
Az OVSZ, Szervkoordinációs

Iroda és a Magyar Védőnők

Egyesülete (MAVE) együttműkö-

dési megállapodást kötött, amely-

nek célja az általános- és középis-

kolában tanuló diákok minél szé-

lesebb körű tájékoztatása, oktatá-

sa az agyhalál, szervdonáció és

szervátültetés témakörökben.

A hazai koordinátor szervezet

évek óta tapasztalja a szervkivé-

teli riadók országos hatáskörű

s z e r v e z é s e

során, hogy a

lakosság súlyos

ismere th iánya

akadálya sok

esetben szerv-

kivételek meg-

valósulásának,

illetve a leg-

több esetben

nem ismerik a

h á t r a m a r a d t

hozzátartozók,

a halott még

életében meg-

f o g a l m a z o t t

véleményét a

s z e r v a d om á -

nyozással kap-

csolatban. 

A Szervkoordi-

nációs Iroda

azért kereste

meg a védőnők országos szerve-

zetét, hogy segítő együttműkö-

dést ajánljon fel egy tájékozot-

tabb generáció oktatásához,

amelynek nyilván csak egy apró,

de mégis kiemelten fontos szelete

az általunk képviselt téma.

Az iskolai védőnőknek a fiatalok

egészségnevelésében, egészség-

ügyi témákról történő tájékozta-

tásában kulcsfontosságú szerepe

van, ezért ők lehetnek a szervdo-

nációval, transzplantációval kap-

csolatos ismeretek átadásának

elsődleges közvetítői a célcsoport

– 13-18 éves korosztály – számá-

ra. Az együttműködés eredmé-

nyessége egyrészt mérhető lesz a

tanítási órák, ill. a résztvevő

védőnők, valamint az általuk elért

fiatalok számával. Másrészt a

diákok által kitöltött oktatás előt-

ti, ill. utáni kérdőív az aktuális

tudásszint felmérése mellett szin-

tén a program sikerességének

értékeléséhez, valamint az oktatá-

si anyag módosításához, pontosí-

tásához nyújt segítséget.

Személyes tapasztalat szerzés

céljából tervezzük, hogy néhány

iskolában a Szervkoordinációs

Iroda munkatársai tartják meg az

előadásokat. 

A kétoldalú együttműködés kere-

tei között kaptunk lehetőséget a

Tanévnyitó Iskola-egészségügyi

Konferencián információs stand

felállítására, valamint Dr. Márton

János Szervkoordinációs Igazgató

tartott előadást. A standnál

regisztráló védőnők megkapták a

Szervkoordinációs Iroda honlap-

ján letölthető formában is közzé-

tett részletes tájékoztató doku-

mentumot, amely alkalmas az

oktatók felkészítésére agyhalál-

ról, szervadományozásról és szer-

vátültetésről szóló óra megtartá-

sához. 

A stand iránt igen nagy volt az

érdeklődés, több mint kétszázan

regisztráltak, mely egy jó alkal-

mat teremtett az iskolákban tanító

védőnőkkel tör-

ténő első, köz-

vetlen kapcso-

latfelvételre.

Hon l apunk ró l

szintén letölt-

hető az órai fel-

h a s z n á l á s r a

szánt Power-

Point diasor,

valamint az óra

előtt és után

kitöltésre java-

solt kérdőív. 

Reméljük, hogy

a javasolt témá-

ban egyre több

helyen hallhat-

nak előadást a

gyermekek, és

így nemsokára

tapasztalhatjuk

egy olyan fiatal felnőtt generáció

megjelenését, aki hiteles forrás-

ból származó ismerete alapján

gyakorolja az önrendelkezés

jogát a feltételezett beleegyezés

elve alapján.

Ezúton is köszönjük minden

védőnő segítő együttműködését a

közös cél elérése érdekében!

Szervkoordinációs Iroda
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