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XII. Szervdonációs és Transzplantációs Európa-, és Világnap alkalmából

2010. október 17-én (vasárnap) 10:00 -18:00

a Budapesti Olimpiai Központba
(Népligeti Sportlétesítmény, FTC Sporttelep, 1101 B udapest, Vajda Péter u. hrsz. 38440)  

A Szervdonáció és Transzplantáció Európa Napja az Európa Tanács kezdeményezésére indult
12  évvel  ezelıtt,  majd  2005-ben  a  WHO  a  Szervdonáció  és  Transzplantáció  Világnapjává
nyilvánította.  A  rendezvény  célja  tiszteletadás  a  donorok  és  családtagjaiknak  illetve
szolidaritás kifejezése a szervátültetésre váró betegek és családtagjaik iránt. Ez a nap legalább
egyszer évente lehetıséget teremt arra, hogy határokon átívelıen eshessen szó a szervátültetésrıl,
mint életmentı beavatkozásról, emellett a szervátültetésen már átesett emberek köszönetüket fejezik
ki az átültetéseket végzı sebészeknek, transzplantációs szakembereknek. 

A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért, az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar
Transzplantációs  Társaság  közös  szervezésében  2010.  október  17-én  10:00-18:00  óra  között
Magyarországon is megrendezésre kerül a XII. Szervdonációs és Transzplantációs Európa Nap. 

A rendezvény alkalmából – Pro Vita díjban részesülnek az „életet adományozó” szervdonorok
– akik saját szervük felajánlásával járultak hozzá élıdonoros átültetés révén valamely családtagjuk,
barátjuk  gyógyulásához  –  a  kitüntetı  elismerést  a Nemzeti  Erıforrás  Minisztérium
Egészségügyért Felelıs Államtitkára, Dr. Szócska Miklós adja át. 
Szt.  Kozma  és  Damján  díjat  ad  át  a  Transzplantációs Alapítvány Dr.  Perner  Ferenc
professzornak, aki az SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika igazgatója volt éveken keresztül, és
aki a szervátültetés érdekében kiemelkedıen sokat tett hazánkban. 
A  Szervdonáció  és  Transzplantáció  Nagykövete címet  adja  az  alapítvány  Güttler  Károly
olimpiabajnok  úszónak,  Bicskei  Bertalan egykori  válogatott  labdarúgó  kapusnak  és  Csisztu
Zsuzsa újságírónak.

Az orvosok, a transzplantáción átesett betegek és olimpikonok  úszóváltója, valamint a válogatott
focisták részvételével  rendezett  kispályás  mérkızés  azt  a  célt  szolgálja,  hogy  hozzájáruljon  a
magyarországi  szervdonációval  és  transzplantációval kapcsolatos  tájékozottság  növeléséhez  a
társadalomban.
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Programok:
10:00-10:50 megnyitó, sajtótájékoztató
11:00-13:00 sportversenyek
13:00-15:00  ebéd
15:00-18:00  Szt. Kozma és Damján díj és Pro Vita  díj átadása, mősor, büfé

A rendezvény háziasszonya: Csisztu Zsuzsa

A helyszínen kép-  és hangfelvételre,  valamint  interjúk készítésére is lehetıséget biztosítunk. A
világnappal kapcsolatban további információkat kaphat Szalamanov Zsuzsa kuratóriumi elnöktıl:
06/30/242-8558  Transzplantációs Alapítvány

A sajtótájékoztatón részt vesznek:

Szalamanov Georginé, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért kuratóriumi elnöke
Dr. Fehérvári Imre, a Magyar Transzplantációs Társaság fıtitkára
Dr. Langer Róbert, a SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika Igazgatója
Mihály Sándor, az OVSZ Szervkoordinációs Iroda igazgatója
Güttler Károly, olimpia bajnok, úszó
Verrasztó Zoltán, olimpia bajnok, úszó és a Jövı SC Veolia számos, újdonsült Európa bajnoka
Bicskei Bertalan, Juhár Tamás, Kovács Zoltán, ifj. Albert Flórián és más válogatott labdarúgó.
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