
Kórházlátogatások a szervdonációért!   

Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Irodája 2007. április 2-án kezdte meg 
kórházlátogatási programját. A program szervezésénél figyelembe vettük az el z évek 
adatait a donorjelentések és a megvalósult donációk tekintetében, valamint tervbe vettük, 
hogy lehet leg minden, a kormányzat által kiemelt intézménybe eljussunk. Továbbá a 
gyermekszív transzplantációs program áprilisi indulása miatt törekedtünk arra is, hogy minél 
több gyermek-intenzív osztályra eljussunk. Összesen 54 intézménybe látogattunk el, amelyek 
közül két kórházban tudtunk két alkalommal el adást tartani egyrészt az intenzív osztályon 
dolgozóknak, másrészt a kórházban dolgozó összes szakembernek. Az év folyamán több mint 
12 000 km-t tettünk meg átlagosan 1,44 látogatással hetente. 
A látogatások eredményeként a donorjelentések 21,3 %-a, míg a megvalósult donációk     
17,6 %-a volt összefüggésbe hozható a kórházlátogatásokkal.  
Ezt az eredményes donációt ösztönz

 

programot új üzenettel és építve az el z látogatásokon 
elhangzottakra 2008-ban is folytatjuk. Az el z év tapasztalataiból kiindulva ebben az évben 
személyes megbeszéléseket indítványozunk, amelynek célja a donorjelentési gyakorlat 
formálása, a donációszervezési problémák megbeszélése és az aktualitások ismertetése. A 
Szervkoordinációs Iroda igazgatója, Dr. Márton János a kórházigazgatókkal történ 
személyes találkozások során az intézményi menedzsment meggy zésén munkálkodik a 
donációs figyelem és kedv terén. 
Az idei évben 2008. február 18-án kezdtük meg a kórházlátogatási programot, amelynek 
helyszíneinek kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy eljussunk azokba a kórházakba, 
amelyeket a 2007. évi tervünkben szerepeltettünk, de mégsem tudtunk az év folyamán 
látogatást megszervezni (17 kórház). A másik szempont a kapcsolatfelvételkor, a riadók 
szervezése során fellép problémák azonnali orvoslása , megbeszélése, ezáltal el segítve a 
következ donorjelentés hatékonyabb szervezését. Fontosnak tartjuk ugyanakkor a 
feltételezett donációs potenciáltól elmaradó aktivitással bíró intenzív osztályok látogatását is.  
A többször látogatott intenzív osztályok után kiemelked en fontos a további potenciális 
osztályok látogatása, így neurológia, idegsebészet, sürg sségi, trauma, belgyógyászat, 
kardiológia, gyermekosztályok, stb. látogatása indokolt a kórházon belül elveszett donorok 
felkutatására, és a donációs programba való belépés el segítésére. 

 

2008. március 31-ig 8 kórházba jutottunk el, átlagosan 1,33 látogatással hetente. 3 
intézményben kórházi szint el adást sikerült megszervezni és 5 kórházban tudtunk az 
intenzív osztályokon megbeszélést tartani. A 8 intézményb l 6 volt a kormányzat által kiemelt 
kórház. 
Az eddigi látogatásaink eredményeként 62 donorjelentésb l 6 hozható összefüggésbe 
látogatásunkkal, ami a donorjelentések 9,67 %-a, míg a 37 megvalósult donációból 3 mutat 
kapcsolatot tevékenységünkkel, amely 8,11 %. 
A kórházlátogatások kapcsán 6 kórházban tudtuk közvetlenül a fels vezet t is elérni, így 
lehet ségünk nyílt arra is, hogy a kórházvezetésre hatva el térbe helyezzük a donorjelentések 
és a donációk fontosságát, életet ment szerepét.

   

A kórházlátogatások során is kiosztott Szervdonációs csomag tartalmazza a donáció 
lebonyolításához szükséges, verzió számmal ellátott dokumentumokat, amelyek 
megtekinthet k és letölthet k a honlapunk (http://donacio.ovsz.hu) dokumentumok oldaláról.   
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