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A szervátültetés életet ment! 

Transzplantációs koordináció  

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  új 
gyermekszívtranszplantációs programfelelőse, Dr. Ablonczy 
László — röviddel a program beindítását követően —arról érte-
sítette az OVSZ, Szervkoordinációs Irodáját, hogy a várólistán 
levő, 16 kg súlyú, súlyos állapotú DCM-es gyermek részére tör-
ténő szervkeresés érdekében adjunk tájékoztatást a hazai 
gyermek intenzív osztályoknak a beteg állapotának romlásáról. 
A gyermek 2-3 hete részesül intravénás levosimendan terápiá-
ban, de állapota fokozatosan romlik.  

Az egyedi eset sürgősségére való tekintettel kérjük a segítségü-
ket, hogy amennyiben osztályukon agyhalál jeleit észlelik, je-
lentsék a potenciális donort a Szervkoordinációs Iroda donorje-
lentő zöldszámán:  

06-80-203-867  

Megvalósult szervdonációk  
száma havonta, 2007-ben  

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

I. évfolyam, 1. szám (ITO)  
2007. augusztus 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!  
Féléves adatok az oldalon!  

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! 

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  

A Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társa-
ság VIII. Kongresszusán, Visegrádon beszámoltunk arról, hogy 
az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Irodája 
"Hozzájárulás kiskorúból történő szervkivételhez" című forma-
nyomtatványt készít az intenzív osztályok munkájának segíté-
sére. Az OVSZ jogászai és Főigazgatója jóváhagyta a forma-
nyomtatványt, így megfelel a formai követelményeknek teljes 
bizonyító erejű magánokiratként.  

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

A továbbiakban javasoljuk a csatolt formanyomtatvány haszná-
latát, kiskorúból történő szervkivétel esetén.  

Hozzájárulás kiskorúból történő szervkivételhez  

Donor hozzátartozók tájékoztatása a szervátültetések 
eredményeiről  

A növekvő számú egyedi igények indokolttá tették, hogy új 
gyakorlatot alkalmazzunk a donor hozzátartozók tájékoztatásá-
ra a szervkivételeket követően. Ezért a továbbiakban a szervki-
vételben közreműködőknek küldött köszönőlevelek mellett a 
donor legközelebbi hozzátartozóját is levélben — de természe-
tesen más tartalommal értesítjük a donációt követő szervátül-
tetés(ek) eredményeiről röviden. Bízunk abban, hogy a gyászo-
ló családtagok tájékoztatása minden megvalósult szervkivétel 
után segítheti a tragédia feldolgozását.  

 A 2007. júliusban mindössze 5 
megvalósult donáció történt. Az 
elmúlt 5 évben ez a hónap volt a 
legkevésbé tevékeny időszak a 
szervdonációs aktivitás területén!  


