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A 13/2008. (IV. 8.) EüM rendelet 2008. április 16-án lépett 
hatályba, amely a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet több pontját 
módosítja. A módosítások értelmében valamennyi szervdo-
nor esetén kötelező vírus szerológiai vizsgálat elvégzése a 
továbbiakban kötelezően bővül az anti-HBc vizsgálat elvég-
zésével!  
 
Jogszabály idézet:  

„18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a 
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi in-

tézkedésekről  
 
Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok 

24. §   
(1) A véregységek (donációk) szűrővizsgálata kötelező lues, 
HIV1, HIV2, HBsAg, anti-HBc és HCV fertőzöttség ellenőrzésé-
nek céljából, illetve külön jogszabályban foglalt esetben CMV 
fertőzöttség ellenőrzése céljából. 
(2) Szerv-, szövet- vagy sejtátültetés esetén a donorok szűrő-
vizsgálata az (1) bekezdésben felsorolt fertőzöttség kizárása 
céljából kötelezően elvégzendő.”  
 
Az Országos Vérellátó Szolgálat laboratóriumai felkészültek a 
kibővült vizsgálatsor elvégzésére.  
Kérjük, hogy minden érintett intézmény töltse le honlapunk-
ról (http://donacio.ovsz.hu) a további felhasználás érdeké-
ben a jogszabály alapján módosított vizsgálatkérőlapot!   
 

Hivatkozva, előző, 2008. 02. 15-én kelt, 1596-1/2008 ikt.számú 
levelünkre, ismét kérjük, hogy a 18/2002. ESzCsM rendelet elő-
írása alapján a HIV vírussal való fertőzöttség megállapítása cél-
jából történő szerológiai vizsgálatok elvégzésére jogosult OVSZ 
laboratóriumoktól kérjék az összes vírus szerológiai vizsgálat 
elvégzését, azt követően, hogy megtörtént a potenciális donor 
jelentése a Szervkoordinációs Iroda ingyenesen hívható donor-
jelentő zöldszámára, és így ismertté váltak az esetleges továb-
bi, vérből történő vizsgálati igények.  

Együttműködésüket köszönjük!  
 

Budapest, 2008. május 8.  

Tisztelettel: 
 

Mihály Sándor 
vezető országos koordinátor  

Megvalósult szervdonációk  
száma havonta, 2008-ban  

Sürgős tájékoztatás rendeletváltozásról  
valamennyi donorjelentő intézmény számára  

II. évfolyam, 1. szám (ITO)  
2008. május 8.  

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.  

 A Szervkoordinációs Iroda honlap-
jának főoldalán naponta frissítjük 
az év transzplantációs esetszáma-
it mutató adatait. A weboldal 
„Adatok” lapján pedig megtekint-
hetők, letölthetők az év első ne-
gyedévének részletes donációs-
transzplantációs adatait bemuta-
tó ábrák és táblázatok!  
http://donacio.ovsz.hu   

Az Európai Parlament – Szervkoordinációs Iroda tevékenységét is érintő – javaslata több ponton megegyezik a koordinátor szer-
vezet által már korábban is megfogalmazott törekvésekkel, melyből néhány szempontot említünk az alábbiakban: 
Az Európai Parlament 2008. április 22-i állásfoglalása a szervadományozásról és a szervátültetésről: az Európai Unió politikai 
lépései (2007/2210(INI)) 
Az Európai Parlament (EP) állásfoglalása kiemeli a szervátültetés növekvő igényeit, a szervkereskedelem és szervturizmus glo-
bális problémáját, lebonyolítás minőségi és biztonsági szempontjait, a tagállamok közötti jelentős eltéréseket az átültetések 
gyakorisága és jogi keretrendszere szempontjából, a hivatalos keretek között történő szervcserék gyakorlatát, a lakossági tuda-
tosságot és tájékoztatást, valamint a szakemberek magas szintű képzését és kommunikációs készségeit, amelyek fontos szere-
pet töltenek be a szervadományozási hajlandóság növelésében. 
Az EP várakozással tekint a Bizottság irányelvjavaslata elé, amely uniós szintű minőségi és biztonsági előírásokat állapít meg a 
szervek adományozására, beszerzésére, vizsgálatára, megőrzésére, szállítására és elosztására, valamint az e követelmények 
teljesítéséhez szükséges forrásokra. Rámutat arra, hogy az új irányelvnek ki kell egészítenie és meg kell erősítenie a tagállam-
ok által az aktív és hatékony koordinációs módszer megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket, anélkül, hogy megakadályoz-
ná szigorúbb intézkedések bevezetését vagy fenntartását. 
Jelentős lehetőség rejlik a szakértelem megosztásában a tagállamok között, ami növelheti a donorok arányát, és Unió-szerte 
kiegyenlítheti a szervátültetés elérhetőségét; ennélfogva várakozással tekint a Bizottságnak a tagállamok közötti együttműkö-
dés megerősítésére irányuló cselekvési terve elé, annak érdekében, hogy: 
    - növelje a rendelkezésre álló szervek számát, 
    - növelje a transzplantációs rendszerek hatékonyságát és elérhetőségét, 
    - fokozza a lakosság tudatosságát, 
    - garantálja a jó minőséget és biztonságot; 
A pozitív beleegyezés (donorkártya rendszer) és a feltételezett beleegyezés rendszerében is alkalmazható egy jogi képviselő 
kinevezésének lehetősége, aki egy személy halála után dönthet a szervadományozásról, pontosabban arról, hogy van-e jogi 
akadálya a szervkivételnek. Ezzel viszont leveszi a döntés terhét a donor hozzátartozói válláról. 
A tagállamoknak törekedniük kell az elhalálozás utáni szervadományozásban rejlő lehetőségek teljeskörű megvalósítására; 
ezért sürgetik, hogy fektessenek a lehető legtöbbet a szervezési rendszer javításába, a következők által: 
    - az orvosi és paramedicinális szakemberek fogékonyságának javítása, valamint oktatása és képzése; 
    - a kórházak pénzügyi támogatása annak érdekében, hogy jelöljenek ki „kórházon belüli transzplantációs koordináto-
rokat" (az intenzív osztályon egy orvosi csapat támogatásával dolgozó orvosok), akik feladata a potenciális donorok azonosítása 
és családjaik megkeresése, tájékoztatása; 
    - minőségjavító programok kialakítása minden olyan EU-n belüli kórházban vagy kórházcsoportban, ahol bizonyítottan 
kimutatható a szervadományozási potenciál. 
A rendelkezésre álló szervek számának növelése céljából értékeljék a "kiterjesztett kritériumú" donorok (idősebb donorok, 
bizonyos betegségekben szenvedő donorok) igénybevételét, figyelembe véve a minőségi és biztonsági szempontokat. 
Felkérték a tagállamokat, hogy 2010. január előtt szüntessék meg az olyan jogszabályokat, amelyek előírják, hogy a donorok 
szerveit kizárólag csak egyazon tagállamon belül szabad felhasználni. 
Részletesebb információ:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0130+0+DOC+XML+V0//HU   
 
Szervkoordinációs Iroda 

Feliratot kapott a Szervkoordiná-
ciós Iroda által használt ügyeleti 
gépjármű  
2008. április 25. 
Az intézmény és szervezeti egység 
feltüntetése mellett „A szervátülte-
tés életet ment!” felirat segíti a 
szervdonációs koordinátori munka 
szervezési teendőinek biztonságos 
ellátását, másrészt figyelem felkeltő 
tájékoztatást is szolgál, bármerre 
járunk a munkavégzés kapcsán. 


