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A szervátültetés életet ment! 

Transzplantációs koordináció  

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szervkoordinációs Irodájának igazgatója 2007. augusztus 27-én 
megkezdte munkáját.  
Bízunk abban, hogy az új igazgató kinevezése szintén hozzájá-
rulhat az intenzív osztályokkal és egyéb potenciális donort jelen-
tő osztályokkal kialakult jó munkakapcsolat további épüléséhez 
és a koordinátori munka fejlődéséhez.  
Amennyiben kérdése, vagy javaslata lenne, kérjük, forduljon 
bizalommal Dr. Márton János igazgatóhoz az alábbi elérhetősé-
gek bármelyikén.  
 
 
Dr. Márton János  
Igazgató  
Szervkoordinációs Iroda  
Országos Vérellátó Szolgálat  
1113 Budapest, Karolina út 19-21.  
Tel.: +36-1-391-4570  
Fax: +36-1-398-1177  
E-mail: marton.janos@ovsz.hu   

Megvalósult szervdonációk  
száma havonta, 2007-ben  

Igazgató a Szervkoordinációs Iroda élén  I. évfolyam, 2. szám (ITO)  
2007. szeptember 13.  

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.  

Új címen érhető el az Országos 
Vérellátó Szolgálat Szervkoordiná-
ciós Irodájának honlapja. Szerve-
zetünk hivatalos weblapját mától 
a http://donacio.ovsz.hu címen 
érheti el. 

Végleges helyén a  
Szervkoordinációs Iroda 
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! 

A Szervdonáció és Transzplantá-
ció Európai napja az Európa 
Tanács kezdeményezésére in-
dult, melyet eddig Svájc, Svéd-
ország, Ciprus, Ausztria, Portu-
gália és Görögország rendezett 
meg. A rendezvény célja a szo-
lidaritás és támogatás kifejezé-

se. Az év egy napja lehetőséget teremt arra, hogy határokon 
túlívelően eshet szó a szervátültetésről, mint életmentő be-
avatkozásról. A donorok és családtagjaik felé megfogalmazódó 
tiszteletadás mellett köszönetet nyilvánítanak az átültetéseket 
végző sebészeknek és a többi transzplantációs szakembernek. 
2005-ben az Európa Tanács Transzplantációs Szakértő Bizottsá-
gának javaslatára – az Egészségügyi Világszervezettel karöltve – 
az európai rendezvény elérte a többi kontinenst is, így megren-
dezésre került a Szervdonáció és Transzplantáció Első Világ-
napja is. 
Az Országos Vérellátó Szolgálat, a Transzplantációs Alapítvány 
a Megújított Életekért és a Magyar Transzplantációs Társaság 
közös szervezésében idén első alkalommal Magyarországon is 
megrendezésre kerül a Szervdonáció és Transzplantáció Euró-
pa- és Világnapja. Az ünnepi alkalom 2007. október 14-én kitű-
nő lehetőséget teremt arra, hogy a Transzplantációs Alapítvány 
által 2004-ben kezdeményezett, és 2006-ban jogszabályba fog-
lalt Pro Vita díjban részesüljenek – idén első alkalommal – a 
hazai élődonorok, akik vesét vagy májat adományoztak. A 
transzplantációs centrumoktól kapott adatok alapján felter-
jesztettük az „életet adományozó” szervdonorokat a díjra.  
Bízunk abban, hogy a sajtó bevonásával megrendezésre kerülő 
ünnepi alkalom is hozzájárulhat a szervdonációval és transz-
plantációval kapcsolatos tájékozottság növeléséhez, valamint 
jó lehetőség lehet az orvos-„beteg” találkozóra, immár nem 
kórházi körülmények között. 
 
A rendezvény pontos címe:  
Donációs és Transzplantációs Világnap 
 
Helyszín:  
Budapesti Olimpiai Központ Népligeti Sportlétesítménye 
(FTC Sporttelep) 
1101 Budapest, Vajda Péter u. 38440 hrsz. 
 
Időpont: 2007. október 14. 10-18 óráig 
 
Tervezett program: 
10-13 óráig sportverseny 
13-15 óráig ebéd 
15-18 óráig díjátadás, donor-emlékfal avatás 

Ünnepi rendezvény Magyarországon a Szervdonáció és 
Transzplantáció 9. Európa- és 2. Világnapján  

 A 2007. augusztusban 16 megva-
lósult donáció történt. Az elmúlt 
7 évben ez volt a legtevékenyebb 
augusztus a szervdonációs aktivi-
tás területén!  

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!  

Jelentkezzen Ön is a Doná-
ciós és Transzplantációs Vi-
lágnap sportrendezvényeire! 
Aneszteziológus és intenzív 
terápiás szakorvosok és rezi-
densek jelentkezését várjuk 
a sportrendezvényekre, ahol 
az életmentő ellátók és 
megmentett emberek  ver-
senyezhetnek egymással te-
nisz, úszás, futás sportágak-
ban.  
Jelentkezését az alábbi el-
érhetőségeken várjuk szep-
tember 24-ig:  
 
Mihály Sándor  
Tel.: 06-1-391-4574  
Fax: 06-1-398-1177  
E-mail: coordinator@ovsz.hu  


