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Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat elkészítette a szervdonációs riadók 
során a vérbıl történı vizsgálatokról szóló,  új eljárásrendjét. Ezen protokoll alapján szervdonációval 
kapcsolatosan csak az OVSZ laboratóriumai által elvégzett és kiadott  vércsoport szerológiai vizsgálati 
leletek kerülnek elfogadásra. A  18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendeletben leírtak alapján, valamint a 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 24 §-ban megjelölt vírus szerológiai/szőrı vizsgálatok elvégzésére az 
OVSZ kijelölt, akkreditált laboratóriumai jogosultak. Az elızetes keresztpróba és elızetes HLA tipizálás 
elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel valamennyi Regionális Vérellátó Központ 
rendelkezik, így ezen vizsgálatok, területi illetékességtıl függıen adott RVK Immunológiai 
Laboratóriumában történnek.  

A minták vételére, szállítására csak a szervfelajánlásokat követıen, az egyes szervek 
alkalmasságának ismeretében kerülhet sor, vagyis csak miután a donorjelentés a Szervkoordinációs 
Iroda felé már megtörtént. Ezen körlevélben hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az elıbbi feltétel 
teljesülése érdekében a szőrıvizsgálatok elvégzése akkor és csak akkor történhet meg, ha a kérılapon az 
adott riadó sorszáma  is feltüntetésre került. Ezt a számot csak a donorjelentést követıen adja meg az 
ügyeletes országos koordinátor a donorgondozó orvosnak. Értelemszerően az eljárásrend kidolgozásával 
a módosított kérılapok is elkészítésre kerültek. (Amelyet jelen levelünkhöz csatolva önökhöz is 
eljuttatunk).  

Mindezt az teszi indokolttá, hogy az adott esetben szükséges vérminta típusát és mennyiségét a 
transzplantációs céllal eltávolítandó szervek kombinációja határozza meg, amelyek csak a jelentést 
követı felajánlásokra kapott centrumválaszokat követıen válnak ismertté. Ezért bizonyos esetekben 
változhat a vérminták típusa és akár a területileg illetékes laboratórium is. Ezzel elkerülhetıek a 
különbözı helyekre történı többszörös vérmintaküldések. Az elkészült vizsgálatok eredményérıl a 
Szervkoordinációs Iroda kap hivatalos leletet, amelyet minden érintett részére  továbbít. Természetesen, 
éppúgy, mint eddig a vérminta szállítás szervezésében a Szervkoordinációs Iroda ügyeletes országos 
koordinátora nyújt segítséget a donorjelentı kórházaknak.  
Mindez az Önök, a Regionális vagy Területi Vérellátók munka szervezését, tervezését is elısegíti. 

A Szervkoordinációs Iroda minden potenciális agyhalottról várja a jelentést az agyhalál jeleinek 
észlelése után a non-stop mőködı, ingyenesen hívható donorjelentı zöldszámon:  
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Együttmőködésüket ezúton is köszönjük! 
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