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A szervátültetés életet ment! 

Transzplantációs koordináció  

Tisztelt Főorvos Asszony/Úr!  

 

A Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Társaság VIII. Kongresszusán, Visegrádon, a 
"Gyermekdonáció szervezése Magyarországon" címmel 
tartott előadásomban említettem, hogy az Országos 
Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Irodája 
"Hozzájárulás kiskorúból történő szervkivételhez" című 
formanyomtatványt készít az Önök munkájának segíté-
sére. Az OVSZ jogászai és Főigazgatója jóváhagyta a 
formanyomtatványt, így megfelel a formai követelmé-
nyeknek teljes bizonyító erejű magánokiratként.  

A törvényes képviselő aláírásán túl két tanú aláírása 
szükséges, aki lehet a donor hozzátartozója, vagy a 
donorkórház egészségügyi dolgozója is.  

Mivel gyakran találkozunk gyermekdonáció esetén az-
zal az igénnyel, hogy a szülők tájékoztatást kérnek a 
szervátültetések eredményéről, így ezt a lehetőséget 
is szervezett módon lehetővé teszi megvalósítani a 
jelen formanyomtatvány.  

 

A továbbiakban javasoljuk a csatolt formanyomtatvány 
használatát, kiskorúból történő szervkivétel esetén.  

 
Üdvözlettel:  
  
Mihály Sándor  
a Szervkoordinációs Iroda vezető koordinátora  
  
Országos Vérellátó Szolgálat  
H-1113 Budapest, Karolina út 19-21.  
Telefon: +3613914574  
Fax: +3613981177  
Mobil: +36304364851  
Mobil Fax: +36308076987  
E-mail: mihaly.sandor@htp.hu  
URL: http://www.ovsz.hu/donacio  

Megvalósult szervdonációk 
száma havonta, 2007-ben  

Hozzájárulás kiskorúból történő szervkivételhez  I. évfolyam, 1. szám  
2007. május 17.  

Ha kérdése, megjegyzése van, ha nem kíván szerepelni a levelezési listán, vagy esetleg más e-mail címet 
kíván regisztrálni a hírlevélre, kérjük, írjon e-mail-t ide: coordinator@htp.hu, vagy hívja a  
+36-1-398-11-78 telefonszámot.  

Hamarosan indul az Országos 
Vérellátó Szolgálat Szerv-
koordinációs Irodájának új 
honlapja a http://
www.ovsz.hu/donacio cí-
men.  

Az oldalon hasznos informá-
ciókkal, statisztikai adatok-
kal, jogszabály követéssel, 
formanyomtatványainkkal 
kívánjuk segíteni munkáju-
kat.  

Új honlap indul hamarosan 

A 2006. év donációs adatainak 
ismeretében, és valójában min-
den donorjelentő kórház mun-
káját is elismerve az OVSZ 
"Életet adományozó kórház" 
címet adott át 2007. április 5-én 
három donorkórháznak, a Kór-
házszövetség XIX. Kongresszu-
sán. Az elismerést azon három 
intézmény képviselője veheti 
át, ahol a tavalyi év során a 
legtöbb szervkivételi riadó tör-
tént. 
 
A három legaktívabb kórház: 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat Megyei Kórháza 
(Miskolc); 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzat Jósa András 
Kórháza (Nyíregyháza); 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat Hetényi Géza 
Kórháza (Szolnok). 
Az első két intézményben 16-16 
donáció, míg Szolnokon 11 
szervkivétel történt 2006-ban. 
Csupán ez a három kórház 108 
szervátültetés elvégzését tette 
lehetővé az év során. 
 

„Életet adományozó kórház” 

Donációs és transzplantációs alapadatok 2006-ból 
 
2006-ban 283 donorjelentés után 177 donáció történt 
Magyarországon. Az év összes 391 szervátültetése 
között 296 veseátültetés történt agyhalottból, 13 élő 
donorból, 45 májátültetés agyhalottból és 2 élő donor-
ból. 22-re nőtt a szívátültetések száma, míg 13 eset-
ben végeztek kombinált vese- és hasnyálmirigy átülte-
tést. A fentieken túl 35 tüdőátültetés történt Bécsben 
magyar donortüdő felhasználásával.  


