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Sikeres kapcsolat az Eurotransplanttal 

Az Európai Unióban 2013 végén több mint 63 ezer beteg szerepelt szervátültetési várólistán

SZALAI LAURA

Csaknem kétszáz magyar és durván négyszáz más európai uniós állampolgár jutott szervhez azóta, hogy  

Magyarország az Eurotransplant  nemzetközi szervelosztó hálózat tagja.  Az Országos Vérellátó Szolgálat  

lapunkhoz eljuttatott adatai alapján a magyar páciensek elsősorban vesét kaptak a tagállamokból. 

Több mint száznyolcvan magyar beteg kapott szervet azóta, hogy hazánk az Eurotransplant Alapítvány 

tagja – tájékoztatta lapunkat az Országos Vérellátó Szolgálattól (OVSZ). Itthon vese, kombinált vese- és 

hasnyálmirigy,  máj-  és  szívátültetési  programok  működnek,  vagyis  e  szervek  vonatkozásában  van  a 

tagállamok közötti cserére lehetőség. A legtöbben, összesen 129-en vesét kaptak, májból 22, szívből pedig 31 

érkezett Magyarországra – derült ki az OVSZ adataiból. 

Hazánk 383 esetben biztosított valamilyen szervet Eurotransplant-várólistán szereplő betegnek, ebből a  

legtöbb – 131 – vese volt. Májat 95-en, szívet 43-an kaptak, egy páciensnek hasnyálmirigy is érkezett. Bár  

itthon – az egészségügyi kormányzat 900 millió forintos fejlesztése nyomán – a közeljövőben kezdik meg a  

tüdőtranszplantációs  beavatkozásokat,  Magyarország  már  a  csatlakozása  óta  adományoz  tüdőt  az 

Eurotransplant-várólistán szereplő recipiensek (a szervet kapó betegek) számára, tavaly óta összesen 113-at. 

A  nemzetközi  szervelosztó  hálózattal  2011  novemberében  kötöttünk  előzetes  együttműködési 

megállapodást három csoport, a sürgősen vese-, szív- vagy májátültetésre szorulók, a magas ellenanyagszintű 

páciensek és a szervátültetésre váró gyerekek segítésére. Magyarország tavaly július 1-jétől teljes jogú tagja  

a szervezetnek, s mivel e naptól minden magyar beteg az Eurotransplant leideni várólistáján szerepel, 1600  

intézményből kaphat szervet. A hálózat nyolc ország – Ausztria, Horvátország, Németország, Magyarország, 

Szlovénia és a Benelux államok – transzplantációs központjait,  laboratóriumait,  donorkórházait  tömöríti,  

jelenleg 135 milliós populációt lát el. 

Az  Európai  Bizottság  tavaly novemberi,  a  szervátültetés  európai  helyzetét  megvitató  konferenciáján 

elhangzott, a 2013-as év végi adatok alapján több mint 63 ezer beteg szerepelt valamilyen transzplantációs  

várólistán az Európai Unióban. Ebből a legtöbben, mintegy 50 ezren vesére várakoztak, de több ezer volt  

azok száma is, akik májra (6700), szívre (3500), valamint tüdőre (2100) vártak. 

Bár  az  egészségügyben  a  várólistákat  többnyire  negatív  jelenségként  értelmezik,  a  transzplantáció 

esetében ez  nem feltétlenül  van  így.  Ennek oka,  hogy a  szervátültetést  tekintve nem a rövid várólisták  

jelentik az eredményességet, hanem éppen ellenkezőleg: minél többen várakoznak műtétre, annál több beteg 

életesélyei  javulhatnak.  A  brüsszeli  konferencián  a  szakemberek  felhívták  a  figyelmet:  azokban  az  

országokban,  ahol  nagyobb  a  transzplantációs  aktivitás,  jóval  nagyobb  eséllyel  tudnak  felkerülni  a 

várólistákra. E tekintetben az uniós tagállamok közül Ausztria és Franciaország teljesít  a legjobban, míg  

hazánk az utolsók közt szerepel. Tavaly egyébként több mint harmincegyezer transzplantációt végeztek el az 

unióban, ami ötezerrel több, mint tíz évvel korábban. 
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Eközben viszont 4100-an haltak meg amiatt, mert nem jutottak időben megfelelő szervhez. A szervek 

iránti  egyre  nagyobb  „kereslet”  miatt  néhány országban már  felütötte  fejét  a  transzplantációs  turizmus, 

amelynek lényege,  hogy a  betegek külföldre mennek,  és  ott  végeztetik  el  a szervátültetést.  Az Egyesült 

Államokban és Németországban gyakori, hogy a betegek Kínába, Indiába vagy éppen a Fülöp-szigetekre 

utaznak új szervért, ezzel nem kis veszélynek kitéve életüket. Előfordulhat ugyanis, hogy a műtétet nem 

kellő odafigyeléssel végzik el, és a kezeltnél vérmérgezés jelentkezik, továbbá számolni kell az átültetett  

szerv kilökődésének kockázatával is. 

A szakemberek szerint a minél eredményesebb felhasználás érdekében az uniós tagállamoknak szorosan  

együtt kell működniük. Ebben jelentős szerepet játszanak a transzplantációs szervezetek, mint a skandináv 

országokat összefogó Scandiatransplant, a Franciaország, Olaszország és Spanyolország által alapított South 

Alliance  for  Transplant  (Déli  Transzplantációs  Szövetség),  valamint  a  hazánkat  is  magába  foglaló 

Eurotransplant. 

KA: Másfél ezer európai intézményből érkezhet hazánkba szerv 
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