, Szervkoordinációs Iroda 
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Bevezetés 
 
Fogalomjegyzék 
 
Szövet: 
Az emberi test bármely része, ide nem értve a spermiumot és a petesejtet, az embriót 
és a magzatot, a vért és a véralkotórészt. 
Szerv: 
Az  emberi  test  olyan  része,  amely  szövetek meghatározott  szerkezetű  egysége,  és 
amelyet ‐ egészben történő eltávolítása esetén ‐ a szervezet nem képes regenerálni. 
Szerv‐ és szövetátültetés: 
Szerv és  szövet eltávolítása emberi  testből, valamint annak más élő  személy  testébe 
történő beültetése. 
Donor: 
Az a személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából, 
illetve  akinek  testéből  halála  után  szervet  vagy  szövetet  távolítanak  el más  személy 
testébe történő átültetés céljából. 
Recipiens: 
Az  a  személy,  akinek  testébe  más  személyből  eltávolított  szervet,  illetve  szövetet 
ültetnek át gyógykezelés céljából. 
Agyhalál: 
Az  agy  ‐  beleértve  az  agytörzset  is  ‐  működésének  teljes  és  visszafordíthatatlan 
megszűnése. 
Halál: 
Amikor  a  légzés,  a  keringés  és  az  agyműködés  teljes megszűnése miatt  a  szervezet 
visszafordíthatatlan felbomlása megindul. 
Halott donor: 
Donorok  csoportja,  ide  értve  a  dobogó  szívű  agyhalott,  és  a  nem  dobogó  szívű 
donorokat. 
Halott dobogószívű donor: 
A nemzeti törvények szerint halottnak nyilvánított dobogószívű agyhalott donor, aki az 
agyhalál neurológiai kritériumainak megfelel és szervei vagy szövetei transzplantációs 
céllal kivételre kerülnek. 
Szervdonáció: 
Legalább egy szerv eltávolítása szervátültetés céljából. 
Szervriadó: 
Az az eseménysorozat, amelynek időtartama a potenciális donor kijelölésétől az adott 
szerv beültetésének kezdetéig tart. 
Jelentett eset: 
A  transzplantációs koordinátor szervezet értesítése, ha egy beteg kezelése kapcsán a 
szervdonáció lehetősége felmerül. 
Lehetséges donor: 
Elsődleges  vagy másodlagos  agykárosodást  szenvedett  halott,  akinél  nem  áll  fenn  a 
donációra való alkalmasságot befolyásoló orvosi vagy egyéb kontraindikáció. 
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Potenciális donor: 
Minden olyan személy, akinél a donációra való alkalmasság tekintetében nem áll fenn 
orvosi kontraindikáció és megfelel a dobogószívű agyhalott donor, a nem dobogószívű 
donor, ill. az élődonor fogalmaknak/kritériumoknak. 
(Az Európa Tanács meghatározása alapján potenciális szervdonor minden olyan 
agyhalott, akinél a klinikai vizsgálatok kizárják a donációra való kontraindikációkat.) 
„Nem tiltakozott”: 
Olyan  dobogó  szívű  agyhalott,  akinél  nem  áll  fenn  a  szervdonációra  abszolút 
kontraindikáció és életében nem tett tiltakozó nyilatkozatot. 
Effektív szervdonor: 
Olyan személy, akiből legalább egy szervet eltávolítottak szervátültetés céljából. 
Utilizált szervdonor: 
Olyan  személy,  akiből  szervet eltávolítottak  szervátültetés  céljából, és  az eltávolított 
szerv(ek) közül legalább egy beültetése megtörtént. 
SOD, Single Organ Donor: 
Egyszerv donor, ha  cadaver donorból egy  szerv eltávolítása  történik  transzplantációs 
céllal. 
MOD, Multiorgan donor: 
Többszerv‐donor, ha cadaver donorból legalább két különböző típusú szerv eltávolítása 
történik transzplantációs céllal. 
Kidney SOD (K‐SOD): 
„Csak vese donáció” transzplantációs céllal. 
Kidney MOD (K‐MOD): 
Olyan többszerv‐donáció, amikor vese és  legalább egy másik típusú szerv eltávolítása 
történik transzplantációs céllal. 
Non Kidney SOD (nK‐SOD): 
Egy szerv – de nem vese – eltávolítása transzplantációs céllal. 
Non Kidney MOD (nK‐MOD): 
Olyan  transzplantációs  célú  többszerv‐donáció,  amikor  a  vesék  eltávolítása  nem 
történik meg. 
Donorjelentés: 
Potenciális, halott donorról érkező értesítés, amikor az agyhalál első jeleit észlelték, és 
nem áll fenn abszolút kontraindikáció. 
Donáció: 
Legalább  egy  szerv  transzplantációs  céllal  történő  eltávolítása.  (A  csak  szövet  donor 
nem tartozik ebbe a kategóriába.) 
Csak szövetdonor: 
A  szervezési  folyamat  szervdonációs  szándékkal  kezdődik,  de  végeredményben 
szervkivétel nem, csak szövet kivétel történik. 
Teljes szervezési idő: 
A donorjelentés és a szervkivétel között eltelt idő. 
Donorgondozási idő: 
Az agyhalál észlelése és a szervkivétel között eltelt idő. 
Agyhalott gondozási idő: 
Az agyhalál megállapítása és a szervkivétel között eltelt idő. 
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Pozitív beleegyezés vagy donorkártya rendszer (Opting/Contracting in): 
Amely  azt  jelenti,  hogy  az  agyhalott  donorból  történő  szervkivételhez  a  donor még 
életében  tett beleegyező nyilatkozata szükséges. Pozitív beleegyezés elvét használják 
USA, Egyesült Királyság, Kanada, Németország, Hollandia, Svájc, Új Zéland, Ausztrália, 
Japán, Dél‐Korea,  Thaiföld,  Írország, Dél‐Amerika,  Latin‐Amerika  és  az  arab országok 
többségében. 
Feltételezett beleegyezés elve (Opting/Contracting out): 
Amely szerint, ha valaki életében nem tiltakozott az ellen, hogy halála esetén szerveit 
transzplantációs  célra  felhasználják,  akkor  feltételezhető  a  beleegyezése,  így  a 
szervkivétel  elvégezhető. Magyarországon  is  ehhez  a  formához  alkalmazkodik  az  ide 
vonatkozó  jogszabály,  de  ezt  a  jogrendet  követi  Európa  legtöbb  országa  is,  így  pl. 
Ausztria, Csehország, Dánia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Finnország. Néhány 
országban azzal a kiegészítéssel alkalmazzák a  feltételezett beleegyezés elvét, hogy a 
tiltakozó nyilatkozat keresése mellett megkérdezik a család véleményét is a donációról. 
Ezt nevezzük a feltételezett beleegyezés gyenge formájának, amelyet pl. Franciaország, 
Olaszország, vagy Spanyolország is alkalmaz. 
BMI: 
Testtömeg  index. A testsúly ellenőrzésére használt mérőszám. Kiszámítása: testtömeg 
kg elosztva a méterben mért testmagasság négyzetével. 
PMP (per million population): 
Egy adott mutató egy millió lakosra jutó száma, amelynek alkalmazásával a különböző 
lakosságszámú területek, megyék, régiók és országok adatai összehasonlíthatóak. 
 
 
Forrás: 
− 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
− 287/2006.  (XII. 23.) Korm.  rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások  részletes 
szabályairól 
−  EUROCET  –  Európai  szerv,  szövet  és  sejt  regiszter  –  az  Európa  Tanács  e‐TEN 
programja keretében alapított projekt 
− Improving the Knowledge and Practices in Organ Donation – DOPKI projekt (EU) 
− Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Iroda 
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A Szervkoordinációs Iroda létrehozása, jogszabályok, tevékenységi köre, 
feladatai 
 
A  Szervkoordinációs  Iroda  2007.  január  1‐én  kezdte  meg  munkáját  az  Országos 
Vérellátó  Szolgálat  Központjának  szervezeti  egységeként.  A  Szervkoordinációs  Iroda 
alkalmazásában  az  igazgató  irányítása  alatt  5  fő  országos  koordinátor  látja  el  a 
feladatokat,  és  biztosítja  a  non‐stop  készenlétet.  A  pécsi,  szegedi  és  debreceni 
transzplantációs  centrumokban  2‐2  fő  félállású  centrum  koordinátor  látja  el  a 
szervkivétellel és beültetéssel  kapcsolatos  feladatokat, míg Budapesten 3  fő  főállású 
centrum koordinátor végzi a beültetéssel kapcsolatos teendőket. A Szervkoordinációs 
Iroda  központi  szervezési  feladata  a  magyarországi  szervkivételek  szervezésében  a 
323/2006.(XII.23.) Korm.  rendelet alapján a donorjelentéstől a  transzplantációs céllal 
eltávolított szervek szállításának befejezéséig tart. 
 
Az  Iroda  legfontosabb  feladata  az  ország  területén  minden  szervkivételi  riadó 
szervezése. Ennek érdekében az Iroda 

‐ non‐stop  készenlétet  biztosít  a  donorjelentések  fogadására  és  a  szervezési 
teendők ellátására, 

‐ az  első  információk  alapján  felméri  a  donor  alkalmasságát  és  a  szervek 
transzplantációs célú felhasználhatóságát, 

‐ értesíti a területileg és az egyes szervek vonatkozásában illetékes szervkivételre 
feljogosított centrumokat, illetve a felek között kapcsolatot tart, 

‐ valamint megszervezi a szervkivételt. 
Eközben  segíti  a  kórházat  a  jogszerű  adminisztrációban  és  donorgondozásban.  A 
szervkivételen  az  országos  koordinátor  vesz  részt,  vagy  az  OVSz  által  félállásban 
alkalmazott  centrum  koordinátor  veszi  át  a  szervezést  az  adott  szerv(ek) 
vonatkozásában.  Segít a  szervkivétel helyszínén, összegyűjti és ellenőrzi az adatokat, 
elkészíti  a  koordinátori  és  szervdonációs  dokumentációt,  rögzíti  az  esetleges 
hiányosságokat  és  eltéréseket,  valamint  gondoskodik  ezek  kiküszöböléséről.  Ezt 
követően  a  287/2006.  (XII.23.)  Korm.  rendeletnek megfelelően  az  illetékes  centrum 
megbízásából,  az  orvos  utasításának  megfelelően  megszervezi  az  alkalmasnak  vélt 
recipiensek  behívását,  kivizsgálását,  illetve  a  szerv(ek)  beültetését.  A  dokumentáció 
véglegesítését minden dobogó szívű agyhalottból történő donáció vonatkozásában az 
országos  koordinátorok  végzik,  így  nemzeti  adatbázist  kezelnek  a  donációs‐
transzplantációs aktivitásról. Ennek összesített és egyszerűsített adatai honlapunkon is 
megtekinthetők. 
 
A szervkivételek szervezésén kívül a Szervkoordinációs  Iroda  feladatai közé tartozik 
még: 

‐ Donációt ösztönző programok végzése, pl.: kórházlátogatás 
‐ Donációban  résztvevő  szakemberek  számára  továbbképzések  szervezése  és 

lebonyolítása 
‐ Az  egészségügyi  intézmények  és  a  transzplantációs  centrumok  igényeinek 

megfelelő tájékoztatás 
‐ A hazai közvélemény hiteles, rendszeres tájékoztatása. 
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A Szervkoordinációs Iroda működését meghatározó jogszabályok 
 
2249/2006. (XII.23.) Korm. határozat 
A  HUNGAROTRANSPLANT  Egészségügyi  Koordináló  Közhasznú  Társaság 
végelszámolásáról és faladatainak átadásáról az Országos Vérellátó Szolgálat részére. 
 
A  Kormány  egyetért  azzal,  hogy  a  HUNGAROTRANSPLANT  Egészségügyi  Koordináló 
KHT.  által  végzett  a  szervtranszplantációval  kapcsolatos  koordinációs  feladatok  –  a 
feladat ellátásához szükséges  létszámmal és eszközökkel együtt – kerüljenek átadásra 
az Országos Vérellátó Szolgálat részére. 
 
323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Vérellátó Szolgálatról 
 
5. § (1) Az állami vérellátó szolgálat feladatainak ellátására a Kormány az OVSZ‐t jelöli 
ki. 
(2) Az OVSzK 
  i)  szervdonáció  és  szervdonációhoz  kapcsolódó  szövetdonáció  szervezésével 
összefüggő koordinációs tevékenységet végez. 
 
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A várólista alapján nyújtható ellátások részletes 
szabályairól 
 
2.§  c)  szervriadó:  az  az  eseménysorozat,  amelynek  időtartama  a  potenciális  donor 
kijelölésétől az adott szerv beültetésének kezdetéig tart. 
 
5/2006. (II.7.) Rendelet a mentésről (Módosította: 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet 
3. § (1). Hatályos: 2011. VIII. 1‐től) 
3. §(2) A mentés az alkalmazott mentőegység típusa szerint lehet 
a) … 
o) transzplantációs mentő‐gépkocsival, …végrehajtandó mentési feladat. 
(3) A mentés a végzett tevékenység típusa szerint lehet … 
g) szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat. 
 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ‐ ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT 
Budapest, 2009. október hó 6. nap 
 
12.2.  Az  általános  főigazgató‐helyettes  közvetlen  irányítása  alá  tartozó  szervezeti 
egységek 
12.2.1. Szervkoordinációs Iroda 
A Szervkoordinációs Iroda feladatai: 
a)  működteti  a  kétszintű  koordinátori  hálózatot  (transzplantációs  centrumoktól 
független,  főállású  országos  koordinátorok  és  félállású  regionális  centrum 
koordinátorok), 
b) a donorjelentések fogadására 24 órás készenlétet lát el, 
c) a szervkivételi riadókat megszervezi és koordinálja, 
d) szervdonációt ösztönző tevékenységet folytat, 
e) elkészíti a szükséges donációs jelentéseket. 
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Szervezeti felépítés, organogram 2011‐ben 
 
A  Szervkoordinációs  Iroda  közvetlenül  az  Országos  Vérellátó  Szolgálat  általános 
főigazgató‐helyettesének hatáskörébe, irányítása alá tartozik. A szervezet vezetése, és 
a  riadószervezéssel  kapcsolatos  operatív  irányítás  az  igazgató  felelőssége.  Az  Iroda 
végzi  az  összes  magyarországi  szervkivételi  riadó  központi  szervezését,  amelynek 
biztosítása  érdekében  háromszintű  koordinátori  hálózatot  működtet.  A  budapesti 
központ  irodájában,  vagyis  az  első  szinten  országos  koordinátorok  fogadják  egy 
ingyenesen  hívható  zöldszámon  a  donorjelentéseket  minden  egészségügyi 
intézményből.  Az  itt  dolgozók  feladata  a  donorkórház  és  a  többi  szereplő  közötti 
kapcsolattartás,  szervezés és  segítségnyújtás a  jelentéstől a  szervkivétel kezdetéig. A 
transzplantációs  központokban,  a  második  szervezési  szinten  klinikai  centrum 
koordinátorok  dolgoznak,  akiknek  feladata  a  szervkivételtől  a  beültetésig  terjed. 
Mindez azt is jelenti, hogy a központi szervezés a szervkivételig, illetve a kivett szervek 
szállításának  szervezéséig  tart,  azt  követően,  a  folyamat  sajátosságaiból  adódóan 
párhuzamos  szervezésre  van  szükség,  amelyek  önállóan  lebonyolíthatóak  a 
transzplantációs központokban, egymás  tevékenységének befolyásolása nélkül. 2010. 
április 1‐től négy fekvőbeteg ellátó intézményben kórházi koordinátorok kezdték meg 
a munkát  egy minisztérium  által  támogatott  fejlesztési  program  első  lépéseként. Az 
egy  éves  program  a  spanyol  és  brit  koordinátori  struktúrát  vizsgálja  meg  a  hazai 
környezetben azzal a céllal, hogy az országos program kialakítása előtt megismerjük a 
két módszer hatékonyságát. 
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Mihály Sándor 
igazgató 
Egyetemi ápoló, Egészségügyi szakmenedzser, Európai transzplantációs koordinátor (CETC), Vice‐Chair of 
National  Key Member  Committee  ETCO,  Vice‐Chair  of  Board  of  Transplant  Coordination, Division  of 
Transplantation, UEMS 
mihaly.sandor@ovsz.hu 
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Szervkivételi riadók szervezése és dokumentálása Magyarországon 
 
Szervkivételi riadók szervezése Magyarországon, 2011‐ben 
 
A  szervdonációs  riadó  menete  az  első  koordinátor  szervezet  létrehozása  óta  lényegesen 
megváltozott.  2007.  január  1.  óta  a  Szervkoordinációs  Irodába  fut  be  az  ország  egész 
területéről minden donorjelentés az erre a célra fenntartott, ingyenesen hívható zöld számra. 
A donorjelentés  során az ügyeletes országos koordinátor  rögzíti a donor mindazon adatait, 
amelyek  alapján  nagy  valószínűséggel  megítélhető  a  donoralkalmasság  jogi  és  orvosi 
értelemben egyaránt, valamint az egyes szervek átültetésre való alkalmassága. Az adatokat 
gyorsan és pontosan, strukturált elrendezésben; a donorlekérdező lapon kell rögzíteni, majd 
továbbítani  a  területileg,  illetve  az  adott  szerv  szempontjából  illetékes  centrum 
koordinátorának. 
A  transzplantálható  szervek  ismeretében  a  rendelkezésére  álló,  naprakész  információkat 
tartalmazó  transzplantációs  várólisták  alapján  tudja  eldönteni  a  centrum,  hogy  az  adott 
donor vércsoportjának és testméreteinek megfelelő máj‐, szív‐, pancreas+vese‐,  illetve tüdő 
átültetésre váró beteg van‐e a hazai várakozók között. 
Az átültethető szervek alkalmasságának pontosabb megítélése érdekében a transzplantációs 
központok  néha  további  vizsgálatokat  kérnek  az  országos  koordinátoron  keresztül.  Végül 
megszületik  a  végső  döntés,  hogy mely  szervek  eltávolítása  valósulhat meg.  Az  agyhalál 
megállapítása után minél  közelebbi  időpontra  célszerű meghatározni  a  szervkivétel  kezdeti 
időpontját,  figyelembe  véve  az  érintetteknél  rendelkezésre  álló  személyi  és  tárgyi 
feltételeket,  illetve  ennek  ismeretében  a  különböző  centrumokból  érkező  orvoscsoportok 
érkezési  idejét. A mentésnek minősülő,  szervdonációhoz kapcsolódó  szállítások  szervezését 
az országos koordinátorok végzik. 
Általánosságban elmondható, hogy a hasi szervek eltávolítását végző központok képviselői a 
bemetszés  időpontjára, a mellkasi szerveket explantáló orvosok pedig 30‐45 perccel később 
érkeznek. 
A  szervkivétel  során  a  szervkivevő  csoportokat  a  budapesti  transzplantációs  régióban 
országos  koordinátorok  kísérik.  A  debreceni,  pécsi  és  szegedi  transzplantációs  régióban  a 
centrum koordinátor(ok) segítik a szervkivételen az orvos csoportok munkáját.   A donáción 
résztvevő koordinátor feladata a donort adó kórházban a donor kórlapja alapján a korábban 
kapott  adatokkal  való  egyeztetése,  az  agyhalál  megállapítás  törvény  által  előírt  formai 
követelményeinek  biztosítása,  a  daganatos  vagy  fertőző  betegség  átvitele megelőzésének 
érdekében az erre utaló anamnesztikus adatok, illetve vizsgálati eredmények áttekintése stb. 
A donortól  származó  (vér‐ és  lép‐) minták összegyűjtése és a kivett  szervek előírás  szerinti 
jelölése, tárolása és szállítása szintén a koordinátor feladata. 
Máj‐, szív‐ és tüdőkivétel esetén a recipiens már a szervkivétel előtt kiválasztásra, behívásra 
és előkészítésre kerül a donor vércsoportja és testméretei alapján. A szervkivételt követően 
8‐10 órával elkészülő veseszelekciós lista érkezésekor az OVSz és a budapesti Transzplantációs 
és  Sebészeti  Klinika  centrum  koordinátorai  részt  vesznek  a  vesék  allokációjának  technikai 
lebonyolításában  (centrumok  közötti  veseelosztás),  a  recipiensek  kiválasztásában  és 
behívásában,  műtét  előtti  vizsgálatok  megszervezésében,  műtéti  előkészítésükben.  A 
szelekciós  lista  az  országos  várólista  azon  ad  hoc  szelektált  része,  mely  a  donor 
vércsoportjának és HLA antigénjeinek alapján kb. 15 olyan recipiens nevét tartalmazza, akik 
az adott donor két veséjének egyikét  jó  immunológiai egyezéssel kaphatják. 2011.  január 1‐
től  a  előzetes,  vérből  történő DNS‐alapú HLA  tipizálás  került  bevezetésre,  amely  lehetővé 
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teszi a vese recipiensek szervkivétel előtti vagy azzal párhuzamos kiválasztását és behívását. 
Az Országos Vérellátó Szolgálaton belül zajló központosítási folyamat részeként a budapesti és 
a  debreceni  donorkivizsgáló  és  immungenetikai  laboratóriumok  végzik  a  szervkivételt 
megelőző vérből történő vizsgálatokat. 
2011. október 3‐tól az OVSz kezdte meg a szervdonációkhoz kapcsolódó szállítási feladatok 
ellátását.  Ennek  értelmében  átvételre  került  az Országos Mentőszolgálattól  a  szervkivevő 
orvoscsoportok  és  a  transzplantációs  céllal  eltávolított  szervek  szállítása.  Továbbá  olyan 
korábban  nem  megoldott  feladatokat  is  ellátunk  saját  gépjárműveinkkel,  amelyekre 
korábban nem állt rendelkezésre szervezett megoldás.  Ezek közé tartozik a szervdonációhoz 
szükséges  vérminták  szállítása:  pl.  vércsoportszerológiai  vizsgálat,  fertőző  betegségek 
kizárása  céljából  végzett  vizsgálatok, HLA  szövettipizálás,  keresztpróba  vizsgálatok.  A  fent 
említett feladatok mindegyike mentési feladatok közé tartozik az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV.  törvény 94. §‐a, valamint a mentésről szóló 5/2006. EüM  rendelet 3. §‐a alapján. 
Utóbbi rendelet módosítása éppen az új feladat jogszabályi hátterének meghatározása miatt 
is  szükséges  volt,  ezért  külön  definícióval  ellátva  megjelölik  a  transzplantációs  célú 
mentőgépjárművet a rendeletben. 
A szervdonációhoz kapcsolódó szállítások koordinációja az országos koordinátorok feladatai 
közé tartozik. 
 

Az  elvégzett  transzplantációk  fontosabb  adatairól  a  koordinátorok  pontosan  szabályozott, 
standardizált  iratkezelési rend alapján készítenek dokumentációt. Az országos koordinátorok 
minden esetben tájékoztatják a donorkórházakat a kivett szervek sorsáról. 
 

A  donációs  eseményekről  és  az  ezt  követő  beültetésekről  a  transzplantáló  centrumok 
koordinátorai küldenek havi rendszerességgel beszámolót az OEP‐nek, amely ez alapján tudja 
a  donorkórházak  és  a  szervkivevő  teamek munkáját  a  vonatkozó  kormányrendelet  szerint 
finanszírozni. A  transzplantációra kerülő szervek életképességét növelhetjük, ha az agyhalál 
észlelésétől  a  potenciális  donor  jelentéséig,  valamint  az  agyhalál  megállapítástól  a 
szervkivételig  eltelt  időt  csökkenteni  tudjuk.  Ennek  hatékony  eszköze  a  rendszeres 
kórházlátogatás,  a  szervenkénti  kivevő  teamek  utazásának  és  munkájának  pontosabb 
összehangolása,  illetve  az  agyhalál  észlelését  követően  előírt megfigyelési  idő  kiváltására 
szolgáló műszeres vizsgálatok használatának propagálása. 
A  transzplantációval  kapcsolatos  tevékenységek  minőségbiztosításában  az  egyes  riadók 
menetének  szabályozott  és  pontos  dokumentálása  jelent  komoly  előrelépést  a  korábbi 
gyakorlathoz  képest,  elsősorban  a  visszakereshetőség  és  a  nyomon  követhetőség 
szempontjából. 
A dokumentáció két  területen  zajlik: a  teljes dokumentáció a központi  irodában  történik a 
donorjelentéstől  a  donációs  folyamat  végéig,  amely  a  kimenetel  tekintetében  lehet 
meghiúsult donáció, sikeres szervkivétel, meghiúsult beültetés és sikeres transzplantáció. 
Emellett  a  centrum  koordinátorok  vezetik  és  továbbítják  az  országos  koordinátoroknak  a 
transzplantált recipiens/ek alapadatait tartalmazó információs lapokat. 
A  szervek  útját  a  koordinátor  szervezet  követi  a  kivételtől  a  beültetésig,  ezáltal  lehetőség 
nyílik arra, hogy a donorgondozásban és  szervkivételben  részt vevő kórházi dolgozóknak, a 
szervkivétel és beültetés  kimenetelének  ismeretében,  levélben  köszönjék meg munkájukat 
minden  donációt  követően.  A  pontos  és  dokumentált  szervkövetés  adatokat  szolgáltat  a 
súlyos káros események és szövődmények bejelentési rendszerének kialakításához. 
A  cadaver  donorok  legközelebbi  hozzátartozói  is  tájékoztató  levélben  értesülnek  a 
szervátültetések eredményeiről. 
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A transzplantációs koordinátori munkát meghatározó alapelvek 
 
Az  országos  koordinátor  felelős  a  donorjelentéstől  a  szervkivételig  a  szervezés  központi 
irányításáért, melynek során az alábbi szempontok határozzák meg a munkáját: 
 

− Non‐stop elérhetőség. 
− Minden  szervezési  feladat  felelősségteljes  elvégzése  (tehát  a  folyamat  minden 

lépéséről  tud,  de  leginkább  maga  végzi),  miközben  tudatosan  kezeli  az  adatok 
továbbítását, hogy ne legyen információtorzulás. 

− A donorjelentő  személy  segítése és motiválása az összes olyan adat megszerzésére, 
amelyek a donor és a szervek alkalmasságának megítéléséhez szükségesek. 

− A jelentő kórház érdekeinek képviselete a transzplantációs centrumok felé a szervezés 
során. 

− A transzplantációs centrumok érdekeinek képviselete a jelentő kórház felé a szervezés 
során. 

− A  beültetésre  alkalmas  szervek  számának maximalizálása, minél  rövidebb  idő  alatt 
(időfaktor). 

− A  donáció  megvalósulásának  segítése  különleges  helyzetekben  (marginális 
donorok/kiterjesztett donorkritériumok). 

− A többszerv‐donáció feltételeinek megteremtése, míg a centrum koordinátor az adott 
szerv  kivételét  segíti  (pl.  egy  vesetranszplantációs  centrumban  dolgozó  regionális 
koordinátor a vesék kivételénél működik közre). 

− A  szervek  transzplantációra  való  alkalmasságának  megőrzésére  irányuló  törekvés 
(donorgondozás, időfaktor). 

− Az agyhalál megállapítás jogszerű lebonyolításának segítése. 
− Hozzátartozókkal való kommunikáció segítése. 
− Multiorgan  donáció  esetén,  a  sürgősségi  várólistán  levő  beteg  transzplantációját 

végző központban végzendő átültetés elsőbbségének biztosítása a szervezés során. 
 
A fenti szempontok teljesülése akkor biztosítható, ha a transzplantációs koordinátor: 
 

− Ismeri  a  teljes  folyamatot  és  a  résztvevőket  (donorjelentő,  donorgondozó,  kivevő 
team,  centrum  koordinátor,  mentőszolgálat,  tömegközlekedés,  rendőrség,  egyéb 
hatóságok és egészségügyi szolgáltatók). 

− Bizalmat  kap  a  donorjelentő  kórháztól  és  a  transzplantációs  centrumoktól,  tehát 
részletesen ismeri: 

− az agyhalál megállapítás menetét és jogi szabályozását, 
− a donorgondozás  alapelveit,  a  vegetatív  vihar  jellemzőit és  az egyes  szervek 

életképességének megőrzése miatt szükséges terápia lépéseit, 
− a  család  bevonásakor  felmerülő  nehézségeket  és  azok megoldására  irányuló 

kommunikációs technikákat, 
− a donor és szervek alkalmassági kritériumait, 
− az egyes centrumokban zajló szervezési folyamatot és annak időigényét, 
− a szervkivétel menetét, 
− a kivevő team‐ek igényeit a donáció során, 
− az egyes szervenként eltérő recipiens kiválasztási szempontokat, 
− a recipiens kiválasztás, behívás, előkészítés menetét és időigényét, 
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− a szerv beültetésének menetét, 
− a szervek és a team‐ek szállítási lehetőségeit és szervezési formáit, 
− speciális  helyzetekben  (bűnügy,  öngyilkosság,  külföldi  szerv  felajánlás,  stb.) 

követendő eljárási rendet. 
 
Mikor, mit és hogyan kérdez a koordinátor? 
 
Nemzetközi és ma már hazai tapasztalatok is alátámasztják, hogy a koordinátori tevékenység 
éppen  azáltal  képes  javítani  a  donációs  és  transzplantációs  folyamat  eredményét,  hogy  a 
szervezés  által  a  lebonyolítás  gyorsabb,  pontosabb.  Kulcsfontosságúnak  kell  elismerni  a 
donorkoordinátorok vagy a koordinációs csoportok szerepét nem csupán az adományozási és 
az  átültetési  folyamat  hatékonyságának,  hanem  az  átültetendő  szervek  minőségének  és 
biztonságának  javítása  terén  is.  (2010/53/EU  irányelv,  (17))  A  folyamatban  résztvevő 
orvosokra egyre kevesebb szervezési teendő hárul,  így koncentrálni tudnak az orvosszakmai 
feladatok  ellátására.  A  koordinátori  protokollok  alkalmazásával  egyre  kevesebb  információ 
veszhet el, csökken a tévedések lehetősége, egyre gyorsabban gyűjthetők és továbbíthatók a 
döntéshez szükséges adatok, valamint azok később is visszakereshetőek. 
Az országos koordinátor akkor kérdezi a potenciális donor adatait részletesen, ha az agyhalál 
jeleinek első észlelése már megtörtént (nem biztos, hogy az észlelés után közvetlenül minden 
adat  rendelkezésre  áll,  amely  a  szervek  alkalmasságának  megítéléséhez  szükséges 
döntésekhez kell). 
 
Ekkor az alábbi struktúrában történik az adatok lekérdezése: 

− Donort, intézményt és donorjelentőt azonosító adatok, 
− Jogszabályi követelményeknek való megfelelés, 
− Donoralkalmasság megítéléséhez szükséges adatok. 

 
Akkor  biztonságos  a  koordináció,  ha  minden  történésről  tud  a  szervező.  Az  országos 
koordinátor döntési  jogköre korlátozott, nem a döntéshozói feladata a  legfontosabb, hanem 
ő az  információforgalom  irányítója,  tevékenysége a  transzplantálható  szervek minőségét és 
biztonságát szolgálja. 
A szervezett keretek között történő transzplantációs koordináció még mindig új munkaterület 
hazánkban, évtizednyi tapasztalattal és kitűnő példákkal világszerte. 
A  fenti  felsorolásból  is  látható,  hogy  a  tevékenység  legfontosabb  jellemzője  a  hatékony 
szervezés, amelynek hátterét a teljes folyamat részleteinek ismerete biztosítja. 
 
Szervkivételi riadók dokumentálása 
 
Az  OVSz,  Szervkoordinációs  Iroda  a  szervkivételi  és  szervtranszplantációs  riadók  során 
részletes dokumentációt vezet, az erre készült  formanyomtatványokon dokumentálja, majd 
papíron és elektronikus formában archiválja a szervkivételek kimenetelét és a szervek sorsát. 
Célunk  a  szervkivételi‐transzplantációs  riadók  során  zajló  események  biztonságának, 
átláthatóságának,  nyomon  követhetőségének,  ellenőrizhetőségének  biztosítása,  ill.  a 
szervdonációk és transzplantációk kimenetelének egységes archiválása, protokoll szerint. 
 
A  dokumentáció  elvégzésének  felelőse:  az  adott  riadó  szervezését  végző  országos 
koordinátor. Az ellenőrzés felelőse: a Szervkoordinációs Iroda igazgatója. 
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Donorjelentéskor a Donorlekérdező adatainak kitöltésével állnak rendelkezésre azon adatok, 
amelyek  a  donoralkalmasság,  ill.  az  egyes  szervek  alkalmasságának  elbírálásához 
szükségesek.  A  donációs  riadó  alatt,  az  országos  koordinátor  a  Riadónapló‐Időfaktorok 
nyomtatványon rögzíti a szervezési folyamat fontos lépéseit. 
A szervkivételi riadó alatt használatos egyéb nyomtatványok: 

− Vércsoport szerológiai vizsgálat kérőlap (első és második vizsgálat) 
− Vírus szerológiai vizsgálat kérőlap 
− Előzetes keresztpróba/HLA tipizálási kérőlap 
− Mentési utalvány 
− Szervkövetés lap 
− Agyhalálhoz vezető kórok 

A  szervkivétel  után  megtörténik  az  adatgyűjtés  a  szervkivétel  kimeneteléről  a 
transzplantációs centrumoktól. A donáció után legkésőbb 24 órával a centrum koordinátorok 
az alábbi dokumentumokat küldik meg a Szervkoordinációs Irodába: 

− Donációban résztvevők névsora 
− Szervkivételt végzők névsora 
− Necro report (szervenként) 
− Vércsoport vizsgálati lelet 
− Megvalósult transzplantáció alapadatai 

 
A  szervkivételek és beültetések  eredményéről  köszönőlevélben  kap  tájékoztatást  a donort 
jelentő  kórház  főigazgatója,  valamint  a  Donációban  résztvevők  névsora  nyomtatványon 
feltüntetett minden kórházi dolgozó. 
 
A Donorlekérdező adatait és a szervalkalmasságok megítélését, valamint a szervbeültetések 
eredményét  együttesen  tartalmazó  Donációs  epikrízist  tájékoztatásul  megküldjük  a 
kórházigazgatónak, ill. a donorjelentőnek. 
A Donor legközelebbi hozzátartozójának adatai nyomtatvány alapján tájékoztató levelet kap 
a donor legközelebbi hozzátartozója, mely tartalmazza a recipiens(ek) életkorát, nemét. 
Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Irodája, a szervkivételi riadók archiválása, 
pontosabb  szervezése  és  ellenőrizhetősége  miatt  rögzíti  a  zöldszámra  és  az  ügyeletes 
országos  koordinátor  által  használt  telefonra  bejövő,  valamint  a  riadó  szervezéssel 
kapcsolatos kimenő hívásokat. 
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Magyarországi cadaver szervdonációs aktivitás 2011‐ben 
 

Országos adatok 
 

A jelentések jellemzői 
 
2011‐ben összesen 234  jelentett eset érkezett a donorjelentő zöld számra. Ebből 25 olyan 
meghiúsult esetet regisztráltunk, amelyek során az agyhalál megállapítása nem történt meg, 
de a kórok elsődleges vagy másodlagos agykárosodás volt. Az év során 36 olyan potenciális 
donort  jelentettek,  amikor  az  agyhalál megállapítása megtörtént,  de  a  donáció  valamely 
oknál  fogva meghiúsult. 40 olyan  jelentés volt, amikor az agyhalott életében  tett  tiltakozó 
nyilatkozata  az  Országos  Transzplantációs  Nyilvántartásban  nem  szerepelt,  azonban  a 
donáció meghiúsult. 131 alkalommal valósult meg  szervkivétel  cadaver donorból, amelyek 
közül  13  effektív  donor  volt,  tehát  a  szervkivételt  nem  követte  beültetés  és  118  utilizált 
donort regisztráltunk, amikor a transzplantációs célú szervkivételt szervátültetés követte. Két 
esetben  történt  csak  szövetdonáció  (TOD),  amikor  a  szervkivételeket  megszerveztük, 
azonban makroszkópos  szervalkalmatlanság miatt  egyik  szerv  kivétele  sem  történt meg, 
azonban  a  szövetkivételeknek  orvosszakmai  akadálya  nem  volt,  így  2  szívbillentyű 
eltávolítása történt meg. 
77  esetben  egyféle  szervkivétel  történt,  amelyek  közül  70  csak  vesedonáció  (K‐SOD)  és  7 
vesekivétellel nem  járó egyszerv‐kivétel  (nK‐SOD) volt. Az említett 7 nK‐SOD egyike a pécsi 
régióban valósult meg, 2 esetben a debreceni régióban történt ilyen típusú donáció és 4 nK‐
SOD a budapesti régióban valósult meg. Összességében 1 szívkivétel, 4 tüdődonáció történt 
és 2 esetben  csak májat  távolítottak el a  szervkivevő orvoscsoportok. Mind a hét esetben 
megvalósult  a  szervek  beültetése  is,  így  sikeres  transzplantációk  követték  a  szervek 
eltávolítását. 
2011‐ben  53  a  vesék  kivételét  is magába  foglaló  többszerv‐kivétel  (K‐MOD)  történt  és  1 
esetben  történt  nK‐MOD,  tehát  a  vesék  kivétele  nélkül  járó  többszerv‐kivétel.  Ebben  az 
esetben máj‐ és tüdőkivétel történt a donorból. Az 53 K‐MOD közül 22 esetben három szerv 
kivétele, 20 esetben négy szerv kivétele, 11 esetben öt szerv kivétele történt. 
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2. ábra 

 
 

Cadaver, élő és többszerv‐donációk 
Magyarországon, 1997‐2011.
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3. ábra 

 
 
A 234 jelentés 58 kórházból érkezett, amelyek közül 117 megyei (50 %), 56 fővárosi (24 %), 
29 városi (12 %) és 32 egyetemi (14 %) intézmény. 
A 131 donáció 44 kórházban valósult meg, amelyek közül 74 megyei (56 %), 24 fővárosi (18 
%), 16 városi (12 %) és 17 egyetemi (13 %) intézmény. 
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4. ábra 

 
 
A  független  koordinátor  szervezet  működése  óta  eltelt  időben  minden,  már  lehetséges 
donort  jelentett  intézményt nyilvántartunk a  rendszerünkben,  így 2002 óta eddig összesen 
102  a  regisztrált  kórházak  száma.  Az  elmúlt  években  zajlott  struktúraátalakítások 
következtében  néhány  intézmény  kikerült  a  potenciálisan  donort  jelentő  intézmények 
listájából,  így  a  2010‐es  évben  94,  eddig  már  jelentett  egészségügyi  ellátó  intézményt 
tartottunk  számon.  2011‐ben  2  olyan  kórházzal  bővült  a  lista,  ahonnan  eddig még  nem 
jelentettek a donorjelentő zöld számon. Ebből a 96  intézményből 58  jelentett donort 2011. 
év folyamán és 38 olyan intézmény volt, ahonnan egyáltalán nem érkezett jelentés. 
A  legtöbb  jelentés  a  nyíregyházi  Jósa  András  Oktatókórház  orvosaitól  érkezett,  akik  17 
alkalommal  kerestek meg minket donációs  szándékkal. Átlagosan  4,03  jelentés  érkezett  1 
jelentő  intézményből.  A  megvalósulások  tekintetében  nyilvántartásunk  87  intézményt 
tartalmaz 2002 óta. 
A  legtöbb  megvalósult  donáció  12  volt  egy  kórházban,  és  43  korábban  donort  adó 
intézményben nem történt donáció 2011‐ben. Átlagosan 2,98 donáció valósult meg egy aktív 
intézményben. 
2011‐ben  165  orvos  jelentette  a  234  lehetséges donort.  Egy  jelentő orvos  átlagosan  1,42 
donort  jelentett.  A  legtöbb  orvostól  1  jelentés  érkezett  az  elmúlt  év  folyamán,  míg  a 
legtöbbet jelentett orvos összesen 9 lehetséges donort jelzett a zöld számra. 
Az első megkeresések időpontja többségében reggel 9:00 és délután 15:00 óra közé tehető, 
de  amint  az  a  lenti  ábrából  is  kiderül  az  ezt  követő,  22:00  óráig  terjedő  időszak  is  aktív 
periódus  a  donorjelentések  időzítése  tekintetében.    Az  első  értesítéstől  kezdődik  el  a 
tényleges  központi  szervezés,  amely  megvalósulás  esetén  a  szervkivételig  tart.  A 
szervkivételek  kezdeti  időpontjai  (pontosabban  a  szervperfúzió  kezdetének  időpontjai) 
változatos képet mutatnak és a nap 24 órájának minden időszakában előfordultak. 
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A donorjelentések előfordulási gyakorisága 
a nap 24 órájára, 2011. 

 
5. ábra 
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A szervkivételek előfordulási gyakorisága a 
nap 24 órájára, 2011. 

 
6. ábra 

 
Minden  lehetséges alkalommal azt az üzenetet  továbbítjuk az  intenzív osztályok  felé, hogy 
ne donorokat, hanem agyhalottakat  jelentsenek a donorjelentő zöld számra és az agyhalál 
jeleinek első észlelése után keressenek meg bennünket. A 2009‐es év  folyamán egy olyan 
tendencia  indult  el,  hogy  több  esetben  már  az  agyhalál  tüneteinek  első  észlelése  előtt 
megkerestek  bennünket  a  transzplantációs  céllal  eltávolítható  szervek  alkalmasságának 
bizonytalansága miatt. Ezt a tendenciát 2010 év  folyamán  is érzékeltük, azonban 2011‐ben 
etikai,  jogi megfontolásból változtattunk a potenciális donorok adatainak rögzítési rendjén. 
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A potenciális agyhalottakról csak abban az esetben történt meg a részletes adatok felvétele, 
amennyiben  az  agyhalál  jeleinek  első  észlelése  is  megtörtént,  tehát  amikor  potenciális 
donorrá  vált  az  addig  kezelt  beteg.  Összesen  103  esetben  történt  észlelés  előtt  első 
megkeresés, míg  129  esetben  észlelés  után  kerestek meg  bennünket.  Ezek  közül  három 
olyan eset volt, amikor már az aláírt  jegyzőkönyv  is elkészült mire az első megkeresésünk 
megtörtént. 
 
Donorjellemzők 
 
Az  elmúlt  évek  során  a  donorok  jellemzőit  tekintve  változások  figyelhetők  meg.  Ezen 
változások közül talán legjelentősebb a donorok átlagéletkora, illetve életkori eloszlása. 
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Cadaver donorok életkora, 2007‐2011.

 
7. ábra 

 
2011‐ben a donorok átlagéletkora 46,18 év volt. Az életkori megoszlás szempontjából az a 
tendencia figyelhető meg a 2010. év adataihoz képest, hogy a csökkenő donorszám a 41‐60 
év közötti donorok számának csökkenését jelentette, míg a fiatalabb korosztályban (11‐30 év 
között) kismértékű emelkedés tapasztalható. 2011‐ben a legfiatalabb cadaver donor 13 éves 
volt, míg  a  legidősebb  81  éves.  Két,  18  év  alatti  cadaver donorból  történt  szervkivétel. A 
legfiatalabb vesedonor 17 éves volt, míg a legidősebb 69 éves. A vesedonorok átlagéletkora 
45,96 év. A  legfiatalabb májdonor 17 éves volt, míg a  legidősebb 81 éves. Az átlagéletkor a 
májdonorok  esetében  38,98  év  volt  a  2011‐es  év  folyamán.  A  szívdonorok  átlagéletkora 
2011‐ben 30,64 év volt, a  legfiatalabb szívdonor 20 éves, míg a  legidősebb 47 éves volt. A 
tüdődonorok átlagéletkora 39,95 év, a legfiatalabb tüdődonor 13 éves volt, míg a legidősebb 
68  éves.  Pancreas  tekintetében  az  átlagéletkor  34,8  év  volt  2011‐ben,  a  legfiatalabb 
pancreas donor 24 éves, míg a legidősebb 45 éves volt. 
A 234 jelentett lehetséges donornak 33,8 %‐a volt nő (79) és 66,2 %‐a férfi (155). A jelentett 
esetek vércsoport eloszlását tekintve a legtöbbször előforduló „A” vércsoport volt (46,87%), 
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ezt a „0” vércsoport követte (30,81%), majd a „B” vércsoport (11,6%) és végül 10,72 %‐ban 
fordultak elő „AB” vércsoportú lehetséges donorok. 
Az  agyhalálhoz  vezető  kórokokat  a Magyar  Aneszteziológiai  és  Intenzív  Terápiás  Társaság 
(MAITT)  Szervdonációs  Munkacsoportjával  közösen  kialakított  csoportosítás  alapján 
dokumentáljuk.  Az  ICD10  kódokat  folyamatosan  bővítjük  az  egyes  egyedi  eseteknek 
megfelelően.  A  donorok  diagnózisát  tekintve  az  agyi  vascularis  történések  fordulnak  elő 
leggyakrabban  (64,89%), ezek közül  is az aneurysma  ruptura által okozott nagyagy  féltekei 
agyállomány vérzés  (49 esetben) volt a  legtöbbször az agyhalálhoz vezető kórok,  illetve az 
aneurysma  ruptura  talaján  kialakuló  subarachnoideális  vérzés  (21  esetben).  Ezt  követik  a 
traumás történések (29,77%), amelyek közül a traumás eredetű subdurális vérzés a  legtöbb 
esetszámú diagnózis  (20 esetben) és 5,34 %‐ban egyéb diagnózis állt az agyhalál háttérben 
(hypoxiás agykárosodás). 
 
Donordiagnózisok Gyakoriság ICD 10 ICD 10
Traumás SAV 9
Traumás SAV, polytrauma 1
Traumás SDH 20
Traumás SDH, polytrauma 1
Contusio cerebri 1
Contusio cerebri, nagyagyi 1
Contusio cerebri, többszörös lokalizáció 5
Contusio cerebri, többszörös lokalizáció, polytrauma 1
Aneurysma ruptura, SAV 21 21 I60
Aneurysma ruptura, kamravérzés 2
Aneurysma ruptura, agyállományvérzés, agytörzsi 5
Aneurysma ruptura, agyállományvérzés, nagyagy féltekei 42
Stroke, vérzéses, agytörzsi 1
Stroke, vérzéses, nagyagyi 5
Stroke, lágyulásos, agytörzsi 2
Stroke, lágyulásos, nagyagyi 7
Hypoxia, újraélesztés után 5
Egyéb 2 2
Összesen: 131 131

S064‐S065‐S066‐S068‐S062‐S021‐S063‐S069

49

8

15

31

I61‐I62

S06.0

I64‐I63‐I66‐I69‐I65‐I67

 
 

1. táblázat: Agyhalálhoz vezető kórokok 
 
A vírusszerológiai vizsgálatok eredménye sok esetben befolyásolja a donáció kimenetelét. A 
18/1998.  (VI.  3.)  NM  rendelet  írja  elő  a  szerv‐  és  szövetdonoroknál  fertőző  betegségek 
kizárása céljából kötelezően végzendő vizsgálatokat. 
24. §    (1) A véregységek  (donációk) szűrővizsgálata kötelező  lues, HIV1, HIV2, HBsAg, anti‐HBc és 
HCV  fertőzöttség  ellenőrzésének  céljából,  illetve  külön  jogszabályban  foglalt  esetben  CMV 
fertőzöttség ellenőrzése céljából. 
(2) Szerv‐, szövet‐ vagy sejtátültetés esetén a donorok szűrővizsgálata az (1) bekezdésben felsorolt 
fertőzöttség kizárása céljából kötelezően elvégzendő. 
 
A  234  esetből  148  esetben  történt  vírusszerológiai  vizsgálat.  9  olyan  eset  volt,  amikor  a 
vírusszerológiai  vizsgálat  elkészült,  de  a  donáció  valamely más  oknál  fogva meghiúsult.  8 
esetben pedig a reaktív eredmény hiúsította meg a donációt. 
A  fentebb  felsorolt  vizsgálatok  közül  a  CMV  pozitivitás  az  egyetlen,  amely  nem 
kontraindikálja a donációt és a recipiens oldalon van jelentősége. Az esetek 84 %‐ban a CMV 
vizsgálat eredménye pozitív volt. 11 esetben az anti‐HBc eredménye  reaktivitást mutatott. 
Ekkor az OVSz belső eljárásrendjének megfelelően anti‐HBs titer meghatározása történik és 
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amennyiben megfelelő az eredmény (>100 mIU/ml) a vesék beültetése megtörténhet. 2011‐
ben mind a 11 esetben történt kiegészítő vizsgálat, amelyek közül 5 esetben az anti‐HBs titer 
nem érte el a 100 mIU/ml szintet, így ezen donációk az eredményt követően meghiúsultak. 6 
esetben volt az anti‐HBs titer szintje 100 mIU/ml felett, ezekből három esetben megtörtént 5 
vese kivétele, amelyek közül 3 vese került beültetésre. 
Egy esetben HBsAg reaktív, 3 esetben HCV reaktív eredmények hiúsították meg a donációt. 
A  lehetséges donorok anamnézisét tekintve 42 (17,9%) alkalommal történt az ellátás során 
komplett reanimáció. 5 (2,1%) lehetséges donor anamnézisében szerepelt Inzulin Dependens 
Diabetes Mellitus és 78 (33,3%) agyhalott anamnézisében szerepelt hypertonia diagnózis. 
A  jelentett  lehetséges donorok közül 13  (5,55%) másodlagos agykárosodás miatt került az 
agyhalál állapotába, ezért 72 órás volt a megfigyelési idő. 
Összesen 17 alkalommal történt kiváltó vizsgálat a megfigyelési  idő  lerövidítése céljából, de 
ez  csupán  4  esetben  történt  hosszabb,  72  órás  megfigyelési  időt  igénylő  potenciális 
donornál. 
29 előzetes keresztpróba és 149 előzetes  tipizálás  történt vérmintából. A megfigyelési  idő 
megszakítására 8 esetben volt szükség, ebből két esetben később meg  tudták állapítani az 
agyhalált és  sikeres  transzplantáció követte a donációt. Keringés összeomlás 4 alkalommal 
történt. 4 külföldi állampolgárt regisztráltunk és 1 fogvatartott agyhalottat. 11 alkalommal a 
család tiltakozása miatt hiúsult meg szervadományozás, amelyek közül 1 volt kiskorú, tehát a 
szülők írásos beleegyezése nem történt meg. 
 
Időszakos adatok 
 
Az Iroda havi rendszerességgel készít elemzéseket a rendelkezésre álló adatokból és értékeli 
azokat.  Az  elmúlt  évek  adatait  vizsgálva  megállapítható,  hogy  2011‐ben  a  havi  átlagos 
jelentések,  a  meghiúsult  jelentések,  valamint  a  megvalósult  donációk  számának  havi 
átlagában is csökkenés tapasztalható. 
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Jelentések havi átlaga az elmúlt 5 évben

 
8. ábra 
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A  donációs  aktivitást  nagyon  sok  tényező  befolyásolja,  befolyásolhatja.  (médiában 
megjelenő  szervadományozással  kapcsolatos  hírek,  strukturális,  vagy  személyi  változások, 
szabadságolás,  tanfolyamaink,  kórházlátogatásaink,  kongresszusok,  egyéb  helyi  személyi 
és/vagy tárgyi feltételek megléte, vagy hiánya, időjárás, stb.). Ezen okok eredményeként az a 
tapasztalat, hogy a  jelentések  száma nem egyenletes  tendenciát mutat, hanem  változatos 
képet ad. 2011‐ben a  jelentések számát tekintve március volt a  legaktívabb hónap, amikor 
34  donációs  szándékú  megkeresés  érkezett  az  Irodába.  A  legkevesebb  szeptemberben 
történt, akkor 10 jelentett esetet számoltunk. Megvalósult cadaver donációk szempontjából 
január  volt  a  legaktívabb  hónap,  amikor  19  alkalommal  történt  szervkivétel,  míg  a 
legkevesebb donáció júliusban valósult meg (6). 
Az  alábbi  ábrán  jól  érzékelhető,  a  Szervkoordinációs  Iroda  által  egy  évig működtetett  és 
2011.  június  végéig  meghosszabbított  koordinációs  hálózat  fejlesztésére  irányuló  pilot 
program  lezárásának  időszaka,  valamint  ezzel  egy  időben  a  potenciális  agyhalottak 
regisztrációjának  módosítása  (a  módosítás  lényege,  hogy  csak  az  észlelt  agyhalottak 
adatainak felvétele történt meg). 
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Jelentések eredménye 2011‐ben

 
9. ábra 

 
A jelentések eredményeinek ábráját vizsgálva elmondható, hogy a jelentések száma nem áll 
egyenes  arányban  a megvalósult  donációk  számával.  A  transzplantációs  céllal  eltávolított 
szervek  havi  átlaga  az  előző  években  tapasztaltakkal  összehasonlítva  az  eddigi 
legalacsonyabb  mértéket  mutatja  2011‐ben  (29,08  szerv/hó),  úgy,  mint  az  átlagos 
szervbeültetések  száma  is  (25,75  szerv/hó).  Az  ábrából  látható,  hogy  a  legkevesebb 
eltávolított  szervek  száma  egy  hónapban  2011‐ben  12  volt  júliusban, míg  a  legtöbb,  egy 
hónapban  kivett  szervek  száma  55  volt  januárban.  A  beültetett  szervek  száma  szintén 
júliusban volt a legalacsonyabb (7), míg a legtöbb szervet januárban ültették be (48). 



26 

34,5
29,0829

25,75
31,3

31,8333,83 30,6627,7530,75

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011

Szervkivételek száma Szervbeültetések száma

51

15 15 15

45 44

2224

54 51

12

50

1314

59

52

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Szervkoordinációs Iroda http://www.ovsz.hu/szervdonacio  

12

55

7

48

Szervkivételek és beültetések száma 
átlagosan, havonta

 
10. ábra 

Területi aktivitás 
 
A  jelentett  esetek  tekintetében  –  abszolút  számok  alapján  Budapesten  volt  a  legnagyobb 
aktivitás (60) –, azonban 1 millió lakosra számítva (pmp: per million population) Tolna megye 
volt a  legaktívabb   10 donorjelentéssel (pmp: 42,79). A megvalósult donációk  is a fentieket 
tükrözik,  hiszen  abszolút  számok  alapján  ez  esetben  is  Budapest  áll  az  első  helyen  25 
megvalósult donációval, azonban 1 millió  lakosra számítva Tolna megyében valósult meg a 
legtöbb donáció, összesen 7 (pmp: 29,95). A többi megye adatait vizsgálva Somogy megye a 
legszembetűnőbb,  ahonnan  2011‐ben  egy  megkeresés  sem  történt  a  donorjelentő  zöld 
számra. A további megyék közül a jelentett esetek számát figyelembe véve abszolút számok 
tekintetében  Nógrád megyéből  érkezett  a  legkevesebb  jelentés  (1), míg  1 millió  lakosra 
számítva  Pest  megye  volt  a  legkevésbé  aktív  megye  (6  jelentett  eset,  pmp:  4,87).  A 
megvalósult  donációk  számait  vizsgálva  Somogy  megyében  nem  történt  egyáltalán 
szervkivétel, míg abszolút  számokat  vizsgálva Békés és Nógrád megyékben  valósult meg a 
legkevesebb, 1‐1 szervkivétel, 1 millió lakosra számított legkevesebb szervkivétel pedig Pest 
megyében történt (3 megvalósult donáció, pmp: 2,43). 
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11. ábra 

 
 
Amennyiben  regionálisan  vizsgáljuk  az  adatokat  (figyelembe  véve  a  vesekivételi  régiókat) 
megállapítható,  hogy  abszolút  számok  alapján  a  budapesti  régióból  érkezett  a  legtöbb 
jelentés (120), azonban 1 millió  lakosra számítva a  jelentett esetek száma alapján a szegedi 
régióban  volt  legnagyobb  az  aktivitás  (26,91  pmp). Mind  abszolút  számok  alapján, mind 
pedig  1 millió  lakosra  számítva  a  jelentett  esetek  tekintetében  a  legkevésbé  aktív  a pécsi 
régió volt (27  jelentett eset, 21,83 pmp). Megvalósult donációk számának alapján szintén a 
budapesti régió volt a legaktívabb (59; 11,18 pmp), azonban 1 millió lakosra számítva ebben 
a régióban történt a legkevesebb, míg a szegedi régióban történt a legtöbb szervkivétel (30; 
17,55 pmp). Abszolút számok alapján a pécsi régióban volt a legkevesebb donáció (16; 12,93 
pmp). 
Az  elmúlt  évben  tapasztalt  csökkenés  a  donációs  aktivitásban  mind  abszolút  számok 
tekintetében, mind pedig az 1 millió  lakosra számított pmp értékben az összes vesekivételi 
régió tekintetében tapasztalható volt. A jelentett esetek számait és a megvalósult donációk 1 
millió  lakosra számított értékeit  is  figyelembe véve a  legkisebb arányú csökkenés a szegedi 
régióban  volt  tapasztalható  az  előző  évek  adataival  összehasonlítva  (max.  2009‐ben: 
jelentett esetek: 53; 30,57 pmp; megvalósult donációk: 33; 19,03 pmp / 2011‐ben: jelentett 
eset: 46; 26,91 pmp; megvalósult donációk: 30; 17,55 pmp). A legnagyobb arányú csökkenés 
mindkét szempontot  figyelembe véve a debreceni  régióban  tapasztalható  (jelentett esetek 
max. 2010‐ben: 74; 40,91 pmp; megvalósult donációk min. 2007‐ben: 45; 24,30 pmp / 2011‐
ben:  jelentett  esetek:  41;  22,84  pmp,  megvalósult  donációk:  26;  14,48  pmp).    Megyei 
adatokat  vizsgálva  a  legnagyobb  pozitív  irányú  változást mind  a  jelentett, mind  pedig  a 
megvalósulások tekintetében 1 millió lakosra számítva Tolna, Csongrád és Heves megyékben 
tapasztaltuk. 
A  donációs  aktivitás  csökkenése  a  legkifejezettebben  Borsod‐Abaúj‐Zemplén  és  Somogy 
megyékben volt érzékelhető az elmúlt évben. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

1 Somogy Megye 3 2 2 7 0 2 1 2 5 0
2 Pest Megye 7 0 8 9 6 4 0 4 3 3
3 Békés Megye 3 6 9 4 5 2 4 4 1 1
4 Nógrád Megye 6 11 4 3 1 4 2 1 0 1
5 Veszprém Megye 5 5 8 10 5 3 2 5 9 2
6 Komárom‐Esztergom Megye 6 10 11 10 4 4 5 7 5 3
7 Hajdú‐Bihar Megye 15 14 18 20 13 11 9 7 10 6
8 Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megye 31 28 20 27 10 19 20 12 15 8
9 Vas Megye 14 10 3 4 4 11 6 1 1 3

10 Baranya Megye 8 15 13 13 9 5 8 5 10 5
11 Zala Megye 10 6 5 5 8 6 4 2 3 4
12 Budapest 65 72 76 74 60 27 35 33 33 25
13 Győr‐Moson‐Sopron Megye 20 19 14 14 17 11 9 8 8 7
14 Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye 13 18 22 10 8 10 8 15 8 7
15 Fejér Megye 6 16 14 11 14 3 12 9 5 8
16 Bács‐Kiskun Megye 7 10 7 20 15 5 4 4 14 10
17 Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megye 21 18 19 27 18 15 6 6 16 12
18 Heves Megye 3 5 4 0 9 1 2 1 0 7
19 Csongrád Megye 8 17 15 15 18 6 9 10 10 12
20 Tolna Megye 3 3 5 4 10 2 2 4 3 7

254 285 277 287 234 151 148 140 159 131

Megye

Szum

Jelentések száma Megvalósult donációk

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
1 Somogy Megye 9,11 6,09 6,15 21,73 0,00 6,07 3,04 6,15 15,52 0,00
2 Pest Megye 6,05 0,00 6,69 7,42 4,88 3,46 0,00 3,35 2,47 2,44
3 Békés Megye 7,78 15,70 23,89 10,77 13,64 5,18 10,47 10,62 2,69 2,73
4 Nógrád Megye 27,93 51,64 19,03 14,45 4,88 18,62 9,39 4,76 0,00 4,88
5 Veszprém Megye 13,70 13,75 22,12 27,75 13,94 8,22 5,50 13,83 24,97 5,57
6 Komárom‐Esztergom Megye 19,06 31,74 34,96 31,80 12,80 12,71 15,87 22,25 15,90 9,60
7 Hajdú‐Bihar Megye 27,40 25,66 33,10 36,89 24,02 20,10 16,49 12,87 18,44 11,08
8 Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megye 42,71 38,95 28,18 38,51 14,43 26,18 27,82 16,91 21,39 11,55
9 Vas Megye 52,96 37,99 11,46 15,33 15,42 41,61 22,79 3,82 3,83 11,57
10 Baranya Megye 20,08 37,67 32,78 32,92 22,86 12,55 20,09 12,61 25,32 12,70
11 Zala Megye 33,99 20,45 17,14 17,23 27,72 20,40 13,63 6,86 10,34 13,86
12 Budapest 38,28 42,45 44,65 43,22 34,85 15,90 20,64 19,39 19,27 14,52
13 Győr‐Moson‐Sopron Megye 45,29 42,92 31,50 31,32 37,91 24,91 20,33 18,00 17,90 15,61
14 Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye 31,92 44,60 55,11 25,32 20,47 24,56 19,82 37,58 20,26 17,91
15 Fejér Megye 14,01 37,32 32,67 25,68 32,75 7,00 27,99 21,00 11,67 18,72
16 Bács‐Kiskun Megye 13,01 18,65 13,12 37,71 28,39 9,30 7,46 7,49 26,40 18,92
17 Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megye 36,30 31,25 33,27 47,76 32,12 25,93 10,42 10,51 28,30 21,41
18 Heves Megye 9,35 15,65 12,62 0,00 28,90 3,12 6,26 3,16 0,00 22,48
19 Csongrád Megye 18,89 40,12 35,37 35,39 42,53 14,16 21,24 23,58 23,59 28,35
20 Tolna Megye 12,35 12,45 20,97 16,96 42,80 8,23 8,30 16,78 12,72 29,96

25,20 28,31 27,57 28,61 23,36 14,98 14,70 13,93 15,85 13,08

Megye
Pmp jelentett Pmp megvalósult

Szum  
 

2. táblázat: Jelentett esetek, megvalósult donációk megyei gyakorisága az elmúlt 5 évben 
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Magyarországi transzplantációs aktivitás 2011‐ben 
 
A  131  megvalósult  donáció  összesen  349  szerv  kivételét  és  269  szerv  beültetését 
eredményezte. Ezen felül 40 szerv beültetése külföldön történt meg a Semmelweis Egyetem 
valamint a bécsi Allgemeines Krankenhaus  között  létrejött  szerződés értelmében, amely a 
Magyarországon kivett donortüdők Bécsben történő transzplantációjának feltételeit rögzíti. 
Egy donorból átlagosan 2,66 szerv kivétele és 2,33 szerv beültetése valósulhatott meg. 
 
Vese 
 
A  vesék  kivételére  jogosult  egészségügyi  szolgáltatók  listáját  a  18/1998.  (XII.27.)  EüM 
rendelet  5.  számú  melléklete  határozza  meg.  Eszerint  a  négy  orvostudományi  egyetemi 
klinika  (Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged)  jogosult mind a vesék kivételére, mind pedig 
azok beültetésére. A  jogszabályban a vesék kivételére vonatkozó  illetékességi régiók ugyan 
nincsenek meghatározva,  a  gyakorlatban  azonban  a  klinikák  a  várólista  alapján  nyújtható 
ellátások  részletes  szabályairól  szóló  287/2006  (XII.23.)  Korm.  rendelet  3.  számú 
mellékletében  meghatározott  Regionális  Vesetranszplantációs  Bizottságok  illetékességi 
területeit alkalmazzák a szervkivételek tekintetében. 
 
5. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 
Az  adott  szerv  tekintetében  szerv  beültetésére,  valamint  élő  személyből  történő  szervkivételre  jogosított 
egészségügyi szolgáltatók: 

1. Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum I. Sz. Sebészeti Klinika (vese). 
2. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika (vese; vese és hasnyálmirigy 

együtt). 
3. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (vese; máj; 

vese és hasnyálmirigy együtt). 
4. Semmelweis Egyetem Ér‐ és Szívsebészeti Klinika (szív). 
5. Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (vese). 
6. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyermekszív) 

Az adott szerv tekintetében halott személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók: 
1. Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum I. Sz. Sebészeti Klinika (vese). 
2. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika (vese; vese és hasnyálmirigy 

együtt). 
3. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (vese; máj; 

vese és hasnyálmirigy együtt). 
4. Semmelweis Egyetem Ér‐ és Szívsebészeti Klinika (szív). 
5. Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (vese). 
6. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (tüdő). 
7. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyermekszív) 

 
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 
3. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 
A) A Regionális Vesetranszplantációs Bizottságok működésének központjai 
1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika  (1082 Budapest, 
Baross u. 23‐25.) 
Illetékességi terület: 
Budapest, 
Fejér megye, 
Győr‐Moson‐Sopron megye, 
Heves megye, 
Komárom‐Esztergom megye, 
Nógrád megye, 



30 

Pest megye, 
Vas megye, 
Veszprém megye. 
2. Szegedi Tudományegyetem Orvos‐ és Gyógyszerésztudományi Centrum Sebészeti Klinika (6720 Szeged, Pécsi 
u. 4.) 
Illetékességi terület: 
Bács‐Kiskun megye, 
Békés megye, 
Csongrád megye, 
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye. 
3. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.) 
Illetékességi terület: 
Baranya megye, 
Somogy megye, 
Tolna megye, 
Zala megye. 
4.  Debreceni  Egyetem Orvos‐  és  Egészségtudományi  Centrum  Sebészeti  Klinika  (4012  Debrecen, Nagyerdei 
körút 98.) 
Illetékességi terület: 
Borsod‐Abaúj‐Zemplén megye, 
Hajdú‐Bihar megye, 
Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megye. 
 
Vesekivételek  vonatkozásában minden  centrum  alkalmazza  a  fenti,  bizottsági működésre 
vonatkozó  területi  felosztást.  Ennek  értelmében  négy  régió  működik  jelenleg  az  alább 
felsorolt népességi megoszlásban: 
‐ Budapesti régió (8 megye és Budapest): 5.274.260 lakos 
‐ Debreceni régió (3 megye): 1.794.498 lakos 
‐ Pécsi régió (4 megye): 1.236.577 lakos 
‐ Szegedi régió (4 megye): 1.708.498 lakos 

(Adatforrás: Központi Statisztikai Hivatal, népességi mutatói 2010‐ben, http://www.ksh.hu) 
 
A  Szervkoordinációs  Iroda  figyelemmel  kíséri  az  összes  vesekivételi  és  beültetési  adatot, 
valamint  azok  régiónként  történő  megoszlását  is.  A  négy  régió  népessége  jelentős 
mértékben eltér, ezért pontosabb  összehasonlítás  lehetőségét  adja, ha  az  adatok  1 millió 
lakosra számított értékeit vesszük figyelembe (a továbbiakban /pmp). 
 
A  budapesti  Semmelweis  Egyetem  Transzplantációs  és  Sebészeti  Klinikája  2011‐ben  109 
vesét vett ki (20,67 pmp). 16 (14,67%) vesét küldött el más régióba (Debrecen: 6, Szeged: 2, 
Pécs:  8)  és  összesen  42  vesét  kapott  a  három  régióból.  (Debrecenből:  16,  Szegedről:  16, 
Pécsről:  10).  Az  1997.  évi  CLIV.  Egészségügyi  Törvény  XI.  fejezete  foglalkozik  a  Szerv‐  és 
szövetátültetéssel,  amelynek  a  213.  §‐a  rendelkezik  az  eltávolított,  de  fel  nem  használt 
szervek  kötelező  szövettani  vizsgálatáról.  Budapesten  összesen  28  vese  került  szövettani 
vizsgálatra, amelyek közül 2 a szegedi régióból, 2 a pécsi régióból, míg 5 a debreceni régióból 
kapott  vese  volt.  Összesen  tehát  33  kapott  vesét  tudott  felhasználni  a  klinika.  Cadaver 
donorból származó veseátültetés összesen 107 (20,29 pmp) történt a budapesti régióban és 
34 élődonoros vesetranszplantációval (6,44 pmp) emelték a vesetranszplantációs aktivitást. 
Havonta vizsgálva az adatokat a legkevesebb, egy hónapban kivett vesék száma a budapesti 
régióban 2 volt, amit novemberben regisztráltunk, míg a legtöbb, egy hónapban eltávolított 
vesék  száma  16  volt  (júniusban).  Átlagosan  9,08  vesét  vett  ki  a  budapesti  régió  egy 
hónapban.  A  legkevesebb,  beültetett  vesék  száma  egy  hónapban  a  budapesti  régióban  5 
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volt,  amelyre  július,  szeptember,  december  hónapokban  volt  példa,  míg  a  legtöbb,  egy 
hónapban  beültetett  vesék  száma  15  volt  januárban. Átlagosan  egy  hónapban  8,91  vesét 
ültetett a budapesti Transzplantációs Klinika. 
 
A Debreceni Egyetem, Sebészeti Intézet 46 vesét vett ki (25,63 pmp). 28 vesét küldött el más 
régióba  (60,86%)  (Budapest:  16,  Pécs:  8,  Szeged:  4)  és  összesen  12  vesét  kapott  a  többi 
régiótól  (Budapestről: 6, Pécsről: 1, Szegedről: 5). Szövettanra 5 vese került Debrecenben, 
ebből 1 a szegedi Klinikáról kapott vese volt.   Összesen 25 vesét ültetett be  (13,93 pmp) a 
Debreceni  Egyetem  Sebészeti  Intézete.  Ezen  felül  2  élődonoros  vesetranszplantációval 
növelte a klinika transzplantációs aktivitását (1,11 pmp). A debreceni klinika átlagosan 3,83 
vesét távolított el havonta. A legkevésbé aktív hónapok a február, június, július, augusztus és 
november  voltak  ebben  a  régióban,  amikor  2‐2  vesekivétel  történt, míg  a  legtöbb  vesét 
márciusban  (8)  vették  ki.  Átlagosan  2,08  vesét  ültettek  be  Debrecenben  havonta,  nem 
történt vesebeültetés júliusban, míg a legtöbb vesét szeptemberben ültették be (5). 
 
A Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Klinikája 30 vesét vett ki (24,26 pmp). 14 vesét küldött 
el más  régióba  (46,66%)  (Budapestre: 10, Debrecenbe: 1,  Szegedre: 3) és 30  vesét  kapott 
három  régióból  (Budapestről:  8,  Szegedről:  14,  Debrecenből:  18).  Szövettanra  3  vesét 
küldtek  el,  amelyek  közül  2  a  szegedi,  míg  1  a  budapesti  régióból  érkezett  vese  volt. 
Összesen 43, cadaver donorból származó vesét ültettek be (34,77 pmp) Pécsett.  Emellett 4 
vesét  (3,23 pmp)  élődonoros  transzplantáció  által  ültettek  a  pécsi  klinikán. Átlagosan  egy 
hónapban 2,5 vese kivétele történt meg ebben a régióban. Négy olyan hónap volt 2011‐ben, 
amikor nem történt vesekivétel (február, május, július, augusztus) ebben a régióban, viszont 
a legtöbb vesekivétel január és október hónapokban történt (8‐8). Beültetések tekintetében 
a legkevésbé aktív hónap november volt a pécsi régióban, amikor nem ültettek be vesét, míg 
a  legtöbb  veseátültetés  január,  június  és  október  hónapokban  történt,  amikor  7‐7  vese 
transzplantációja valósult meg. Átlagosan 3,58 vesét ültettek be havonta a pécsi klinikán. 
 
A  Szegedi  Tudományegyetem  Sebészeti  Klinikája  59  vesét  vett  ki  (34,52  pmp).  35  vesét 
küldött át más  régiókba  (59,32%)  (Budapest: 16, Debrecen: 5, Pécs: 14) és 9 vesét kapott 
más  régiókból  (Budapest: 2, Debrecen: 4, Pécs: 3). Szövettani vizsgálatra összesen 4 vesét 
küldtek Szegeden, amelyek közül 1 Pécsről érkezett. Cadaver donorból 29 vesét ültetettek be 
(16,97  pmp)  Szegeden,  amely  mellett  7  vesét  (4,09  pmp)  transzplantáltak  élődonorból. 
Szegeden átlagosan havonta 4,91 vesét vettek ki, a  legkevésbé aktív hónapokban 2‐2 vese 
eltávolítása  történt meg  (február,  július, augusztus, szeptember, december), míg a  legtöbb 
eltávolított  vese  10‐10  volt  januárban  és  novemberben.  Szegeden  átlagosan  2,41  vesét 
ültettek  be havonta. A  legkevésbé  aktív  hónapban,  júliusban  nem  történt  veseátültetés  a 
klinikán, míg a  legtöbb, egy hónapban beültetett vesék száma 6 volt, melyeket márciusban 
ültették be. 
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Vesekivételek és beültetések aktivitása 1 millió lakosra 
számítva régiónként Magyarországon, 2011.

 
13. ábra 

 
Az  összes  régiót  figyelembe  véve  a  2011‐es  évben  244  vesekivétel  és  204  vesebeültetés 
történt.  40  transzplantációs  céllal  eltávolított  vese  szövettani  vizsgálatra  került.  Havonta 
átlagosan  20,33  vese  kivétele  történt  meg.  A  legkevésbé  aktív  hónap  vesekivétel 
szempontjából  a  július  volt,  amikor  12  vese  eltávolítása  történt meg, míg  a  legaktívabb 
januárban  36  vese  kivétele  történt meg.  Az  átlagosan,  egy  hónapban  beültetett  szervek 
száma  17  volt.  7  vesét  ültettek  be  a  legkevésbé  aktív  júliusban  és  29  vesét  ültettek  be 
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januárban.  Havonta  3,33  vese  került  szövettanra  átlagosan.  Februárban,  júliusban  és 
szeptemberben nem került vese szövettanra, míg a legtöbb szövettanra küldött vesék száma 
egy hónapban 7 volt januárban. 
2011‐es évben összesen 47 élődonoros veseátültetés történt hazánkban (4,69 pmp), amely 
aktivitás jelentősen emelkedik az elmúlt két évben. 
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Veseátültetések száma 
Magyarországon, 1973‐2011.

 
14. ábra 

 
A cadaver donorból származó veserecipiensek demográfiai adatait vizsgálva 56,4 %  férfi és 
43,6%  nő  volt. A  legfiatalabb  recipiens  két  7  éves  gyermek  volt,  a  legidősebb  74  éves. A 
veserecipiensek  átlagéletkora  47,19  év  volt. Az  életkori megoszlásokat  vizsgálva  az  elmúlt 
évekhez  viszonyítva  változás  nem  figyelhető  meg,  továbbra  is  az  51‐60  év  közötti 
korosztályból  kerül  ki  a  legtöbb,  a  veserecipiensek  28%‐a.  A  leggyakrabban  előforduló 
vércsoport  a  veseátültetettek  között  az  „A”  volt  (46,73%),  ezt  követte  a  „0”  vércsoport 
(27,1%),  majd  egyforma  arányban  13,08%‐ban  fordultak  elő  „B”  és  „AB”  vércsoportú 
vesebetegek egyaránt. 
 
 
Máj 
 
Máj  tekintetében  a  budapesti  Semmelweis  Egyetem,  Transzplantációs  és  Sebészeti 
Klinikának van  jogosultsága mind a kivételre, mind pedig a beültetésre. 2011‐ben 41  (4,09 
pmp) máj  került  eltávolításra  transzplantációs  célú  felhasználás  céljából magyar  cadaver 
donorból, amelyek közül 37 máj beültetése magyar recipiensbe történt. A 2010‐es évben egy 
kétoldalú  együttműködés  jött  létre  a  Semmelweis  Egyetem  és  a  bécsi  Allgemeines 
Krankenhaus között, amely  lehetővé  tette a 2011‐ben  is, hogy a hazai akut várólistán  lévő 
májrecipiensek  egyedi  esetekben  felkerüljenek  az  Eurotransplant  sürgősségi  várólistájára, 
hogy ezen betegek mielőbb életmentő szervhez jussanak. Ennek következtében 2011‐ben 4 
akut  várólistán  lévő  májbeteg  juthatott  szervhez,  amelynek  viszonzásaként  4 
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Magyarországon  eltávolított  májat  az  Eurotransplantban  ültettek  be.  A  fenti  okok 
következtében Magyarországon összesen 41 máj került beültetésre, szövettanra nem került 
transzplantációs  céllal  eltávolított máj. Havonta  átlagosan  3,41 májat  távolítottak  el,  nem 
történt májkivétel júliusban, míg a legtöbb májat januárban vették ki (8). Átlagosan 3,41 máj 
beültetése  történt  meg  havonta,  nem  történt  májbeültetés  júliusban,  míg  a  legtöbb 
beültetés szintén januárban valósult meg, akkor a 8 eltávolított májat mind transzplantálták. 
A májrecipiensek 60%‐a volt férfi és 40%‐a nő. A legfiatalabb májrecipiens egy 8 éves kislány, 
míg  a  legidősebb májátültetett  69  éves  volt.  Az  átlagéletkor  a májátültetettek  esetében 
47,76 év volt. Életkori megoszlások tekintetében szintén az 51‐60 éves korosztályból került ki 
a legtöbb májrecipiens (51,2%). A májrecipiensek 40%‐a „0”, 37,78%‐a „A”, 17,78%‐a „B” és 
4,44%‐a „AB” vércsoportú májbetegek volt. 
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Májátültetések száma 
Magyarországon, 1995‐2011.

 
15. ábra 

 
 
Szív 
 
Felnőttből  történő  szívkivételre  és  beültetésre  a  budapesti  Semmelweis  Egyetem 
Szívsebészeti  Klinikája  jogosult.  2007.  áprilisától  gyermekszív  kivételére  és  beültetésére 
kapott  jogosultságot  a  Gottsegen  György  Országos  Kardiológiai  Intézet  Gyermekszív 
Központja. Az elmúlt évben 13  (1,29 pmp)  felnőtt  szívkivétel  történt, amelyek mindegyike 
beültetésre került, míg 1  (0,09 pmp – a  teljes  lakossághoz viszonyított érték) gyermekszív 
eltávolítás  történt  Magyarországon,  amelyet  sikeres  transzplantációk  követtek.  Összesen 
tehát 14 (1,39 pmp) szívkivétel és beültetés történt. 
Átlagosan havonta 1,16 szív kivétele és beültetése történt meg. A legkevésbé aktív hónapok 
a március,  július és augusztus voltak, akkor nem  történtek szívkivételek, míg a  legtöbb egy 
hónapban eltávolított  szívek  száma 2 volt öt hónapban  (február, május,  június, november, 
december). 
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Szívátültetések száma 
Magyarországon, 1992‐2011.

 
16. ábra 

 
 
A szívrecipiensek átlagéletkora 51,29 év volt, a legfiatalabb recipiens egy 11 éves kislány, míg 
a  legidősebb  szívet  kapott  beteg  61  éves  volt.  A  legtöbb  szívrecipiens  az  51‐60  éves 
korosztályból  került  ki  (71,42%). A  szívrecipiensek  35,71 %‐a    volt  „A” és  „0”  vércsoportú 
egyaránt,  valamint  szintén  egyforma  arányban  (14,28%)  volt  „B”  és  „AB”  vércsoportú 
szívbeteg a recipiensek között. 
 
Pancreas 
 
Hasnyálmirigy  eltávolítására  és  kombinált  vese‐  és  hasnyálmirigy  beültetésére  2  centrum 
jogosult. A pécsi Sebészeti Klinika 2011‐ben 6 hasnyálmirigyet  távolított el és 6‐ot ültetett 
be,  míg  a  budapesti  Transzplantációs  és  Sebészeti  Klinika  transzplantációs  céllal  4 
hasnyálmirigyet  vett  ki  és  4‐et  ültetett  be,  így  2011‐ben  pancreas  nem  került  szövettani 
vizsgálatra egyik transzplantációra jogosult intézményben sem. Összesen tehát a múlt évben 
10 (0,99 pmp) pancreas kivétele és beültetése történt meg. A havonta átlagosan eltávolított 
és  beültetett  hasnyálmirigyek  száma  0,83  volt.  A  legtöbb  kivétel  és  beültetés  januárban 
történt, amikor 3 kombinált vese‐ és hasnyálmirigy átültetés valósult meg egy hónapban. 
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Kombinált vese és hasnyálmirigy átültetések 
száma Magyarországon, 1998‐2011.

 
17. ábra 

 
 
A  legfiatalabb  pancreas  recipiens  28  éves,  míg  a  legidősebb  47  éves  volt  2011‐ben.  A 
pancreas  recipiensek átlagéletkora 35,3 év volt. Az életkori korcsoportokat vizsgálva 2011‐
ben  legnagyobb arányban a 31‐40 éves korosztályból  fordultak elő  (60%) a szerveket kapó 
betegek. Bár  az  esetszám  alacsony, de  a  legtöbb pancreas  recipiens  az  „A”  vércsoportból 
került  ki  (50%), míg  40%‐ban  „0”  és  10  %‐ban  „B”  vércsoportú  betegek  kaptak  vesével 
kombináltan hasnyálmirigyet. 
 
Tüdő 
 
Tüdő vonatkozásában, a fent említetteknek megfelelően a Semmelweis Egyetem valamint a 
bécsi  Allgemeines  Krankenhaus  között  létrejött  kétoldalú  együttműködési  megállapodás 
alapján  történik a szervek kivétele Magyarországon, majd azok beültetése a bécsi Klinikán. 
Így a magyar rászoruló betegek számára évek óta elérhető a tüdőtranszplantáció Bécsben. A 
bécsi várólistán szereplő magyar betegek előnyt élveznek a kiválasztásnál abban az esetben, 
ha magyar donortüdő érkezik Bécsbe. Mivel a magyar donortüdők száma  jóval meghaladja 
egy évben a hazai várakozók számát, így a magyar beteg rövid ideig várakozik, és hamar jut 
tüdőhöz.  2011‐ben  40  tüdő  kivétele  (double  lungs)  és  beültetése  történt  meg  magyar 
donorból. Egy tüdő eltávolítását követően került az egyik tüdőfél szövettani vizsgálatra, de a 
másik  tüdőfél beültetésre  került,  így a  kivett és beültetett  szervek  száma egyezik. A bécsi 
klinika,  valamint  a  Magyar  Tüdőtranszplantációs  Várólista  Bizottság  által  szolgáltatott 
információk alapján 2011‐ben 13 magyar beteg kapott tüdőt cadaver donorból. Figyelembe 
véve a 2011‐ben eltávolított és átültetett 40 tüdőt, az átlagosan 1 hónapban eltávolított és 
beültetett  tüdők  száma  3,33  volt  havonta.  Az  egy  hónap  alatt  legtöbb  eltávolított  tüdők 
száma januárban volt a legmagasabb (7), míg júliusban nem került tüdő kivételre. 
A magyar  donortüdővel  transzplantált  betegek  átlagéletkora  45,43  év  volt.  A  legfiatalabb 
recipiens  egy  13  éves  kislány,  míg  a  legidősebb  egy  65  éves  beteg  volt.  A  legtöbb 
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tüdőrecipiens az 51‐60 éves korosztályból került ki  (32,5%). A  tüdőt kapó betegek 47,5%‐a 
„0” vércsoportú volt, 25 %‐ban „A” vércsoportú, 22,5%‐ban „B” és 5%‐ban „AB” vércsoportú 
betegnek ültettek be tüdőt. Magyar donorból 3 magyar recipiens kapott tüdőt. 
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32,5%

Tüdőkivételek Magyarországon 
és átültetések Bécsben, 1996‐2011.

 
18. ábra 

 

Időszaki összehasonlítások 
 
Szervenként  vizsgálva  az  adatokat,  azt  tapasztaljuk,  hogy  a  cadaver  vesekivételek  száma 
mind a 2010‐es évhez  (‐18,94%), mind pedig az előző kilenc év átlagához képest  (‐22,04%) 
csökkenést  mutat,  amely  csökkenés  a  leginkább  a  debreceni  régióban  volt  kimutatható 
mindkét  összehasonlításban  (2010‐hez  képest  ‐41,03%,  előző  9  év  átlagához  képest 
‐37,93%). A legkisebb mértékű volt a csökkenés a budapesti régió területén eltávolított vesék 
számában  az  előző  évhez  viszonyítva  (‐6,84%), míg  az  előző  kilenc  év  átlagához  képest  a 
szegedi  régióban  csökkent  a  legkisebb mértékben  az  eltávolított  vesék  száma  (‐2,21%). A 
vesekivételekhez  hasonlóan  a  beültetések  számában  is  csökkenést  tapasztalunk mindkét 
viszonyítás  tekintetében,  2010‐hez  képest  23,02%‐al, míg  a megelőző  kilenc  év  átlagához 
képest  26,06%‐al  csökkent  a  vesebeültetések  száma.  A  megelőző  évhez  viszonyítva  a 
legnagyobb  mértékű  volt  a  csökkenés  a  szegedi  régióban  beültetett  vesék  számában 
(‐50,82%), míg  a megelőző  kilenc  év  átlagához  viszonyítva  a  debreceni  régióban  csökkent 
legnagyobb mértékben a beültetések száma (‐39,52%), de ebben a viszonyításban is jelentős 
mértékű visszaesést  tapasztalunk a szegedi régióban  (‐37,64%). A  legkisebb mértékű volt a 
csökkenés  az  előző  évhez  viszonyítva  a  pécsi  régióban  (‐4,44%)  és  ebben  a  régióban 
növekedett  egyedül  kis mértékben  a  beültetések  száma  a megelőző  kilenc  év  átlagához 
viszonyítva  (1,84%).  A  szövettanra  küldött  vesék  számában  emelkedés mutatkozott mind 
2010‐hez viszonyítva (5,26%), mind pedig a megelőző 9 év átlagához képest (8,76%). 
A  májkivételek  száma  mind  a  2010‐hez,  mind  pedig  az  előző  9  év  átlagához  képest 
csökkenést mutat  (‐19,61%,  ‐10,22%).  A májbeültetések  számában  a  csökkenés mértéke 
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kisebb  a  2010‐es  évhez  képest  (‐4,65%), míg  az  előző  9  év  átlagához  képest  emelkedés 
mutatkozott,  amelynek mértéke  8,53%.  Szövettani  vizsgálatra  küldött máj  2011‐ben  nem 
volt. 
 
Szívkivétel tekintetében mindkét szemponthoz viszonyítva csökkenés mutatkozott, az előző 
évhez képest 26,32% a csökkenés mértéke, míg az előző 9 év átlagához viszonyítva 19,75%‐
os  a  csökkenés mértéke. A  beültetések  számát  vizsgálva  4,65%‐al  csökkent  a  beültetések 
száma a Semmelweis Egyetem Szívsebészeti Klinikáján, míg az előző 9 év átlagához képest 
13,97%‐os  mértékű  a  csökkenés.  A  Gottsegen  György  Országos  Kardiológiai  Intézet 
Gyermekszív Központja 2011‐ben egy sikeres szívátültetést hajtott végre, miután 2010‐ben 
hat ilyen beavatkozás történt. 
A  pancreaskivételek  száma  jellemzően  nem  követi  a  donációs  aktivitást.  Hasnyálmirigy 
beültetés  tekintetében  a  legaktívabb  év  2006.  volt,  amikor  13  kombinált  vese‐  és 
hasnyálmirigy  beültetés  történt. Mind  a  2007‐es  évben, mind  pedig  a  2008‐as  évben  5 
szimultán  vese‐  és  hasnyálmirigy  transzplantáció  történt.  A  2011‐es  évben  teljesen 
megegyezve a megelőző két évvel összesen 10 hasnyálmirigy kivétel  történt  (Budapest: 4, 
Pécs:  6),  amelyekből  nem  került  szövettanra  pancreas,  így  minden  szerv  beültetése 
megtörtént. (Budapest: 4, Pécs: 6) 
A tüdőkivételek száma mind az előző évhez viszonyítva (21,21 %), mind pedig az előző 9 év 
átlagához viszonyítva is emelkedést mutat (38,46 %). 
 
Összességében elmondható, hogy a kivett szervek száma az előző évhez viszonyítva 15,70%‐
al  csökkent,  míg  az  előző  9  év  átlagához  viszonyítva  a  csökkenés  mértéke  16,24%.  A 
beültetett szervek számában az előző évhez képest 16,49%‐os, míg az előző 9 év átlagához 
viszonyítva  16,13%‐os  a  csökkenés mértéke.  Az  előző  évhez  képest  a  szövettanra  küldött 
szervek  száma 13,04%‐os csökkenést mutat, míg az előző 9 év átlagához képest 17,24%‐al 
csökkent a szövettanra küldött szervek száma. 
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Transzplantációs aktivitás 
Magyarországon, 1973‐2011.

 
19. ábra 
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Gyermekdonációs és transzplantációs aktivitás 
 
Épp úgy, mint  az egészségügy bármely más  szakterületén,  a  szervátültetés  terén  is el  kell 
különítenünk  a  gyermekeket  érintő  szervdonációs,  transzplantációs  tevékenységet,  amely 
több szempontból is indokolt. 
A hazai 26 csecsemő és gyermekintenzív valamint PIC/NIC osztállyal rendelkező fekvőbeteg 
ellátó  intézmény közül a tavalyi évben 9 kórház vállalta fel azt a feladatot, hogy potenciális 
donort jelentsen. 
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Gyermekdonort jelentő intézmények, 2011

 
20. ábra 

 
 
Gyermekdonort jelentő intézmények 
 
Kiskorú  potenciális  szervdonort  jelentő  intézmény  az  összes  donorjelentő  kórháznak  a 
15,51%‐át teszi ki. 
2007‐ben 8, 2008‐ban 9, 2009‐ben 12, 2010‐ben 16 ilyen intézmény volt. 
A 9 kórházból, összesen 10 esetben érkezett jelentés a Szervkoordinációs Iroda donorjelentő 
zöld számára, és ebből 2 esetben történhetett szervkivétel 2 különböző (az összes, 44 donort 
adó intézmény 4,5 %‐a) intézményben. 
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Gyermekdonort jelentő intézmények, 
2007‐2011.

 
21. ábra 

 
 
2011‐ben  a  gyerekdonorokból  megvalósult  szervkivételek  között  egy  vesekivétellel  járó 
többszerv‐kivétel (K‐MOD) és 1 vesekivétellel nem járó egyszerv‐kivétel (nK‐SOD) történt. 
Magyarországon  2007.  és  2009.  között  emelkedés  volt  megfigyelhető  a  18  év  alatti 
potenciális  donorokról  a  Szervkoordinációs  Irodához  beérkező  jelzések  számában  és 
arányában, azonban 2010 óta enyhe  csökkenést  tapasztaltunk ezen a  téren az előző évek 
adataihoz viszonyítva. A gyermekdonor  jelentések aránya a 2007‐ben volt a  legalacsonyabb 
(3,94%) és az elmúlt 5 év adatait vizsgálva láthatjuk, hogy az alacsonyabb esetszám sajnos a 
kiskorú donorok jelentések számában is csökkenést eredményez. 
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Jelentett esetek száma, 2007‐2011.

 
22. ábra 

 
A  kiskorú  donorból  történt  szervkivételek  száma  és  aránya  az  alacsony  donációs  aktivitás 
mellett  is  csökkenést mutatnak.  Az  elmúlt  5  év  adatait  vizsgálva  elmondható,  hogy  a  2 
megvalósult donáció minden szempontból alacsony esetszámot tükröz. 
Ha  megvizsgáljuk,  hogy  egy‐egy  évben  a  jelentett  kiskorú  potenciális  donorok  hány 
százalékából történt szervkivétel, azt láthatjuk, hogy az elmúlt években ebből a szempontból 
is  folyamatos  csökkenés  tapasztalható.  A  legaktívabb  2008‐as  évben  a  potenciális 
gyermekdonort jelentett esetek 50%‐ából lett szervdonor, 2011‐ben ez az arány 20% volt. 
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Megvalósult donációk száma, 2007‐2011.

 
23. ábra 
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Gyermekdonációk száma és aránya a jelentett 
esetek számához viszonyítva, 2007‐2011.

 
24. ábra 

 
 
Ha  visszatekintünk  az  elmúlt  10  évben  koordinátor  szervezet  által  gyűjtött  adatokra,  azt 
tapasztalhatjuk,  hogy  a  donációs  aktivitás  szempontjából  legaktívabb  években  volt  a 
legalacsonyabb  a  gyermekdonációk  aránya,  amelyek  közül  kivételt  képez  a  2011‐es  év, 
amikor alacsony donációs aktivitás mellett a gyermekdonáció a legkisebb arányt mutatja. 
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(Gyermek)donációk száma, 2002‐2011.

 
25. ábra 
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A  18  év  alatti  recipiensekbe  történő  szervbeültetések  számát  tekintve  a  szívátültetések 
esetén  tapasztaltunk  csökkenést,  mivel  2011‐ben  egy  gyermekrecipiens  részesült 
szívátültetésben. A  többi szerv gyermekrecipiensbe  történő  transzplantációjának számában 
nem tapasztaltunk változást. A transzplantációk számához viszonyítva a gyermekrecipiensbe 
történő szervátültetések arányában már nem tapasztalható olyan arányú csökkenés, mint a 
gyermekdonációk arányában. 
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(Gyermek)transzplantációk száma, 2002‐2011.

 
26. ábra 
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Adatszolgáltatás nemzetközi regisztereknek 
 
A  kibővülő,  egységesedő  Európában  mindinkább  megfogalmazódik  az  egyes  országok 
összehasonlíthatóságának  igénye,  nincs  ez másként  a  szervátültetések  terén  sem.  Számos 
helyről érkezett Irodánkhoz megkeresés a magyar donációs és transzplantációs aktivitás főbb 
mutatói iránt, amelyek közül az alábbiak a legfontosabbak: 
 
Európa Tanács, Newsletter Transplant 
ONT, Spanyolország 
Az Európa Tanács  transzplantációs  szakértői bizottságának hivatalos  lapja, amely  több éve 
közli az egyes országok donációs,  transzplantációs adatait grafikus és  táblázatos  formában 
egyaránt. Néhány éve az egyes szervek szerinti várólistákról is közölnek adatokat. 
 
IRODaT (International Registry of Organ Donation and Transplantation) 
Spanyol és olaszországi koordinátor szervezetek által működtetett adatbázis, amelynek éves 
adatai az TPM  (Transplant Procurement Management) honlapján  (www.tpm.org), valamint 
az Európai Transzplantációs Koordinátor Szervezet hivatalos lapjában, az Organs and Tissues 
and Cells (http://www.organsandtissues.net/) című folyóiratban jelennek meg. 
 
Magyarország adatainak összehasonlítása az Eurotransplant adataival 2011‐ben 
 
Az Eurotransplant Nemzetközi Alapítvány (továbbiakban: ET)  legfontosabb feladatait ellátva 
hét tagállama között  (Ausztria, Belgium, Hollandia, Horvátország, Luxemburg, Németország 
és Szlovénia) közvetít, illetve donorszervek allokációját végzi. Az együttműködés nemzetközi 
hálózatában  részt  vesznek  a  nemzeti  koordinátor  szervezetek,  a  donorkórházak,  a 
transzplantációs központok és a szövettipizáló  laboratóriumok. Ma 7 tagállam között, 124,8 
milliós populáció ellátásával, 75  transzplantációs  központ együttműködését, és  kb. 16.000 
beteg  várólistán  tartását  biztosítja  az  ET  (új  beteg  incidencia  9.300).  Évente  kb.  7.000 
szervátültetést végeznek a tagállamokban, az országok közötti szervcsere átlagosan 20%. 
 
Az  Országos  Vérellátó  Szolgálat  és  az  Eurotransplant  International  Foundation  2011. 
november  3‐án  aláírt,  nemzetközi  szervcserékre  vonatkozó  előzetes  együttműködési 
megállapodása  2012.  január  1‐én  lépett  életbe.  Az  előzetes  együttműködés  időszaka 
mindkét fél számára lehetőséget ad arra, hogy megismerje egymás rendszerét, sajátosságait. 
Az Eurotransplant 2011. éves beszámolója alapján összehasonlíthatóvá válik Magyarország 
donációs aktivitása az Eurotransplant tagállamok adataival. 
Az  Eurotransplantban  16,80  az  1 millió  lakosra  számított utilizált  cadaver donorok  száma. 
2011‐ben a legmagasabb Horvátországban volt (144, pmp: 33,49), míg a legkevesebb 1 millió 
lakosra  számított  cadaver  donáció  Hollandiában  történt.  ET  átlag  aktivitás  alapján, 
lakosságszámra súlyozva Magyarországra 168,2 cadaver donáció jutna. 
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Cadaver szervdonorok száma, 2011.
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27. ábra 
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Meghiúsult szervdonációk és szervkivételek 2011‐ben 
 
A Szervkoordinációs Iroda valamennyi donációs célú bejelentést dokumentál. 
Amennyiben  az  esetet  jelentették,  és  az  agyhalál  észlelési  tüneteit  legalább  egyszer 
elvégezték  és  dokumentálták,  de  valamilyen  okból  nem  történik  meg  egyetlen  szerv 
transzplantációs célú eltávolítása sem, meghiúsult donációról beszélünk. 
A „Meghiúsult donáció” okainak besorolása az alábbi kritériumok szerint történt 2011‐ben, 
összesen 81 esetben. 
 
 

  Vesék alkalmatlansága miatt  21 

Beleegyezés  Donor alkalmatlanság  7 
  Család visszautasítja  9 
  OTNY‐ben szerepel  1 
     
Jogi akadály  Állampolgárság  4 
  Kiskorú szülei tiltakoznak  1 
  Fogvatartott  1 
     
Donor faktor  Magas életkor  1 
     
Infekció  Vírus infekció  8 
  Sepsis  2 
     
Szervalkalmatlanság miatt neghiúsult donáció Tüdő alkalmatlanság  1 
  Máj alkalmatlanság  4 

 
Makroszkópos 
szervalkalmatlanság  5 

     
Anamnézis  Malignus tumor  7 
  Meszes erek  2 
     
Jelen állapot  Keringés összeomlás  4 
  Donor menedzsment  1 
  Nincs recipiens  2 
     
  Meghiúsult donáció:  81 
     
  Nem agyhalott  22 
     
  Összesen:  103 

 
 

3. táblázat: Meghiúsult szervdonációk okai 2011‐ben 
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A meghiúsulások okaira vonatkozó adatokat nemcsak a meghiúsult donációk  tekintetében, 
hanem egyes szervek vonatkozásában is gyűjtjük, ha megvalósult a donáció. 
Ezért, ha egy donáció megvalósult, az eltávolításra nem  került  szervekről minden esetben 
nyilatkozatot kérünk a döntéshozótól, hogy mi alapján nem tartották alkalmasnak az adott 
szervet  transzplantációs  célú  felhasználásra.  Az  így  összegyűjtött  információk  alapján 
szervenként rendelkezésre állnak a meghiúsulás okaira vonatkozó adatok. 
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131 megvalósult donáció

 
28. ábra 

 
 
 
Vese meghiúsulás 
2011‐ben csupán 17 vese esetében történt szervkivétel olyan módon, hogy a vesék kivétele 
nem  történt meg. Ezen esetekben a donor életkora, elégtelen  vesefunkció  illetve a donor 
anamnézisében  szereplő  magasvérnyomás‐betegség,  illetve  diabetes  volt  a  lemondás 
indoka. 
Összesen  40  olyan  vese  került  eltávolításra,  amelyet  később  a  szerv  rossz  reperfúziója  (8 
eset), meszes erek (6 eset) miatt, vagy recipiens hiányában (3 eset) nem sikerült beültetni. 3 
makroszkóposan  alkalmasnak  ítélt  és  eltávolított  vesét  alkalmas  recipiens  hiányában  nem 
tudtak beültetni, 3 alkalommal a szerv kivételét követően bekövetkezett károsodás vezetett 
a szerv beültetésének elmaradásához. 13 esetben a vesék szövettani vizsgálata alapján nem 
tartották  beültetésre  alkalmasnak  a  kivett  szerveket  és  további  7  vese  esetén  műtét 
technikai okból nem sikerült beültetni azokat. 
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29. ábra 

 
 
Máj  meghiúsulás:  90  esetben  volt  olyan  megvalósult  donáció  ahol  a  máj  kivétele  nem 
történt meg.  A máj  kivétele  leggyakrabban  az  emelkedett májfunkciós  értékek  (20  eset), 
illetve  makroszkópos  szervalkalmatlanság  miatt  (16  eset)  nem  történt  meg.  További  10 
alkalommal  recipiens  hiányában  és  számos  egyéb  esetben  a  donor  anamnézisében  illetve 
aktuális  kórházi  kezelése  kapcsán  fellelhető,  a  máj  alkalmasságát  befolyásoló  tényezők 
vezettek a szerv alkalmatlanságához. 
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Szív meghiúsulás: Összesen 117 alkalommal történt szervkivétel olyan esetben, amikor szív 
kivétel  nem  történt.  Ezek  közül  az  esetek  közül  a  szív  kivétel  meghiúsulásának  oka 
leggyakrabban a donor életkora (72 eset), és recipiens hiány (11 eset) volt. 
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Tüdő  meghiúsulás:  91  tüdőkivétel  nélkül  megvalósult  donációból,  a  tüdőkivétel 
meghiúsulásának oka leggyakrabban kapacitás hiány (32 eset), a rossz vérgáz eredmény (28 
eset)  illetve a donor tüdőgyulladása (6 eset) volt, további 6 esetben pedig makroszkóposan 
bizonyult alkalmatlannak a donortüdő. 



50 

0

5

10

15

20

25

30

35 Meghiúsult tüdőkivétel, 2011. 

131 megvalósult donáció

91 meghiúsult tüdő kivétel

6 makroszkóposan alkalmatlan

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

http://www.ovsz.hu/szervdonacio  Szervkoordinációs Iroda  
32. ábra 

 
 
Pancreas meghiúsulás: Összesen 121 alkalommal hiúsult meg a pancreas kivétele. 
Ebből leggyakrabban 73 alkalommal életkor miatt, magas BMI miatt 9, a donor magas serum 
Na értéke miatt 3 alkalommal, recipiens hiányában 8 esetben, alkohol abusus miatt pedig 5 
alkalommal. 
11 olyan esetet regisztráltunk ahol az előzetesen alkalmasnak ítélt pancreas makroszkóposan 
nem volt alkalmas, 1 esetben pedig műtéttechnikai okból nem tudták beültetni a pancreast. 
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Családi tiltakozás 
 
A  szervek  transzplantációs  célú  eltávolításához  szükséges  beleegyezés  típusa  szerint ma  a 
világon alapvetően két rendszert  lehet elkülöníteni. A pozitív beleegyezés elve  („opting  in” 
vagy  „contracting  in”)  érvényesül  például  az  Egyesült  Amerikai  Államokban,  az  Egyesült 
Királyságban,  Kanadában,  Németországban,  Hollandiában.  Ebben  az  esetben  a 
donorkártyával  való  beleegyezésről  is  szoktak  beszélni,  mivel  a  rendszer  lényege  az  a 
feltételezés, hogy aki életében nem adott kifejezett  írásos hozzájárulást ahhoz, hogy halála 
után szerveit transzplantációs célokra  igénybe vegyék, annak szervei nem távolíthatók el. A 
másik rendszer a feltételezett beleegyezés elve („opting out” vagy „contracting out”), amely 
abból  indul  ki,  hogy mindenki  beleegyezett  szervei  halál  utáni  eltávolításába,  aki  ez  ellen 
életében  nem  tett  tiltakozó  nyilatkozatot.  Ez  utóbbinak  két  alcsoportja  különíthető  el. Az 
egyik a  feltételezett beleegyezés gyenge  formája, amelyben – ha a betegnél nem  találnak 
tiltakozó nyilatkozatot – megkérdezik a hozzátartozókat, hogy az elhunytnak életében volt‐e 
kifogása  a halála utáni  szerveltávolítás ellen.  Ilyen  rendszer  létezik például  Finnországban, 
Olaszországban,  Spanyolországban.  A  másik  változat  a  feltételezett  beleegyezés  erős 
formája, amikor, ha a beteg nem tett tiltakozó nyilatkozatot, a szervkivétel a hozzátartozók 
megkérdezése  nélkül  is  végrehajtható.  Kiskorú  donor  esetén  viszont  csak  a  törvényes 
képviselő  hozzájárulásával  kezdhető  meg  a  szerv‐,  szövet  eltávolítás.  A  feltételezett 
beleegyezés erős formája működik még például Ausztriában, Dániában, Franciaországban is. 
 
Mivel  hazánkban  a  feltételezett  beleegyezés  erős  formája  él,  a  hozzátartozók  donációt 
megelőző  beleegyezése  nem  szükséges.  A  kezelőorvosnak  utólagos  tájékoztatási 
kötelezettsége van, amelyet a 18/1998.  (XII. 27.) EüM  rendelet és az egészségügyről  szóló 
1997.  évi  CLIV.  törvénynek  a  szerv‐  és  szövetátültetésre,  valamint  ‐tárolásra  és  egyes 
kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról 8.§., 5) határoz meg. Az 
elhunyt  hozzátartozójával  való  kapcsolatfelvételkor  tájékoztatni  kell  a  hozzátartozót  arról, 
hogy  az  elhunytnál  nem  találtak  tiltakozó  nyilatkozatot,  illetve  ilyet  az  OTNY  nem 
tartalmazott, továbbá arról, hogy az elhunytból mely szervet, illetve szövetet távolítottak el. 
A legtöbb esetben az a gyakorlat hazánkban, hogy az orvos az agyhalál tüneteinek észlelése 
után  és  a  prognózis  közlését  követően  felveti  a  donáció  lehetőségét  a  családtagoknak. 
A 2011. évben a Szervkoordinációs  Iroda összesen 11 esetben regisztrált családi tiltakozást. 
(Ezek közül 1 esetben kiskorú szülei nem járultak hozzá írásban a szervkivételhez.) Ismerve az 
éves átlagos cadaver szervkivételi  (2,66/cadaver donor) számot és beültetési (2,33/cadaver 
donor)  számot  ez  a  10  családi  tiltakozás  26,6  szerv  kivételét  és  23,3  szerv  beültetését 
hiúsította meg. Ez 23 beteg ember életmentő  transzplantációjának elmaradását  jelentette 
éves  szinten.  Az  ország  intenzív  osztályait  járva,  az  aneszteziológus‐intenzív  terápiás 
orvosokkal  történő  beszélgetések  tapasztalatai  alapján  a  családi  tiltakozások  száma  nem 
egyezik meg a valójában elutasító családi beszélgetések számával. A ténylegesen megtörtént 
tiltakozások száma többszöröse az általunk regisztráltaknak. 
A  feltételezett belegyezés erős  formáját alkalmazó európai országokban  jóval magasabb a 
regisztrált családi tiltakozások százalékos előfordulási aránya, mint hazánkban. 
A Magyarországon előforduló „családi  tiltakozások” – mint elsődleges reakciók – a  legtöbb 
esetben  tájékozatlanságon  alapulnak.  A  Szervkoordinációs  Iroda  évek  óta  tapasztalja  az 
agyhalál, szervadományozás és szervátültetés témáival kapcsolatban a lakosság ismereteinek 
hiányosságát.  Az  agyhalott  szervdonorok  közvetlen  hozzátartozói  gyakran  nem  ismerik  az 
agyhalál  fogalmát,  és  igen  kevés  hiteles  információval  rendelkeznek  a  szervdonációval  és 
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transzplantációval kapcsolatosan is. Tájékozatlanság esetén a laikus nem agyhalottat vél látni 
az intenzív osztályos ágyban, hanem – helytelenül – egy súlyos állapotú beteget, mert dobog 
a szíve, a lélegeztető gép lélegezteti, így emelkedik a mellkasa, és meleg a bőre, ha megfogja 
a  kezét.  A  hirtelen  kialakult  krízis  során,  egy  szeretett  hozzátartozó  elvesztésekor  szinte 
lehetetlen és egyébként nem  is elvárható ezen  információk teljes megértése, elfogadása. A 
hozzátartozók gyakran abban a nehéz helyzetben hallanak először a donáció  lehetőségéről, 
amikor  az  orvos  szerettük  elvesztéséről,  a  menthetetlen  állapotról  tájékoztatja  őket.  A 
hátramaradottakon ekkor hirtelen és tragikus szituációban alakul ki a gyors reakció. Ebben a 
helyzetben  igen  nehéz  az  agyhalálról,  sőt  a  donációról  szóló  tájékoztatás  sikeres 
lebonyolítása. Vagyis ha nem ismert az elhunyt még életében megfogalmazott véleménye és 
tájékozatlanok a hozzátartozók, akkor  igen nehéz minden  résztvevő  számára megnyugtató 
döntést hozni. 
Megoldási  lehetőséget  jelenthet  a  laikus  lakosság  rendszeres,  hiteles,  széleskörű 
tájékoztatása. Ezt a  célt  szolgálja a  Szervkoordinációs  Iroda minden média megjelenése, a 
háziorvosokkal  kezdeményezett  kapcsolatfelvétel,  a  honlapunk,  és  lakossági  tájékoztató 
kiadványunk terjesztése. 
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Akut szervkérés 
 
A Szervkoordinációs  Iroda kiemelten kezeli azokat az eseteket, amelyekben akut szervigény 
merül  fel.  Ezen  egyedi  esetekben  az  életmentő  szervek  (máj,  szív,  tüdő)  tekintetében 
illetékes várólista bizottságok döntése alapján kerülnek fel a szervre váró betegek sürgősségi 
várólistára. A  sürgős  szervigény  felléphet  a már  egy  ideje  transzplantációs  várólistán  lévő 
betegnél  hirtelen  állapotromlás  következtében,  ill.  egyes megbetegedések  esetén  hirtelen 
alakul ki az életveszélyes állapot. 
Az elmúlt évek  adatai alapján  folyamatosan nő  a  sürgős  szervkérések  száma. 2007‐ben 6, 
2008‐ban  22,  2009‐ben  17,  2010‐ben  18  alkalommal  értesítették  a  transzplantációs 
centrumok a Szervkoordinációs  Irodát akut  recipiensekről, míg 2011‐ben  ismét 22 beteget 
regisztráltunk. 
A várólista bizottság  írásban értesíti az  Irodát arról, hogy akut státuszba helyezte a szervre 
váró  beteget,  egyúttal  elküldi  a  beteg  paramétereit  (testméretek,  életkor,  vércsoport),  az 
akut listára helyezés pontos idejét és a döntéshozó személyét, valamint magát a kérést, hogy 
a  sürgős  szervigényről  a  koordinátor  szervezet  értesítse  valamennyi  potenciálisan  donort 
jelentő  magyarországi  intenzív  osztályt.  A  Szervkoordinációs  Iroda  protokolljának 
megfelelően  az  ügyeletes  országos  koordinátor  azonnal megkezdi  a  körfax  kiküldését  az 
intenzív osztályok felé. Tapasztalataink alátámasztják azt a feltételezést, mely szerint egy‐egy 
ilyen értesítés felhívja a figyelmet, főleg a ritkábban  jelentő  intenzív osztályokon arra, hogy 
az  ott  fekvő  potenciális  agyhalottakat  jelezzék  a  Szervkoordinációs  Iroda  felé.  Ezért  az 
értesítést  valamennyi  olyan  osztálynak  elküldjük,  akik  adataink  szerint  valaha  donort 
jelentettek. Ez jelenleg 96 intézményt jelent. 
A  körfax  kiküldését  követően  a  Szervkoordinációs  Iroda  szoros,  napi  kapcsolatot  tart  a 
várólista  bizottsággal  és  folyamatosan  tájékozódik  az  akut  beteg  állapotáról,  a  sürgős 
szervigény  fennállásáról. A  sürgős  szervtranszplantációs  igény megszűnése esetén  a beteg 
akut  várólistáról  történő  levételéről  az  adott  szerv  vonatkozásában  illetékes  országos 
transzplantációs  várólista  bizottság  tagja  telefonon  és  írásban  (faxon)  értesíti  a 
Szervkoordinációs  Irodát. Az akut beteg négy esetben kerülhet  le a sürgősségi várólistáról: 
sikeres szervátültetés történik, állapota javul, állapotromlás következtében transzplantációra 
alkalmatlanná válik,  illetve elhalálozik. Ha egy beteg hosszabb  ideje  (2‐3 hét) van már akut 
várólistán,  és  nem  következik  be  változás  az  állapotában  az  adott  szerv  vonatkozásában 
illetékes  várólista  bizottság  kérésének  megfelelően  ismételten  értesítjük  valamennyi 
magyarországi intenzív osztályt. 
A  szervkérések  pontos  statisztikáját  az  Iroda  naprakészen  vezeti,  valamennyi  fontos 
információt rögzítve, így az akut kérések kimenetele nyomon követhető. 
Az  idei  22  esetből  9  alkalommal  kerestünk  szívet  (ebből  3  betegnek  kombinált  szív‐vese 
beültetés  terveztek),  10  alkalommal  májat,  és  3  alkalommal  tüdőt  az  országban.  A 
transzplantációs  centrumoktól  kapott  adatok  szerint  13  esetben  (59,09%)  bizonyult 
sikeresnek a keresés, 4 beteg állapotjavulás miatt lekerült a listáról, egy beteg állapotromlás 
miatt vált transzplantációra alkalmatlanná, ketten pedig várakozás közben hunytak el. 
A  sürgősen  szervre  várók  közül  öt  18  év  alatti  gyermek  volt,  de  az  összes  várakozó  átlag 
életkora is igen alacsony – 35,5 év, a legidősebb recipiens 61 éves, a legfiatalabb gyermek 7 
éves volt. Az akut betegek átlagosan 30,9 napig vártak szervre, a legrövidebb várakozási idő 
4 nap, a leghosszabb 2011‐ben 160 nap volt. 
A tüdőre várók helyzete Magyarországon eltér a többi szervátültetésre váró betegétől. Mivel 
hazánkban nincs tüdőtranszplantációs program, így a magyar betegeket a bécsi Allgemeines 
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Krankenhaus  helyezi  Eurotransplant  listára,  valamint  a magyarországi  donortüdőket  is  ők 
veszik ki és ültetik be a közös várólistán levő recipienseknek. 
Egyedi,  indokolt  esetekben  a  várólista  bizottság  döntést  hozhat  a  szervkeresés  külföldre 
történő kiterjesztéséről. A korábbi évek egy‐egy  ilyen, sikeresnek bizonyult esete 2011‐ben 
többször  is  késztette  a  döntéshozókat  e  lépés  megtételére.  A  külföldi  szervkeresést 
elősegítette a budapesti Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika – mint 
egyetlen  májtranszplantációs  programot  működtető  hazai  intézmény  –  és  a  bécsi 
Allgemeines  Krankenhaus  között  aláírt  kétoldalú  együttműködési megállapodás,  amelynek 
értelmében  kérés  esetén  az  akut magyar  beteget  Bécsben  regisztrálják  az  Eurotransplant 
várólistán.  A  lehetőséggel  a májvárólista  bizottság  5  esetben  élt,  amely  egy  alkalommal 
állapotjavulás miatt nem valósult meg, két gyermek és két felnőtt esetében azonban sikeres 
transzplantáció  történt.  A  megállapodás  értelmében  valamennyi  külföldről  kapott  szerv 
vonatkozásában  viszonzási  kötelezettség  áll  fenn,  amely  azonos  vércsoportú  szerv 
felajánlását  követő  sikeres  beültetésig  van  érvényben.  Ezen  kötelességének Magyarország 
minden alkalommal eleget tett. 
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Szervkivételi riadók alatt mért időfaktorok – 2011. 
 
A hatékony szervezés érdekében, szükséges a szervkivételi folyamat különböző szakaszainak 
meghatározása,  és  ezek  statisztikai  elemzése.  Az  így  kapott  eredményekből  levont 
következtetések  alkalmazása  jó  eszközként  szolgál  a mindennapos  szervezési  tevékenység 
hatékonyságának fejlesztésében. 
 
A vizsgált időfaktorok: 

− Teljes szervezési idő 
− Aktív szervezési idő 
− Donorgondozási idő 
− Agyhalott gondozási idő 
− Az agyhalál észlelés és a donorjelentés között eltelt idő 
− Az egyes szervek felajánlása és a centrum visszajelzése között eltelt idő 
− A donorjelentés és a vírusszerológiai eredményének megérkezése között eltelt idő 

 
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Szervkoordinációs Iroda http://www.ovsz.hu/szervdonacio  

Szervkivételi riadók alatt mért időfaktorok 
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34. ábra 

 
Az egyes időintervallumokat vizsgáljuk országosan, ill. különböző csoportosításokban: pl. 
többszerv‐donációk, vagy „csak vese” donációk transzplantációs régiók szerint. 
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  Teljes szervezési idő  Donorgondozási idő Agyhalott 
gondozási idő 

Agyhalál észlelés‐
donorjelentés 

2003  16:23  20:38  7:33  4:12 
2004  17:04  22:45  6:46  5:41 
2005  16:02  18:40  6:20  2:38 
2006  17:24  18:37  6:09  1:27 
2007  17:04  17:29  5:46  0:24 
2008  21:37  19:02  5:43  ‐ 2:34 
2009  22: 04  20: 26  4: 51  ‐1:29 
2010  18: 48  16: 58  05: 14  00: 20 
2011  20: 27  18: 28  05: 01  ‐1: 58 

 
4. táblázat: Időfaktorok alakulása 2003‐2011‐ben 

 
Az  egyes  években  kapott  eredmények  jelentős  eltéréseket mutatnak  valamennyi  vizsgált 
időtényező tekintetében. 
A  teljes  szervezési  idő  2011‐ben  20  óra  27  perc  volt,  ami  az  előző  év  átlagához  képest 
magasabb  érték.  Ennek  oka  elsősorban  az,  hogy  2011‐ben  az  első  értesítést  az  agyhalál 
észlelése  előtt  átlagosan  1  óra  58  perccel  korábban  kapta  a  Szervkoordinációs  Iroda  a 
lehetséges agyhalottakról. 2010‐ben meghatároztuk az aktív szervezési idő fogalmát, amely a 
tényleges szervezési időszakra vonatkozik, ez tavaly 17 óra 42 perc volt. A donorgondozási‐, 
ill.  az  agyhalott  gondozási  idő  az  előző  évekre  jellemzően  alakult,  és mindkét  időfaktor 
többszerv‐donáció esetén magasabb, hiszen a multiorgan donációk, a „csak vese” kivételnél 
lényegesen  összetettebb  és  időigényesebb  folyamatok.  Ha  csak  azokat  a  megvalósult 
cadaver  donációkat  vizsgáljuk,  amikor  a  donorjelentés  az  agyhalál  észlelését  követően 
történt, a teljes szervezési  idő átlaga 15 óra 29 perc, a donorgondozási  idő 17 óra 32 perc, 
amelyek a  korábbi évekéhez  igen hasonló értékek. A donorjelentés ezekben az esetekben 
átlagosan 1 óra 37 perccel az agyhalál első jeleinek észlelését követően történt. 
Az  agyhalál  megállapításához  szükséges  megfigyelési  idő,  műszeres  vizsgálattal  történő 
kiváltása  esetén  az  átlagos  aktív  szervezési  idő  közel  azonos  azokkal  az  esetekkel,  amikor 
kiváltó  vizsgálat  nem  történt,  a  donorgondozási  idő  is mindössze  1  órával  kevesebb.  Ez 
alátámasztja  azt  a  tapasztalatot,  hogy  a  kiváltó  vizsgálat  elvégzésének  gyakorlati  haszna 
elsősorban 72 órás megfigyelési idő esetén, ill. „csak vese” donáció esetén van. 
A  leghosszabb  teljes  szervezési  idő 163 óra 35 perc  volt,  a  legrövidebb 4 óra 16 perc. Az 
átlagos agyhalál megfigyelési idő hossza 13 óra 27 perc volt. 
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„Csak vese” donáció régiónként 
Az  egyes  vese  transzplantációs  régiók  összehasonlítására  a  „csak  vese”  donációnál mért 
időfaktorokat használjuk. 
2010‐ben a megelőző évektől eltérően szinte valamennyi  időintervallum tekintetében közel 
egységes  átlageredményeket  kaptunk  az  egyes  transzplantációs  régiókban, míg  a  tavalyi 
eredmények  alapján  különböző  okok  miatt  (donorjelentés  az  agyhalál  észlelését 
megelőzően,  extrém  hosszú  szervezési  idő)  az  egyes  régiók  összehasonlítása  kevésbé  volt 
értékelhető.  Korábban  azt  az  eredményt  kaptuk,  hogy  azokban  a  régiókban,  ahol  a 
donorjelentés az agyhalál első  jeleinek észlelését követően megtörténik, a donorgondozási 
idő átlaga alacsonyabb,  tehát a donor  intenzív osztályon eltöltött  ideje, ezáltal az  intenzív 
osztály munkaterhelése csökkenthető. 
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Csak vese donációk alatt mért időfaktorok, 
2011.
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A Szervkoordinációs Iroda egyéb feladatai: donációélénkítés, oktatás, 
tájékoztatás 
 
Egy éves pilot program a kórházi koordinátori hálózat és a szervdonációs 
minőségbiztosítás program kialakítására 
 
Az Európai Közösségek Bizottsága közleményben fogalmazta meg a szervadományozásra és a 
szervátültetésre  vonatkozó  cselekvési  tervet  2009‐2015‐re,  amely  tíz  kiemelt  intézkedést 
tartalmaz.  Az  első  két  intézkedés  éppen  a  kórházi  koordinátori  rendszert  és  a 
minőségbiztosítási programot hívja életre: 

− A  tagállamoknak  arra  kell  törekedniük,  hogy  minden  olyan  kórházban,  ahol 
lehetőség  van  szervadományozásra,  fokozatosan  nevezzenek  ki  transzplantációs 
donorkoordinátorokat (1. kiemelt intézkedés). 

− Minden olyan kórházban, ahol  lehetőség van  szervadományozásra, ösztönözzék a 
szervadományozásra  vonatkozó  minőségfejlesztési  programokat  (2.  kiemelt 
intézkedés). 

Magyarországon  2006.  óta  a  donációt  ösztönző  programok  mellett  is  csökkent  a 
szervdonorok  száma,  ezért  a  Szervkoordinációs  Iroda  nemzetközi  felmérések  és  ajánlások 
alapján  2009‐ben  javaslatot  fogalmazott  meg  az  egészségügyért  felelős  szaktárca  felé  a 
transzplantációs  donorkoordinátori  hálózat  fejlesztéséről,  illetve  a  szervdonációs  folyamat 
minőségbiztosítási  programjának  bevezetéséről.  A  projekt  célja  volt  más  országokban 
eredményesen  alkalmazott  módszertan  bevezetése  és  összehasonlítása  által  a  cadaver 
donációs  aktivitást  meghatározó  tényezők  azonosítása  és  a  cadaver  donációs  aktivitás 
költség‐hatékony növelése Magyarországon. A pilot program egyéves működésére az OVSz 
2010‐ben  kapott  engedélyt  és  anyagi  támogatást  a  Nemzeti  Erőforrás  Minisztériumtól 
(aláíráskor még Egészségügyi Minisztérium). 
A koordinátor hálózat fejlesztési pilot program 2010. április 1‐én indult, és 2011. március 31‐
én  fejeződött  be.  A  pilot  összesen  9  kórház  bevonásával  zajlott,  köztük  4  vidéki 
intézményben (Dunaújváros, Kaposvár, Kecskemét, Veszprém) a „spanyol modell” szerint, 5 
budapesti  intézményben  (Bajcsy  Kórház,  SE  Neurológiai  Klinika,  Országos  Idegtudományi 
Intézet,  Szent  Imre  Kórház,  Szent  János  Kórház)  pedig  a  brit  donorkoordinátori  rendszer 
alapján kezdte el az együttműködést és az adatgyűjtést a Szervkoordinációs Iroda. 
A vizsgált egy éves időszakban a kórházi koordinátori rendszerben a vizitek 258 munkanapot 
érintettek.  A  vizsgált  év  során  1319  donoraudit  nyomtatvány  került  kitöltésre.  A  vizsgált 
eseteknél  755  alkalommal  készült  a  diagnózist  alátámasztó  képalkotó  vizsgálat,  ebből  CT 
626, MR 6, egyéb eljárás 131 alkalommal. Amennyiben a donáció  lehetősége  is  felmerült, 
úgy a tiltakozó regiszter (Országos Transzplantációs Nyilvántartás) lekérdezése is megtörtént, 
összesen  50  esetben. A  hozzátartozók  bevonására  46  esetben  került  sor,  ezek  között  egy 
alkalommal  az  elhunyt  életében  tett  szóbeli  tiltakozásról  számoltak  be,  amely  a  donáció 
meghiúsulását eredményezte. 
A budapesti  intézményekben nem teljes egy évig folyt az adatgyűjtés, ezért az onnan nyert 
adatokat egy éves  időszakra extrapoláltuk, hogy  a  kórházi  koordinátori  rendszerben nyert 
eredményekkel  összehasonlíthatóak  legyenek.  Az  indikátorok  számításához  szükséges 
betegforgalmi  adatokat  az  adott  kórházak  kontrolling  osztályaitól,  vagy  személyesen  a 
kapcsolattartóktól kaptuk meg. 
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Cadaver donációs aktivitás változásai 
a kórházi és donor koordinátori pilot programban 
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Az  összehasonlítás  alapját  képező  2008‐as  évhez  viszonyítva  összesen  22‐vel  (146%) 
emelkedett a megvalósult donációk száma a kilenc bevont  intézményben  (15‐ről 37‐re). Az 
emelkedés  a  9  intézményből  7  kórházat  érintett,  ami  a  program  donációs  aktivitásra 
gyakorolt egyértelmű pozitív hatását támasztja alá. 
A  pilot  év  alatt  összesen  161 megvalósult  donáció  történt,  amelyekből  37  a  programban 
részt  vevő  kórházakban  valósult  meg.  Ez  a  megvalósult  donációk  22,98%‐a,  amely  igen 
jelentős arány, gyakorlatilag az összes megvalósult donáció közel negyedét jelenti. 
A  minőségbiztosítási  program  adatai  alapján  a  koordinátor  szervezet  és  a  kórházi 
koordinátorok  is megismerték  az  intézmények  szervdonációt  befolyásoló  sajátosságait,  az 
indikátorok  alapján  az  intézmények  aktivitása  mellett  a  donációs  potenciál  is 
összehasonlítható, továbbá azonosíthatóak voltak a fejlesztést igénylő területek. Ezáltal több 
potenciális  donor  felismerése  hamarabb  történt  meg  és  így  nőtt  az  intézmények 
szervdonációs aktivitása. 
A pilot megkezdése előtt a Szervkoordinációs  Iroda közgazdasági hatékonysági elemzést  is 
készített,  amely  ismét bizonyította  a  vesetranszplantációs  programok  gazdaságosságát. Az 
eredmények szerint egy cadaver vesetranszplantált beteg egy várólistás beteghez képest 20 
év  alatt  több  mint  34  millió  Ft  értéket  teremt,  amennyiben  csak  a  minőségi  életév 
nyereséget és az OEP dialízis kiadások csökkentését vesszük figyelembe. 
A pilot év  során  (2010. április‐2011. március) 44‐el nőtt a  cadaver  veseátültetések  száma, 
ezért az egy éves  tevékenység 15 millió Ft  többlet kiadás mellett nettó  jelenértéken 1 483 
millió Ft társadalmi hasznot eredményez. A program nemcsak költség‐hatékony, de költség‐
megtakarítást  is  eredményez.  Ráadásul  a  számításainkban  konzervatív  megközelítést 
alkalmazva nem vettük figyelembe a program összes társadalmi hasznát (pl. munkaképesség 
növekményének  értéke,  ápoló  családtag  életminőség  nyeresége),  hiszen  csak  az  OEP 
kiadásokra és a páciensek minőségi életévnyereségére  fókuszáltunk. Ugyanígy nem  vettük 
figyelembe az egyéb szolid szerv transzplantációkból származó társadalmi hasznot, hiszen a 
bevont  intézményekben  megvalósult  donációk  esetén  2,57  volt  az  egy  donorból 
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transzplantált  szervek  átlaga.  A  magyarországi  alkalmazás  során  a  kórházi  koordinátori 
rendszer  bizonyult  eredményesebbnek,  ezért  a  pilot  program  szakmai  beszámolójában 
javasoltuk egy országos program kialakítását 45  intézmény bevonásával, három év alatt. A 
„Spanyol‐modell”  tapasztalata  a  koordinátori  hálózat  tudatos  kialakítására  és  évtizedes 
fejlesztésére  hívja  fel  a  figyelmet.  A  szervdonációk  számának  és minőségének  növelése  a 
szervezést  végző  szervezetek  fejlesztése  által  valósítható  meg.  Ehhez  együttműködő 
intézményeket,  elkötelezett, motivált  intézményi  kapcsolattartókat  és  biztos  költségvetési 
hátteret kell találni, amelyhez nélkülözhetetlen az egészségügyi kormányzat támogatása. 
 

Kórházlátogatási program 
 
A koordinátor  szervezet 2005 óta végez donációélénkítő  tevékenységet. Ezt a  feladatot az 
Országos Vérellátó Szolgálat 2011‐ben is folytatta. 
2011‐ben 27 egészségügyi intézménybe jutottunk el, amelyek közül 10 fővárosi, 8 megyei és 
9  városi  kórház  volt.  A  látogatások  típusa  változatos  képet mutatott,  a  főigazgatókkal  és 
osztályvezető  főorvosokkal  való  személyes  találkozástól  az  intézményi  szintű  előadások 
megtartásáig  terjedően  összesen  205,  az  egészségügy  azon  területén  dolgozó  orvost  és 
szakdolgozót értünk el, akik mindennapi munkájuk során találkozhatnak a donorgondozással 
és szervadományozással kapcsolatos teendőkkel. 
A  2011‐es  év  folyamán  a  látogatásaink  célja  elsősorban  a  közeledő  Eurotransplant 
International  Foundation  és  az  Országos  Vérellátó  Szolgálat  között  létrejövő  előzetes 
együttműködési megállapodás kapcsán 2012. január 1‐től várható, valamint a szervdonációs 
riadókat  érintő  változások  (szállítás,  előzetes  tipizálás)  ismertetése  és  a  donációs 
tevékenységre való ösztönzés volt. 
 

Oktatás 
 

Orvos továbbképzés 
 
Az  1997.  évi  CLIV.  törvény  XI.  Fejezete  foglalkozik  a  szerv‐szövetátültetéssel.  A  fejezeten 
belül a 212. §  (2) bekezdés előírja az agyhalál megállapító bizottság  tagjainak kijelölésével 
kapcsolatos kritériumokat: 
A bizottság  tagjai a gyógyintézet  vezetője által  erre a  feladatra  kijelölt,  kellő gyakorlattal 
rendelkező és erre irányuló továbbképzésben részt vett szakorvosok. 
A  fentiek  értelmében  1997.  óta már  nem  csak  szakmai  igény,  hanem  jogszabály  által  is 
kifejezett  elvárás  került  megfogalmazásra,  hogy  az  agyhalál  megállapító  bizottság  tagjai 
továbbképzéseken  sajátítsák  el  a  tevékenység  magabiztos  végzéséhez  szükséges 
ismereteket. 
Az  Iroda működtetése  során, valamint  sikeres külföldi példák alapján  is nyilvánvalóvá vált, 
hogy nem csupán a bizottság tagjai, hanem minden, a szervdonáció folyamatában résztvevő 
kórházi  szakember  számára  szükséges  a  témával  kapcsolatos  ismeretek megszerzése.  Az 
elsődleges  célcsoport  mégis  az  intenzív‐,  neurológiai‐,  belgyógyászati  és  sürgősségi 
osztályokon,  azaz  a  potenciálisan  donort  jelentő  osztályokon  dolgozó  orvosok.  A 
Szervkoordinációs  Iroda  2008.  óta  szervez  szinte  valamennyi  orvosegyetemmel 
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együttműködésben  továbbképzést,  eleget  téve  a  fent  említett  céloknak  és  igényeknek,  az 
elmúlt négy évben összesen 456 résztvevőnk volt. 
A kétnapos képzés során az első, elméleti nap délelőttjén bemutatásra kerül a magyarországi 
szervdonáció  és  transzplantáció  helyzete,  a  jogi  szabályozás,  valamint  a  szervátültetési 
riadók  szervezésének  folyamata.  A  délután  folyamán  a  résztvevők  a  donorfelismerésről‐
donorgondozásról,  a  családdal  való  kommunikációról,  az  agyhalál  megállapításáról,  a 
szervdonáció  intenzív  osztályos  szakmai,  tárgyi  és  személyi  feltételrendszeréről  hallhatnak 
előadásokat  a  felsorolt  területeken  jártas  gyakorló  szakemberektől.  A motiváció  hasznos 
eszköze  a  recipiens  oldal  bemutatása,  ezért  a  program  zárásaként  a  Transzplantációs 
Alapítvány,  tevékenységén  keresztül  ismerteti  meg  a  szervátültetett  emberek  életével  a 
szinte csak a donációs oldallal találkozó orvosokat. A második nap foglalkozásain különböző 
szituációs  feladatokon  és  esetismertetéseken  keresztül  sajátítják  el  a  donorfelismerés, 
agyhalál megállapítás, donorgondozás és a családdal való kommunikáció gyakorlatát. 
2011‐ben  72‐en  végezték  el  a  tanfolyamot.  A  hallgatók  elsősorban  olyan  osztályokról 
érkeztek,  ahol  potenciális  agyhalott  vagy  potenciális  donor  előfordulhat,  de  szakmai 
megoszlásuk  igen  sokféle  volt:  aneszteziológusok,  belgyógyászok,  neurológusok, 
traumatológusok, gyermekgyógyászok, ortopéd sebészek, gyermek sebészek,  idegsebészek, 
oxyológusok jelentkeztek. 
A  kötelezően  választható  tanfolyamként  akkreditált  képzéseket  24,  ill.  26  kredit  ponttal 
minősítették. 
A Szervkoordinációs Iroda 2011‐ben két alkalommal rendezett Szervdonációs Tanfolyamot a 
Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinikával, valamint egy alkalommal a 
Pécsi  Tudományegyetem,  Aneszteziológiai  és  Intenzív  Terápiás  Intézettel  közös 
szervezésben, a korábbi együttműködések folytatásaként. 
A tanfolyam minőségének értékelése szempontjából számunkra fontos visszajelzést biztosít 
az értékelő  lap, amelyet a  jelentkezők anonim módon  töltenek ki, és  rajta a  szervezés, az 
oktatás színvonalát jelölik egy 1‐től 5‐ig terjedő skálán (1 – gyenge, 5 – kiváló). 
 

Január 21‐22. ‐ Pécs  4,68 
Február 15‐16. ‐ Budapest  4,77 
December 13‐14.  4,84 

 
5. táblázat: Szervdonációs Tanfolyamok hallgatói értékelésének eredménye 2011‐ben 

 
A  tanfolyam célja a mindennapi munka  során hasznosítható, gyakorlati  ismeretek átadása, 
ezért  bízunk  abban,  hogy  a  képzésen  részt  vett  szakemberekkel  a  jövőben  találkozunk  a 
szervdonációs folyamat valamely résztvevőjeként. 
 

Egészségügyi szakdolgozói továbbképzés ‐ Transzplantációs Koordináció, mint az ápolás 
speciális területe 
 
A  Szervkoordinációs  Iroda megalakulása  óta  kiemelt  jelentőségűnek  tartja  a  donorjelentő 
intézmények  donációs  kedvének  fokozását  és  az  ott  dolgozó  szakemberek  agyhalállal, 
szervadományozással,  szervátültetéssel  kapcsolatos  tájékozottságának  növelését.  Oktatási 
tevékenységünk új formája a Transzplantációs Koordináció, mint az ápolás speciális területe 
c. szakdolgozói továbbképző nap. 
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A továbbképzés az Egészségügyi Szak és Továbbképző Bizottság által minősített, 8 pont. 
2011‐ben egy alkalommal rendeztük meg a képzést Budapesten 106 résztvevővel. 
Az egynapos tanfolyam előadásai a transzplantációs koordináció fő területeit mutatják be. 
 
Egészségügyi felsőoktatás 
 
A magyarországi egészségügyi  főiskolai karokon változó előadási óraszámban  jelenik meg a 
transzplantációs koordináció. 
2008.  óta  évente  tartunk  előadásokat  a  győri,  gyulai,  pécsi  és  szegedi  főiskolán,  leendő 
egészségügyi szakembereknek. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karon 2005. óta 
szabadon  választható  tantárgy  a  Transzplantációs  koordináció,  melyet  80‐100  hallgató 
választ évente. 
Az  oktatási  program  jó  lehetőséget  teremt  a  donáció‐,  transzplantáció  témakörében 
tájékozott szakember generáció felkészítésére. 
 

Média aktivitás 2011‐ben 
 
A  szervadományozással‐,  szervátültetéssel  kapcsolatos média  hírek  a  szervdonáció  ügyét 
pozitív és negatív  irányban egyaránt befolyásolhatják, éppen ezért az  írott‐ és elektronikus 
sajtónak egyaránt jelentős szerepe van a  lakosság, donációról és transzplantációról alkotott 
képének  és  véleményének  kialakításában.  A  média  megnyerése  a  témával  kapcsolatban 
kiemelkedő  fontosságú,  hiszen  szinte  az  egyetlen  olyan  eszköz,  amellyel  a  lakosság 
legnagyobb számban és legszélesebb körben elérhető. Éppen ezért a Szervkoordinációs Iroda 
folyamatos  sajtófigyelést végez, és minden  szervdonációval,  transzplantációval kapcsolatos 
média megjelenést regisztrál és elemez. 
 
Rendszeresen figyelt médiumok és szolgáltatások: 
 ‐ Observer médiafigyelő szolgáltatás 
 ‐ Weborvos hírlevél 
 ‐ Medcourier hírlevél 
 ‐ Informed hírlevél 
 ‐ www.index.hu 
 ‐ www.origo.hu 
 ‐ www.fn.hu 
 ‐ www.nol.hu 
 ‐ www.mno.hu 
 ‐ www.blikk.hu 
 ‐ www.transzplant.hu 
 
A regisztrált cikkek, riportok a szervdonáció ügyét kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásoló 
voltuk szerint három csoportba kerülnek besorolásra, ezek: pozitív, negatív, tárgyilagos. 
 
2011‐ben  összesen  399  TV‐  és  rádióriportot,  újságcikket,  valamint  internetes megjelenést 
regisztráltunk  (pozitív, negatív,  tárgyilagos). A Szervkoordinációs  Iroda  legalább 75 esetben 
nyilatkozott. 
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Az  év  elején  egy,  az  előző  év  végén  végzett  sikeres  gyermekszív  transzplantáció  kapcsán 
jelentek meg cikkek, majd az előző év donációs aktivitásáról szóló sajtótájékoztatót követően 
a  donációs  aktivitás  növekedéséről  számoltak  be.  Márciusban  nyilvánosságra  került 
Magyarország Eurotransplanthoz történő csatlakozása, ez volt az év legkiemelkedőbb média 
aktivitással bíró hónapja. Augusztusban a kórházi koordinátori pilot program eredményeiről 
tartott a Szervkoordinációs Iroda sajtótájékoztatót. Az év utolsó hónapjaiban szintén jelentős 
számú  híradás  szólt  a  november  3‐án  aláírt  Eurotransplant  előzetes  együttműködési 
megállapodásról. 
A negatívként értékelt cikkek száma és aránya összességében nem nagy, témájuk elsősorban 
a korábbi évekhez hasonlóan a szervkereskedelem volt. 
A média aktivitás és a donorjelentések számának alakulása között valószínűsíthetően nincs 
egyenes  arányú  összefüggés,  azonban  az  mindenképpen  elmondható,  hogy  a  hiteles  és 
pozitív hangvételű sajtó megjelenések a lakosság szervdonációval való tájékozottsági szintjét 
és támogatottságát egyaránt növelhetik. 
 

XIII. Szervdonációs és Transzplantációs Európa‐nap 
 
2011‐ben már ötödik alkalommal került megrendezésre Magyarországon a Szervdonációs és 
Transzplantációs Európa‐nap. 
 
A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért, az Országos Vérellátó Szolgálat, és a 
Magyar  Transzplantációs  Társaság  közös  szervezésű  rendezvényének  célja  elsősorban  a 
közvélemény donációra, transzplantációra történő figyelemfelhívása. Ez az alkalom azonban 
minden évben lehetőséget teremt a donorok és családtagjaik iránti tiszteletadásra, valamint 
a  Transzplantációs  Alapítvány  kifejezi  köszönetét  a  szervátültetéssel  foglalkozó 
szakembereknek. 
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Prof.  Dr.  Horváth  Ildikó,  a  Nemzeti  Erőforrás  Minisztérium  Egészségpolitikai 
Főosztályvezetője, Dr. Szócska Miklós egészségügyért  felelős államtitkár nevében, Pro Vita 
díjjal  tüntetette  ki  az  ünnepségen  résztvevő  47  élődonort,  akik  saját  szervük 
adományozásával járultak hozzá valamely családtagjuk gyógyulásához. A kitüntetett donorok 
többségét szervet kapó hozzátartozója is elkísérte a kitüntetés átvételére. 
Prof.  Dr.  Petrányi  Győző  a magyarországi  transzplantációs  immunológia meghonosítója  a 
Szent Kozmáról és Szent Damjánról elnevezett kitüntetésben részesült. 
A  rendezvény  fáklyás  felvonulással  zárult.  Az  idei  alkalom  is  jó  lehetőséget  nyújtott  a 
kórházak falain kívüli találkozóra a betegek, orvosok és koordinátorok között. 
 

Kongresszusi részvételek 
 
A  Szervkoordinációs  Iroda  a  korábbi  évekhez  hasonlóan  2011‐ben  is  kiemelt  figyelmet 
fordított  a  hazai  donációs  aktivitás  élénkítésére,  az  oktatásra  illetve  a  széles  körű 
tájékoztatásra.  Mindemellett  szoros  kapcsolatot  ápolt  a  magyarországi  transzplantációs 
tevékenyéggel  összefüggésbe  hozható  munkacsoportok  tagjaival,  valamint  a  donációkkal 
összefüggésbe hozható társszakmákkal. 
Ezen  kívül  az  Eurotransplant  előzetes  együttműködési  megállapodás  előkészítésén 
munkálkodott, amellyel a gyermekek, a hiperimmunizált, és a sürgősen szervre váró betegek 
kapnak nagyobb esélyt az életmentő szervátültetésre. 
 
A Szervkoordinációs Iroda az alábbi rendezvényeken vett részt előadásokkal 2011‐ben: 

1. Magyarországi szervdonációs és transzplantációs aktivitás 2010‐ben, Cselekvési terv 
2011. Budapest, OVSzK, 2011. január 24. – Mihály S. 

2. Dissemination  of  the MODE  project:  Improving  and  developing  cadaveric  organ 
donation  and  transplantation  programs.  Luxemburg,  2011.  február  17‐18.  – 
Mihály S. 

3. Szervdonációs  riadók  szervezése  2011.  január  1‐től.  Budapest,  OMSZ‐KICS,  2011. 
február 22. – Mihály S. 

4. Donációs  aktivitás,  minőségbiztosítás,  Eurotransplant.  Szolnok,  Hetényi  Géza 
Kórház, 2011. február 25. – Mihály S. 

5. National Action Plan‐Hungary, 2nd Meeting of the Competent Authorities for Organ 
Donation and Transplantation. Brüsszel, European Commission, 2011. február 28. – 
Mihály S. 

6. Donációs aktivitás, minőségbiztosítás, Eurotransplant. Eger, Markhot Ferenc Kórház, 
2011. március 3. – Mihály S. 

7. Dissemination  of  the  COORENOR  project,  EU  Co‐funded  Project Meeting.  Róma, 
Centro Nazionale Trapianti, 2011. március 25. – Mihály S. 

8. A  szervdonációs  folyamat  minőségbiztosítási  programja  a  kórházi  koordinátori 
rendszerben.  „Speciális eljárások  az  aneszteziológiában és  az  intenzív  terápiában” 
MESZK  Továbbképzés,  Budapest,  Jahn  Ferenc  Dél‐pesti  kórház,  2011.  április  8.  – 
Mihály S. 

9. Eurotransplant  –  új  lehetőségek  a  hazai  szervdonációs  és  transzplantációs 
rendszerben  a  szervátültetésre  szoruló  betegek  érdekében.  A  Magyar 
Gyermekaneszteziológiai  és  Intenzív  Terápiás  Társaság  XII.  Kongresszusa, 
Cserkeszőlő, 2011. április 16. – Mihály S. 
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10. Update  on Dissemination Activities. MODE  Project  Board Meeting, Róma,  Centro 
Nazionale Trapianti, 2011. április 18. – Deme O. 

11. Karrier  lehetőségek  a  gyakorlat  oldaláról.  Transzplantáció.  Fókuszban  a 
pályatükör/Életpálya modell, Pécs, PTE SZESZI, 2011. április 28. – Mihály S. 

12. Eurotransplant  –  új  lehetőségek  a  hazai  szervdonációs  és  transzplantációs 
rendszerben  a  szervátültetésre  szoruló  betegek  érdekében.  A  Magyar 
Aneszteziológiai  és  Intenzív  Terápiás  Társaság  XXXIX.  Kongresszusa.  Siófok,  2011. 
május 19‐21. – Mihály S. 

13. A  szervdonációs  folyamat  minőségbiztosítási  programja  a  kórházi  koordinátori 
rendszerben. MESZK  Aneszteziológiai  és  intenzív  terápiás  tagozat  szakmai  napja, 
Aesculap Akadémia, Szent Imre Kórház, Budapest, 2011. június 3. – Mihály S. 

14. WP2  – Dissemination of  the project, On‐site  visit, Medical University of Warsaw, 
Varsó, 2011. június 15. – Mihály S. 

15. Eurotransplant csatlakozás hatásai a hazai gyermek‐ és felnőtt szívtranszplantációra 
és donációra. Szívhajó ‐ GOKI, 2011. szeptember 17. – Mihály S., Dr. Ablonczy L. 

16. A  szervdonációs  folyamat  minőségbiztosítási  programja  a  kórházi  koordinátori 
rendszerben.  Speciális  eljárások  az  aneszteziológiában  és  az  intenzív  terápiában, 
MESZK Aneszteziológiai és intenzív terápiás tagozat szakmai napja Kecskemét, 2011. 
november 4. – Deme O. 

17. Donációs  aktivitás,  szervkivételi  riadók  szervezése  Magyarországon.  Észak‐Pesti 
Orvosnapok,  Főv. Önk. Károlyi  Sándor Kórház és Rendelőintézet, 2011. november 
17. – Mihály S. 

18. Coordinating  an  European  initiative  among  national  organizations  for  organ 
transplantation,  COORENOR  projekt  beszámoló.  A  Magyar  Transzplantációs 
Társaság  XIII.  Kongresszusa,  Balatonalmádi,  2011.  november  24‐26.  – Mihály  S., 
Szűcs A. 

19. Donációs  attitűd  és  donációs  aktivitás  egymásra  gyakorolt  hatásai magyarországi 
intenzív  osztályokon.  A  Magyar  Transzplantációs  Társaság  XIII.  Kongresszusa, 
Balatonalmádi, 2011. november 24‐26. – Mihály S., Dr. Smudla A., Szakács É. 

20. Koordinátor hálózat  fejlesztés és minőségbiztosítás a cadaver donorszám növelése 
érdekében. A Magyar Transzplantációs Társaság XIII. Kongresszusa, Balatonalmádi, 
2011. november 24‐26. – Mihály S., Holtzinger E., Deme O., Szakács É., Szűcs A. 
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Nemzetközi szervkérések, felajánlások 2011‐ben 
 
Az  előző  évekhez  hasonlóan,  2011‐ben  is  érkeztek  európai  szervcsere  szervezetektől 
sürgősségi szervkérések,  illetve az adott ellátási területen különböző okokból kifolyólag,  fel 
nem használt szervekről szervfelajánlási értesítések a Szervkoordinációs Irodához. 
Idén összesen 157 esetet regisztráltunk, amely a tavalyi 119‐hez képest jelentős növekedés. 
Hátterében valószínűleg a Semmelweis Egyetem és a bécsi Allgemeines Krankenhaus közötti 
megállapodás  is  áll,  amelynek  keretében  az  Eurotransplanttól  célzottan  érkeztek 
májfelajánlások  (összesen  23  alkalommal).  A  157  esetből  50  alkalommal  akut  szervigény 
felmerüléséről,  107  alkalommal  pedig  valamely  szerv/szervek  felajánlásáról  informálták  a 
koordinátor szervezetet. 
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Korábbi éveknek megfelelően most  is  folytatódott az a  tendencia, hogy az  Italian Gate  to 
Europe  (Olaszország)  jóval  több  szervkérést  küld  társszervezeteinek,  mint  felajánlást.  A 
Scandiatransplant  és  a  brit  NHS  Blood  &  Transplant  egyensúlya  idén  a  felajánlások  felé 
billent  el,  mindkét  szervezet  csak  kevés  esetben  kért.  A  cseh  KST  ez  évben  is  csak 
szervkérésre korlátozta tevékenységét, a spanyol OCATT pedig kizárólag felajánlásról küldött 
értesítést. 
A következő ábrán látható, hogyan alakultak szám szerint a kérések és felajánlások az egyes 
szervek  vonatkozásában.  Kiemelendő,  hogy  az  Eurotransplanttól  érkezett májfelajánlások 
legnagyobb  része  annak  az  5  betegnek  érkezett,  akik  a  Semmelweis  Egyetem 
együttműködési  megállapodásának  keretében  kerültek  fel  a  szervezet  nemzetközi 
várólistájára.  A  nemzetközi  szervcserék  alapelveinek  megfelelően  a  kapott  májakat 
maradéktalanul sikerült viszonozni. 
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Szervkérések, szervfelajánlások, 2011‐ben

Szervkoordinációs Iroda  
39. ábra 

 
 
A  külföldi  szervcsere  szervezetektől  érkezett  akut  szervigények  között  összesen  22 
alkalommal  (44%)  gyermekek  voltak  a  recipiensek.  Érdekesség,  hogy  egy  esetben 
úgynevezett  foetal  listingről  érkezett  értesítés,  vagyis  egy  magzati  korban  felfedezett 
szívbetegség miatt a gyermek már születése előtt várólistára került. 
A  2011‐ben,  más  országoknak  felajánlott  szervdonorok  között  négy  alkalommal  volt 
Hepatitis  C,  hat  alkalommal  pedig  Hepatitis  B  vírus  pozitív  donor,  két  esetben  érkezett 
meningitisszel kezelt donortól felajánlás. Összesen 20 alkalommal történt szervfelajánlás 18 
évnél fiatalabb donorból. A  legfiatalabb donor, akinek valamely szervét felajánlották egy 13 
napos újszülött volt, a legidősebb pedig 79 éves. 
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EU tagállamokkal közös pályázati részvételek 
 

COORENOR 
COORDINATING  AN  EUROPEAN  INITIATIVE  AMONG  NATIONAL  ORGANIZATION  FOR 
ORGAN TRANSPLANTATION 25 June 2010 – 24 December 2012 
 

A COORENOR egy, az Európa Bizottság által társfinanszírozott, 
három  éven  keresztül  tartó  pályázat.    A  projekt  általános 
célkitűzése  a  konzorciumban  résztvevő  és  EU  tagállamok 
nemzeti  programjai  között  szervezett  hálózat  kialakítása  a 
szervátültetések  terén,  különös  tekintettel  a  halottakból 
történő szervadományozásra, az élődonációra és a nemzetközi 
szervcserére. A COORENOR projektnek 7 munkacsoportja van. 

Az  első  három  horizontális munkacsoport  a  projekt  koordinációjáért,  a  terjesztéséért  és 
projekt értékeléséért  felelős, míg a  további 4 vertikális munkacsoport  felelős a projektben 
meghatározott célkitűzéshez szükséges adatok begyűjtéséért és elemzéséért. 
 
Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs  Irodája  felelős a projekt terjesztéséért, a 
Dissemination  (WP2)  munkacsoport  vezetőjeként.  Feladatunk  a  zökkenőmentes 
kommunikáció  biztosítása  a  projektben  részt  vevő  11  szervezet  között.  Ebből  a  célból 
hoztunk  létre  és  működtetünk  egy  honlapot  (www.coorenor.eu),  amelynek  publikus  és 
regisztrációhoz kötött felületei vannak, így biztosított a projekt eredményeinek a terjesztése, 
valamint  a  biztonságos  és  hatékony  kommunikáció  a  partnerek  között.  A  projekt 
eredményeinek  a  terjesztése  mind  országos,  mind  nemzetközi  szinten  szükséges,  ezért 
fontos,  hogy  minden  partner  részt  vállaljon  a  szakértők  és  az  érdekeltek  felé  történő 
kommunikációban. 
A  honlap  regisztrációhoz  kötött  felületén  folyamatosan  frissítjük  a  feltöltött 
dokumentumokat  a  közös  munka  során  született  prezentációkkal,  valamint  a 
munkacsoportok által elkészített javaslatokkal, valamint a munkacsoportok eredményeivel. 
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40. ábra: A COORENOR pályázat munkacsoportjai 
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41. ábra: COORENOR honlap 

 
 

2011‐ben  a  pályázat  keretei  között  készítettünk  el  egy  angol  nyelvű,  laikusoknak  is  szóló 
tájékoztató  kiadványt,  amelyet  a  pályázatban  résztvevő  partnereknek  juttattunk  el.  A 
brosúra  500  példányban  készült  el.  A  kiadványokat  különböző  szinteken  terjesztették  a 
tagországok,  így  jutott  nemzeti/helyi  hatóságokhoz,  nemzeti  transzplantációs 
szervezetekhez,  egészségügyi  minisztériumokba,  transzplantációs  központokba, 
donorkórházakba valamint betegszervezetekhez egyaránt. 
 
 

 
42. ábra: COORENOR brosúra 

 
 

A  konzorciumban  részt  vevők  számára  a  pályázat  terjesztésének  megkönnyítéséhez 
készítettünk egy általános előadás mintát, amely tartalmaz minden alapinformációt a projekt 
céljainak ismertetéséhez, valamint ezzel összefüggésben kialakítottunk egy egységes arculati 
megjelenést, amelyet minden résztvevő használhat előadásai elkészítése során. 
Szintén feladatunk a projekt terjesztésének nyomon követése,  így minden esetben várjuk a 
résztvevő partnerektől a disszeminációs  tevékenységükről  történő  visszajelzést. A pályázat 
kezdete  óta  7  különböző  országban  25  nemzeti,  7  nemzetközi  eseményen  terjesztették  a 
projektet. 
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A  célcsoportok  a  fenti  eseményeken  szakértők,  transzplantációs  szakemberek, 
belgyógyászok, ápolók, betegszervezetek, politikusok, az EU és a lakosság voltak. 
 
Investigating,  comparing  and  benchmarking  national/regional  transplantation 
programmes 
A 4. munkacsoport  (Franciaország)  feladata a meglévő nemzeti/regionális  transzplantációs 
programok  elemzése  és  egy  ajánlás  megfogalmazása  egy  együttműködési  hálózat 
létrehozására.  A  munkacsoport  2011‐ben  küldte  ki  a  kérdőívet,  amely  minden  szinten 
igyekezett  felmérni  a  tagállamokban  a  transzplantációs  programok  helyi működtetésének 
jellegzetességeit.  A  kérdőívek  eredményeinek  feldolgozása  folyamatban  van,  az 
eredmények, javaslatok megfogalmazása a pályázat végére várhatóak. 
Cadaveric donation 
Az 5. munkacsoportnak  (Olaszország) a cadaver donációval kapcsolatos eljárások elemzése 
és  egy  ezzel  kapcsolatos  ajánlás megfogalmazása  a  fő  feladata.    További  cél  a  publikus 
kampányok  hatásainak  az  elemzése  a  cadaver  donációk  számának  emelése  céljából.  A 
munkacsoport  által  szerkesztett  kérdőív  a  halál  (agy‐  és  szívhalál)  magállapításának 
menetére,  jogi  szabályozására,  a  cadaver  donációk  körülményeire,  minőségbiztosítási 
programok meglétére kereste a választ. Javaslataikat 2012‐ben fogalmazzák meg. 
Living donation 
A 6. munkacsoportnak  (Lengyelország) az élő szervadományozással kapcsolatos eljárásokat 
kell elemeznie és megfogalmazniuk egy ajánlást az élődonorok számának növelése céljából. 
A  munkacsoport  az  általuk  küldött  kérdőívek  feldolgozását  követően  2011.  júniusában 
szervezett  egy  szakértői  találkozót,  amelyen  hazánkat  a  Semmelweis  Egyetem 
Transzplantációs és  Sebészeti Klinikáján dolgozó Dr. Wágner  László  képviselte. A  szakértői 
találkozót  követően,  2011.  év  végére  készítették  el  javaslataikat  11  ajánlás  formájában. 
Javaslataik  elsősorban  az  élődonáció  hatékonyságának,  biztonságának  és  számának 
növelésére irányulnak. 
Cross Border Organ Exchange 
A  7.  munkacsoport  (Csehország)  feladata  a  tagországok  közötti  szervcserék  elemzése,  a 
különböző programok összehasonlítása és végül egy nemzetközi együttműködésen alapuló 
internetes  weboldal  kifejlesztése,  amely  elősegíti  az  országok  közötti  szervcserék 
lebonyolítását. 2011‐ben készítettek el egy szervcserére és a különböző  tagállamok közötti 
kommunikációra is alkalmas weboldalt, amelynek tesztelését követően 2012‐ben várható az 
oldal élesítése.   A munkacsoport  célja, hogy az egyes  tagországokban  recipiens hiányában 
felhasználásra nem kerülő  szervek  is átültetésre kerüljenek, ezzel  is növelve azon betegek 
számát,  akik  új  esélyt  kaphatnak  a  gyógyulásra.  Ezen  felül  a  weboldal  alkalmas  lehet  a 
sürgősen szervre váró recipiensek regisztrálására, így informálva minden tagállamot a sürgős 
szervigényről. 
 
A Projekt várható eredményei: 

‐ Harmonizáció  és  koordináció  a  legjobb  közös  gyakorlat  és  iránymutatások 
meghatározása. 

‐ Növelni a nemzetközi szervcserében résztvevő partnerek és külső partnerek számát. 
‐ Meghatározni egy protokollt a határokon átnyúló szervcserékkel kapcsolatban. 
‐ Az élődonoros szervadományozás aktívabb támogatása Európa szerte, de különösen 

azokban az országokban, ahol ez a gyakorlat nem alakult ki kellőképpen. 
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MODE 
Mutual Organ Donation and Transplantation Exchanges 
 

A MODE pályázat egy, az Európai Bizottság Népegészségügyi Programjának 
társtámogatásával  megvalósuló,  11  tagországot  tömörítő,  15  hónapos 
együttműködés. 
 
 
 
 

 
Munkacsoport vezetők: 

1. Koordináció: Centro Nazionale Trapianti (Olaszország) 
2. Disszemináció: Országos Vérellátó Szolgálat (Magyarország) 
3. Értékelés: Lithuania ‐ National Transplant Bureau (Litvánia) 
4. A  legjobb donációs‐, transzplantációs gyakorlatok átvitele: Koordinacní Stredisko 

Transplantací (Csehország) 
5. Kurzusok szervezése: Organización Nacional de Transplantes (Spanyolország) 

 
Együttműködő partnerek: 

• Autoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação (Portugália ) 
• Slovenija Transplant (Szlovénia) 
• Pauls Stradins Clinical University Hospital (Lettország) 
• Tartu University Hospital (Észtország) 
• Bulgarian Transplant Executive Agency (Bulgária) 
• Mater Dei Hospital (Málta) 

 
Cél: 
A  projekt  célja  a  donációs‐,  transzplantációs  területen  alkalmazott  legjobb  gyakorlatok 
feltérképezése,  és  tagországok  közötti  megosztása,  valamint  ezen  módszerek 
megismertetése az egészségpolitika döntéshozóival. 
Fő témakörök: 

• A  donáció‐,  transzplantáció  jogi  szabályozása,  ill.  ezen  jogszabályok  hatása  a 
transzplantációs aktivitásra 

• Transzplantációs aktivitás 
• Az agyhalál megállapítás módszerei és a donáció minőségbiztosítási programja 
• A donáció‐, és transzplantáció átláthatóságának kérdése 
• Transzplantációs koordinátori hálózatok 
• A transzplantáció minőségbiztosítási programja 

 
A pályázat gyakorlati megvalósulása: 

• A legjobb donációs‐, transzplantációs gyakorlat átvitele: 
A  Csehország  vezetésével  működő  4.  munkacsoport  feladata  első  lépésben  a 
résztvevő  országokban működő  legjobb  donációs‐,  és  transzplantációs  gyakorlatok 
megkeresése volt kérdőíves felmérés segítségével, amelynek SWOT elemzése alapján 
meghatározásra  kerültek  azon  tanulmányutak  helyszínei,  ahol  az  országok 
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önértékelése alapján a  fent említett  legjobb gyakorlatokkal  ismerkedhettek meg az 
odalátogató szakemberek. 
Az ún. „on‐site” vizitek helyszínei és témakörei az Európai Közösségek Bizottsága által 
jóváhagyott  és  kiadott,  a  szervadományozásra  és  a  szervátültetésre  vonatkozó 
cselekvési terv (2009‐2015) szerint: 

• Spanyolország:  Kiemelt  intézkedések  a  rendelkezésre  álló  szervek 
mennyiségének növelése érdekében 

• Csehország: A transzplantációs rendszerek támogatás és irányítása 
• Lisszabon: A tagállamok közötti szervcsere 
• Szlovénia: A tagállamok közötti szervcsere 
• Olaszország: A minőség és biztonság erősítését célzó kiemelt intézkedések 

 
Az  Országos  Vérellátó  Szolgálat  a  Magyar  Transzplantációs  Társaságot  kérte  fel 
szakértők jelölésére a tanulmányutakon való részvételre. Így a Semmelweis Egyetem, 
Transzplantációs  és  Sebészeti  Klinika  részéről  Prof.  Dr.  Langer  Róbert,  Dr.  Nemes 
Balázs,  Dr.  Péter  Antal  és  Dr.  Piros  László  vett  részt  a  szakmai  fórumokon.  A 
tanulmányutakról  szóló  közös  szakmai  beszámolót  a  Szervkoordinációs  Iroda  a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére megküldte. 

 
• Kurzusok szervezése: 

A Spanyolország vezetésével működő 5. munkacsoport az „on‐site” vizitek értékelése 
alapján  három  1  napos  kurzust  szervez  az  alábbi  témakörökben  a  tagországok 
donációs‐, transzplantációs szakemberei részére: 
‐ Súlyos káros események és szövődmények 
‐ A szervdonáció minőségbiztosítása 
‐ A szervtranszplantáció minőségbiztosítása 

 
Az OVSz feladata a MODE pályázatban: 
A  gyakorlati munkacsoportok  aktív  segítése mellett  az OVSZ  a  disszeminációért  felelős  2. 
munkacsoport vezetője. 
Feladatunk  a  pályázat  arculatának  kialakítása,  a  projekt  teljes  időtartama  alatt  az  érintett 
szakemberek  és  az  egészségpolitika  tájékoztatása  az  együttműködés  létrejöttéről,  főbb 
lépéseiről, annak eredményeiről nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. 
A disszemináció területei: 

• Weboldal: www.mode‐ja.org 
• Nemzeti és nemzetközi kongresszusok 
• Publikációk 
• Tájékoztató brosúra 
• Hírlevél 

 
A pályázat tervezett eredményei: 
Az  együttműködés  célzott  figyelemfelhívó  tevékenységgel  bír  az  egészségpolitika  felé, 
különös  tekintettel  a  transzplantációs  koordinátori  hálózatokra,  a  minőségbiztosítási  és 
minőségfejlesztési  programokra,  amelyek  az  EU  és  a  pályázat  tagállamaiban  különböző 
mértékben  fejlődnek.  A  pályázati  együttműködés  célja  egyúttal  az  Európai  Parlament  és 
Tanács az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról 
szóló irányelvének tagországokban történő implementációjának elősegítése is. 
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Melléklet: effektív szervdonorok száma kórházanként 2011‐ben 
 

  Donorjelentő kórház 
2011. 

Összesen

BUDAPEST 

1.  Ajka, Városi Önkormányzat Magyar Imre Kórház‐Rendelőintézet  0 

2.  Balassagyarmat, Városi Önkormányzat Dr.Kenessey Albert Kórház‐Rendelőintézet  1 

3.  Budapest, Állami Egészségügyi Központ  3 

4.  Budapest, Állami Egészségügyi Központ, II. telephely  0 

5.  Budapest, Fővárosi Önkormányzat Bajcsy‐Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet  1 

6. 
Bp., Főv. Önk. Egyesített Szt. László és Szt. István Kórház és Rendelőintézet Merényi Gusztáv 
Kh.  3 

7.  Budapest, Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház‐Rendelőintézet  0 

8.  Budapest, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél‐Pesti Kórháza  1 

9.  Budapest, Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház‐Rendelőintézet, Árpád Kórház  4 

10.  Budapest, Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház  0 

11.  Budapest, Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház  2 

12.  Budapest, Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Baleseti Központja  3 

13. 
Budapest, Fővárosi Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház, Alsóerdősor utcai Egysége (Erzsébet 
Kórház)  0 

14.  Budapest, Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház  2 

15.  Budapest, Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet  2 

16.  Budapest, Fővárosi Önkormányzat Szent Margit Kórház  0 

17.  Budapest, Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház‐Rendelőintézet  1 

18.  Budapest, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  0 

19.  Budapest, Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza  0 

20.  Budapest, Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet  2 

21.  Budapest, SE ÁOK, Kútvölgyi Klinikai Tömb  0 

22.  Budapest, SE ÁOK, Neurológiai Klinika  0 

23.  Budapest, SE ÁOK, I. sz. Gyermekklinika  0 

24.  Budapest, SE ÁOK, II. sz. Gyermekklinika  1 

25.  Budapest, SE ÁOK, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika  0 

26.  Cegléd, Városi Önkormányzat Toldy Ferenc Kórház‐Rendelőintézet  1 

27.  Dunaújváros, Szent Pantaleon Kórház Kht.  1 

28.  Eger, Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház‐Rendelőintézet  7 

29.  Esztergom, Városi Önkormányzat Vaszary Kolos Kórház  0 

30.  Gyöngyös, Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kht.  0 

31.  Győr, Megyei Önkormányzat Petz Aladár Oktató Kórháza  5 

32.  Hatvan, Városi Önkormányzat Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet  0 

33.  Kistarcsa, Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház‐Rendelőintézet  0 

34. Mosonmagyaróvár, Városi Önkormányzat Karolina Kórház  0 

35.  Pápa, Gróf Esterházy Kórház‐Rendelőintézet  0 

36.  Salgótarján, Megyei Önkormányzat Szent Lázár Kórház‐Rendelőintézete  0 

37.  Sopron, Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház‐Rendelőintézete  2 

38.  Székesfehérvár, Fejér Megyei Önkormányzat Szent György Kórháza  7 
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39.  Szombathely, Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza  3 

40. 
Tatabánya, Komárom‐Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház‐
Rendelőintézet  3 

41.  Vác, Városi Önkormányzat Jávorszky Ödön Városi Kórház‐Rendelőintézet  2 

42.  Veszprém, Megyei Önkormányzat Csolnoky Ferenc Kórház  2 

43. 
Budapest, Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház‐Rendelőintézet, Madarász utcai 
Kórház  0 

  Budapest régió összesen:  59 

DEBRECEN 

1.  Debrecen, Hajdú‐Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórháza  3 

2.  Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Gyermekklinika  0 

3.  Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, I. Belklinika  0 

4.  Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Idegsebészeti Klinika  3 

5.  Debreceni Egyetem Orvosi és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika  0 

6. Mátészalka, Területi Kórház  0 

7. 
Miskolc, Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Önkormányzat Megyei Kórháza és Egyetemi Oktató 
Kórház  7 

8. Miskolc, Miskolci Egészségügyi Központ  1 

9. 
Nyíregyháza, Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Önkormányzat, Jósa András Kórház‐
Rendelőintézet  12 

10.  Sátoraljaújhely, Városi Önkormányzat Erzsébet Kórház‐Rendelőintézete  0 

  Debrecen régió összesen:  26 

PÉCS 

1.  Dombóvár, Szent Lukács Egészségügyi Kht.   1 

2.  Kaposvár, Kaposi Mór Oktatókórház  0 

3.  Keszthely, Városi Önkormányzat Kórház‐Rendelőintézet  0 

4. Mohács Város Kórház‐Rendelőintézete  0 

5.  Nagyatád, Városi Kórház  0 

6.  Nagykanizsa, Megyei Jogú Városi Kórház‐Rendelőintézet   0 

7.  Pécs, Baranya Megyei Kórház  0 

8.  Pécsi Tudomány Egyetem, Anaestesiológiai és Intenzív Therápiás Intézet  0 

9.  Pécsi Tudomány Egyetem, Gyermek Klinika  0 

10.  Pécsi Tudomány Egyetem, Idegsebészeti Klinika  3 

11.  Pécsi Tudomány Egyetem, Neurológiai Klinika  1 

12.  Pécsi Tudományegyetem, AITI, Honvéd és Katasztrófaorvostani Önálló Intenzív Osztály  0 

13.  Siófok, Városi Kórház‐Rendelőintézet  0 

14.  Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház‐Rendelőintézet  6 

15.  Szigetvár, Városi Kórház és Rendelőintézet  1 

16.  Zalaegerszeg, Zala Megyei Önkormányzat Kórház‐Rendelőintézete  4 

  Pécs régió összesen:  16 

SZEGED 

1.  Baja, Városi Önkormányzat Kórház‐Rendelőintézete  0 

2.  Békéscsaba, Réthy Pál Kórház‐Rendelőintézet  1 

3.  Gyula, Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház  0 

4.  Hódmezővásárhely, Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház‐Rendelőintézete  1 

5.  Jászberény, Városi Erzsébet Kórház‐Rendelőintézet  2 
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6.  Kalocsa, Városi Önkormányzat Kórház‐Rendelőintézet  1 

7.  Karcag, Városi Önkormányzat Kátai Gábor Városi Kórház‐Rendelőintézet  1 

8.  Kecskemét, Bács‐Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza  7 

9.  Kiskunfélegyháza, Városi Kórház‐Rendelőintézet  0 

10.  Kiskunhalas, Semmelweis Kórház Kht.  2 

11. Makó, Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház‐Rendelőintézet  0 

12.  Orosháza, Városi Önkormányzat Kórház‐Rendelőintézet  0 

13.  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórház‐Rendelőintézete  0 

14.  Szegedi Tudományegyetem, Belklinika  0 

15.  Szegedi Tudományegyetem, Gyermekklinika  0 

16.  Szegedi Tudományegyetem, Új Klinika  9 

17.  Szentes, Csongrád Megyei Önkormányzat, Dr. Bugyi István Kórház  2 

18. 
Szolnok, Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Önkormányzat Hetényi Géza Kórház és 
Rendelőintézet  4 

  Szeged régió összesen:  30 

 2011. év összesen:  131 

 

Donort adó kórházak száma a budapesti régióban  23 

Donort adó kórházak száma a debreceni régióban  5 

Donort adó kórházak száma a pécsi régióban  6 

Donort adó kórházak száma a szegedi régióban  10 

Donort adó kórházak száma összesen  44 
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