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A szervátültetés életet ment! 

Transzplantációs koordináció  

Tisztelt Főorvos Asszony/Úr!  

 

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
gyermekszívtranszplantációs programfelelőse, Dr. 
Ablonczy László arról értesítette az OVSZ, Szervkoordiná-
ciós Irodáját, hogy a várólistán levő, 16 kg súlyú, súlyos 
állapotú DCM-es gyermek részére történő szervkeresés 
érdekében adjunk tájékoztatást a hazai gyermek intenzív 
osztályoknak a beteg állapotának romlásáról. A gyermek 
2-3 hete részesül intravénás levosimendan terápiában, de 
állapota fokozatosan romlik.  

Az egyedi eset sürgősségére való tekintettel kérjük a se-
gítségüket, hogy amennyiben osztályukon agyhalál jeleit 
észlelik, jelentsék a potenciális donort a Szervkoordináci-
ós Iroda donorjelentő zöldszámán:  

06-80-203-867  

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@ovsz.hu  

Megvalósult szervdonációk  
száma havonta, 2007-ben  

Már van várakozó recipiens az új gyermek-
szívtranszplantációs program várólistáján!  

I. évfolyam, 2. szám (GYITO)  
2007. július 1.  

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@ovsz.hu, vagy hívja a +36-1-398-11-78 telefonszámot.  

Elindult az Országos Vérellátó 
Szolgálat Szervkoordinációs Irodá-
jának új honlapja, egyelőre a 
http://195.56.176.11/drupal/ 
címen, ami link segítségével elér-
hető az OVSZ főoldaláról is 
(http://www.ovsz.hu).  

Az oldalon hasznos információk-
kal, statisztikai adatokkal, jogsza-
bály követéssel, formanyomtatvá-
nyainkkal kívánjuk segíteni mun-
kájukat.  

A kórházlátogatásaink során kiosz-
tott dokumentációs mappában 
található valamennyi dokumen-
tum legfrissebb verziója letölthe-
tő az oldalról!  

Elindult a  
Szervkoordinációs Iroda  
új honlapja!  

2007. június 25-től július 1-ig tar-
tott a szervdonáció és transzplan-
táció tematikus médiahete a Ma-
gyar Televízióban az OVSZ Szerv-
koordinációs Irodája és az MTV 
Közalapítvány megbízásából.  
Ennek köszönhetően több műsor-
ban is szó esett a cadaver és élő 
donációk problémáiról, így a 
szervhiányról, a jogi szabályozás-
ról, a családi tiltakozásokról és a 
hazai aktivitás adatairól.  

Tematikus hét a Magyar 
Televízióban! 

6,2% a családi tiltakozások aránya  
2007 első félévében Magyarországon 
 
2007 első félévben összesen 129 donorjelentés érkezett a do-
norjelentő zöldszámra. Ezen esetek között 8 alkalommal hiú-
sult meg a transzplantációs célú felhasználásra feltehetően 
alkalmas szervek kivétele családi tiltakozás miatt, ami 6,2%-os 
gyakoriságot jelent.  

Új e-mail címek a Szervkoordinációs Irodában!  
 
Az Országos Vérellátó Szolgálat feladatátvétele miatt az országos koordinátorok és az iroda az alábbi 
új e-mail címeken keresztül érhető el:  
 
Szervkoordinációs Iroda: coordinator@ovsz.hu   
 
Mihály Sándor: mihaly.sandor@ovsz.hu  
 
Bakos Petra: bakos.petra@ovsz.hu  
Deme Orsolya: deme.orsolya@ovsz.hu  
Szakács Éva: szakacs.eva@ovsz.hu  
Szűcs Anikó: szucs.aniko@ovsz.hu  


