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Életmentő együttműködés 

Sikeres a kapcsolat az Eurotransplanttal: 132-en kaptak már szervet · A legtöbben, 1084-en vesére várnak

SZALAI LAURA

Több száz beteg profitált abból, hogy Magyarország tavaly július elsejétől az Eurotransplant nemzetközi  

szervelosztó hálózat tagja. Ugyanakkor tény, az együttműködés óta több szervet adtunk, mint kaptunk. Az  

Országos Vérellátó Szolgálat  lapunkhoz eljuttatott  adatai  alapján a magyar  páciensek elsősorban vesét  

kaptak a tagállamokból. 

Százharminckét magyar beteg kapott szervet azóta, hogy hazánk az Eurotransplant Alapítvány tagja – 

tudta meg lapunk az Országos Vérellátó Szolgálattól (OVSZ). A nemzetközi szervelosztó hálózattal 2011 

novemberében kötöttünk előzetes  együttműködési  megállapodást  három csoport,  a  sürgősen vese-,  szív-  

vagy  májátültetésre  szorulók,  a  magas  ellenanyagszintű  páciensek  és  a  szervátültetésre  váró  gyerekek 

segítésére.  Magyarország tavaly július  1-jétől  teljes  jogú tagja  a  szervezetnek,  s  mivel  e  naptól  minden 

magyar beteg az Eurotransplant leideni várólistáján szerepel, 1600 intézményből kaphat szervet. A hálózat 

nyolc ország – Ausztria, Belgium, Hollandia, Horvátország, Luxemburg, Németország, Szlovénia és hazánk 

– transzplantációs központjait, laboratóriumait, donorkórházait tömöríti, jelenleg 135 milliós populációt lát 

el. 

Az OVSZ tájékoztatása szerint hazánkban vese, kombinált vese- és hasnyálmirigy, máj- és szívátültetési 

programok működnek, vagyis e szervek vonatkozásában van a tagállamok közötti szervcserére lehetőség.  

Bár  itthon  egyelőre  nem  végeznek  tüdőtranszplantációt,  hazánk  adományoz  tüdőt  az  Eurotransplant-

várólistán szereplő recipiensek (a szervet kapó betegek) számára, a csatlakozás óta 65-öt. 

Az adatok alapján a magyar páciensek szeptember végéig a legtöbb, 98 esetben vesét kaptak. Májból 19,  

szívből  15  érkezett  Magyarországra,  hasnyálmirigyből  viszont  egy  sem.  Az  OVSZ szerint  hazánk  269 

esetben biztosított valamilyen szervet Eurotransplant-várólistán szereplő betegnek, ebből a legtöbb – 107 –  

vese volt. Májat 68-an, szívet 28-an kaptak, egy páciensnek hasnyálmirigy is érkezett. 

Az Európai Szervdonációs és Transzplantációs Koordinációs Társaság kongresszusán – amelyet október 

első napjaiban rendeztek meg Budapesten – elhangzott: az utóbbi ötven évben a szervátültetés gyakorlata 

világszerte elterjedt orvosi beavatkozássá vált, ami érdemben növelte a várólistára kerülő betegek túlélési  

esélyeit. Az utóbbi két évtizedben jelentősen és stabilan nő a szervátültetések száma világszerte. Ugyanakkor 

az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint komoly probléma, hogy a szervkivételre alkalmas potenciális  

donorok  száma  alacsony,  míg  a  várólistákon  levő  betegek  száma  folyamatosan  emelkedik.  Az  Európai  

Unióban 61 ezer  ember  vár megfelelő donorszervre,  és  naponta  12 beteg meghal,  mivel  nem jut  hozzá 

időben. 

Magyarországon az elmúlt két évben emelkedett a szervadományozások és szervátültetések száma, de a  

várólistákon még mindig többen várakoznak átültetésre, mint amennyi donorszerv rendelkezésre áll. Jelenleg 

több mint 1300-an szerepelnek különböző szervtranszplantációs listán, és az OVSZ legfrissebb adatai szerint  

a legtöbben, 1084-en veseátültetésre várnak. 
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A többi szerv esetében jóval rövidebbek a listák: májra 140, szívre 53, kombinált vese- és hasnyálmirigy-

átültetésre  18  személyt  regisztráltak.  A  legutóbbi,  februári  adatok  alapján  tüdőre  nyolcan  várnak  az 

országban. 

A hazai transzplantációs beavatkozások több mint kétharmada a Semmelweis Egyetemen történik. Langer 

Róbert, az intézmény transzplantációs és sebészeti klinikájának igazgatója egy szakmai előadáson korábban 

arról beszélt, hogy a transzplantációk számát tekintve 2009-ben az Európa Tanács országainak még az alsó 

harmadában voltunk, mára viszont az élő és a cadaver (agyhalott) donoros szervátültetésben Magyarország 

elérte az európai átlagot. 

Előbbit  tekintve  megelőztük  az  olyan  jelentős  eredményekkel  büszkélkedő  országokat,  mint  például 

Ausztria,  Franciaország,  Belgium vagy Horvátország.  A professzor  kiemelte,  az  Eurotransplanthoz  való 

csatlakozásunk nagy nyertesei a gyerekek, hiszen mintegy felük a szervezeten keresztül jut szervhez. Hazánk 

tagságának köszönhetően  jelentősen  csökkent  a  várakozási  idő,  az  érintettek három-négy hónapon belül 

megfelelő szervet kapnak. 

A szakma régóta készül a tüdőtranszplantáció hazai elindítására, és bár a Semmelweis Egyetem és az 

Országos Onkológiai Intézet már az erre vonatkozó tervet is kidolgozta, egyelőre nem tudni, mikor kerülhet 

sor az első operációra. Bár a beavatkozásra szoruló betegeket itthon, az egyetem pulmonológiai klinikáján  

választják  ki,  és  a  szervkivételt  a  Semmelweis  Egyetem munkatársai  végzik,  a  beültetés  jelenleg  még 

Bécsben történik. 
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