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Kórház           
Cím  
F ig 

 
részére    

Tárgy: tájékoztatás fekv beteg ellátó intézmények donációs aktivitásáról 2002-2008-ban     

Tisztelt F igazgató Asszony/Úr!

   

Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Irodája, mint a szervkivételi riadók országos 

hatáskör szervez je ezúton is szeretne tájékoztatást adni (jelen levél mellékletében) a fekv beteg ellátó 

intézmények donorjelentési és donációs aktivitásáról.   

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy 2007-ben a donációs aktivitás (151 cadaver donor) közel 15%-al csökkent a 

megel z két esztend ben tapasztalt eredményekhez képest. A Magyarországon is tapasztalható 

 

egyébként világméret 

 

szervhiány indokolja, hogy minden fórumon felhívjuk a figyelmet a 

szervadományozásra, hiszen kb. 1000 várólistán várakozó beteg mellett csupán 369 szervátültetésre adott 

lehet séget a rendelkezésre álló el z éves donorszám. 

  

Természetesen az OVSZ és a koordinátor szervezet is tisztában van a kórházak, f leg az intenzív 

osztályok sz kös finanszírozási és személyi

 

feltételeivel, hiszen napi kapcsolatban állunk az osztályokkal 

és gyakran személyesen is felkeressük a kollégákat. Ezért fontosnak tartunk minden donorjelentést, vagy 

tájékozódó telefonhívást is, hiszen mindez arra utal, hogy a szervdonáció lehet sége felmerül sok esetben, 

amikor agyhalál észlelése történik, vagy történhet.   

A tájékoztatás mellett kérjük F igazgató Asszony/Úr segítségét az alábbi, a szervdonációk sikeres 

lebonyolításához kapcsolódó területeken:  

 

Agyhalál megállapító bizottsági tagok kinevezése, a bizottságok m ködtetése. 

  

Agyhalál megállapító bizottsági tagok továbbképzési lehet ségének támogatása a részvételek 

engedélyezésével, hiszen az OVSZ és a transzplantációs központok által közösen szervezett 

Szervdonációs Tanfolyamok minden költségét a szervez vállalja. 
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Szervkivételek lebonyolításához szükséges m t és személyzet (aneszteziológus orvos, asszisztens, 

m t sn , m t ssegéd) biztosítása minden szervkivétel esetében.  

 
A többször módosított 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a donorkórházaknak járó 

költségtérítés jogszabály szerinti és a finanszírozó által megfogalmazott felhasználása:  

o A szolgáltató a díjazás 70%-át köteles a szervkivételben közrem köd személyek 

díjazására fordítani.  

o Az egyéb költségek vonatkozásában a donorellátásért járó díj fennmaradó 30%-a nyújt 

fedezetet. Ebb l a díjból kell biztosítani többek között az agyhalott donorokból vércsoport, 

virológiai és HLA vizsgálat céljából levett vérmintáknak a területileg illetékes laborokba, 

el írt körülmények között történ eljuttatását is. 

  

A már transzplantáltak és a még szervátültetésre várók nevében is köszönjük eddigi fáradozásukat, 

számítunk további együttm ködésükre. 

   

Budapest, 2008. szeptember 2.     
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