Fogalommagyarázat:
Forrás:
− 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 project (EU)
− Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Iroda
Halott donor
A donorok egy csoportja, mely magába foglalja 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.
Jelentett eset
A transzplantációs koordinátor szervezet értesítése szervdonációs szándékról.
Lehetséges donor
Elsődleges vagy másodlagos agykárosodást szenvedett halott személy, akinél nem áll fenn a
donációra való alkalmasságot befolyásoló orvosi vagy egyéb kontraindikáció.
Potenciális donor
Minden olyan személy, akinél a donációra való alkamasság 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, amikor cadaver donorból egy szerv eltávolítása történik transzplantációs
céllal.
MOD, Multiorgan donor
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Többszerv-donor, amikor cadaver donorból legalább két különböző típusú szerv eltávolítása
történik transzplantációs céllal.
Kidney SOD
„Csak vese donáció” transzplantációs céllal.
Kidney MOD
Olyan többszerv-donáció, amikor vese és legalább egy másik típusú szerv eltávolítása történik
transzplantációs céllal.
Non Kidney SOD
Egy szerv – de nem vese – eltávolítása transzplantációs céllal.
Non Kidney MOD
Olyan transzplantációs célú többszerv-donáció, amikor veseeltávolítás nem történik.
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A Szervkoordinációs Iroda célja minden olyan eset regisztrációja, amikor a donáció, illetve a
donációs szándék felmerül. Az Európa Tanács ill. az Európai Unió ajánlásai alapján nem
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tekinthetünk minden értesítést donorjelentésnek, ezért a Szervkoordinációs Iroda fontosnak
tartja egy olyan konszenzus kialakítását, mely alapján minden eset egy előre meghatározott
kategóriába sorolható.
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 szövetkivétel történik.
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