
A Szervkoordinációs Iroda hírei:  

 
Az OVSZ támogatásával 3000 darab, a szervkivételr l, szervátültetésr l

 
is szóló 

tájékoztató kiadvány készült, mely a Transzplantációs Alapítvány Árnyék és fény 
cím fotókiállítását mutatja be. Tarján Iván képei a donációval, transzplantációval, a 
szervátültetett emberek életével ismertetik meg a kiállításra látogatókat, ahogyan az a 
kiállítás ajánlójában is olvasható: Szánj rá néhány percet, hogy megismerj, megérts, 
hogy elfogadj minket. Éld át e néhány kép segítségével újjászületésünk csodáját

 

a Te 
mindennapod számunkra a csoda: Újra élni, szabadnak, hasznosnak lenni, nevetni és 
szeretni A szóróanyag célja a lakosság és az egészségügyi dolgozók 
szervadományozással kapcsolatos ismereteinek b vítése.

  

Az OVSZ Szervkoordinációs Iroda és a Transzplantációs Immunológiai Laboratórium 
közös el készítése alatt van a donációhoz kapcsolódó vérminta szállítási és értesítési 
protokoll. Ezen eljárásrend alapján szervdonáció miatt szükséges vércsoport 
szerológiai-, vírus szerológiai-, el zetes keresztpróba- és el zetes HLA tipizálás 
vizsgálatot csak OVSZ laboratórium végezhet. A minták vételére, szállítására csak a 
jelentést követ felajánlásokra adott centrumválaszok ismeretében kerülhet sor, vagyis 
csak miután a donorjelentés a Szervkoordinációs Iroda felé már megtörtént. Az intenzív 
osztályok vezet f orvosainak tájékoztatása a donációs céllal végzend vírus 
szerológiai vizsgálatok végzésével kapcsolatban körlevél formájában már megtörtént. 
Mindez a Regionális- vagy Területi Vérellátók munkaszervezését, - tervezését is 
el segíti. 

  

Az els magyarországi m szív beültetés a Szervkoordinációs Iroda szemszögéb l: 

 

A SE, ÁOK, Ér- és Szívsebészeti Klinikáján 2007. novembere óta állt rendelkezésre a 
súlyos, végstádiumú szívelégtelenségben szenved betegek számára a szívátültetésig 
ún. híd-terápiaként alkalmazható m szív . 2008. február 5-én került sor az els 
m szív beültetésre, amely egy 58 éves szívre várakozó férfibetegnek segített állapota 
javításában, amíg meg nem érkezik a megfelel donorszerv. A Szervkoordinációs 
Iroda éppen ezért folyamatosan tartotta a kapcsolatot a beavatkozást végz 
munkacsoporttal. A beteg állapota kezdetben javult, majd másfél héttel a m szív 
beültetését követ en keringési szöv dmény lépett fel, ez tette indokolttá a beteg akut 
szívtranszplantációs várólistára helyezését. Az ilyenkor szokásos eljárásrendnek 
megfelel en körfaxban értesítettük valamennyi magyarországi intenzív osztályt az 
akut szervigényr l. Sajnálatos módon a beteg állapota fokozatosan tovább romlott, a 
m szív nem tudta fenntartani a keringést, nem állt rendelkezésre donorszív, a beteg 
elhunyt. 
Elmondható, hogy a világméret , és Magyarországot is érint szervhiány indokolja a 
m szív és egyéb hasonló eszközök alkalmazását, amíg a betegek számára 
megtalálható a megfelel donorszerv.

  

Szervdonációs Tanfolyam áprilisban két alkalommal kerül megrendezésre: 
- április 21-22.- Szeged 
- április 28-29.- Budapest 

 

2008. március 21. az Ismeretlen Donor Napja. Délel tt 11 órakor a Fiumei úti 
sírkertben szervátültetett emberekkel és hozzátartozóikkal azokra az elhunytakra 
emlékezünk, akik átültetett szerveikkel haláluk után beteg embertársaikat éltetik 
tovább.  
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