
KO�GRESSZUSI BESZÁMOLÓ

Az Európai Transzplantációs Koor

dinátorok Szervezete (European

Transplant Coordinators Organizati-

on) idén Lettország fővárosában,

Rigában szervezte meg 5. éves kong-

resszusát október 3-5. között. 

A három balti állam középső tagja –

ahol főleg síkságok jellemzőek – kb.

2,3 millió ember otthona. A Daugava

folyó torkolatánál találjuk a közel

800 ezres fővárost, amelyet 1201-

ben Albert püspök alapított. Az óvá-

rost felvették a Világörökségi

Listára, ahol feltűnően ügyelnek a

tisztaságra. 

A találkozót megelőző napon az

országok képviselői tartottak egyez-

tető megbeszélést, ahol hazánknak

jutott egy munkacsoport irányítása,

amely amerikai, japán és angol kép-

viselőkkel együtt elkészíti a nemzeti

képviselők munkaköri leírását. 

A kongresszusra 250 jelentkező

regisztrált 87 absztraktot fogadtak el.

A főbb témák között kell említenem

a donorgondozást, a szívhalál utáni

donációt, az élő donációt, a koordi-

nátorok kommunikációs képzését,

valamint a minőség és biztonság

növelésének stratégiáit a szervátülte-

tések területén. 

Az OVSZ, Szervkoordinációs Iroda

képviseletében posztert mutattam be

„Kiterjesztett vesedonor kritériumok

Magyarországon” címmel. A vizsgált

kritériumokat (életkor, diagnózis,

ITO-n töltött idő, CPR, IDDM és

hypertonia az anamnézisben, pozitív

inotróp típusa és dózisa, valamint a

vesefunkciós laborértékek) nemzet-

közileg elfogadott és publikált forrá-

sok alapján választottam ki, amelye-

ket a poszteren is bemutattam. 

Az összehasonlított 2002. és 2007 év

adatai alapján elmondható, hogy – az

egyre súlyosabb szervhiány miatt –

hazánkban is egyre több marginális

donorszerv kerül transzplantációs

célú felhasználásra, azonban az ered-

mények további vizsgálata szüksé-

ges a recipiens oldalon. 

További információ: 

www.etco.lv 

Mihály Sándor 
vezető koordinátor

VÉR-KÉP

X. SZERVDO�ÁCIÓS ÉS TRA�SZPLA�TÁCIÓS EURÓPA-�AP

Második alkalommal került megrendezésre Magyarországon a tíz éves múltra visszatekintő Szervdonációs és
Transzplantációs Európa-nap. 

Az Országos Vérellátó Szolgálat, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért és a Magyar
Transzplantációs Társaság közös szervezésű rendezvényének célja elsősorban a közvélemény donációra,

transzplantációra történő figyelemfelhívása. Ez az alkalom azonban minden évben lehetőséget teremt a donorok

és családtagjaik iránti tiszteletadásra, valamint a Transzplantációs Alapítvány, ezáltal fejezi ki köszönetét a szerv-

átültetéssel foglalkozó szakembereknek. 

A délelőtti program úgy, mint tavaly is, sportversenyekkel

kezdődött. Az úszóváltóban három: olimpikonokból, orvo-

sokból és transzplantált sportolókból álló csapat mérte

össze gyorsaságát. A győztes a bangkoki Transzplantáltak

Világjátékáról is aranyérmet hozó Gyurkó Alexandra csa-

pata lett. Az úszás utáni focimeccsen, a transzplantáltak-

ból, a debreceni koordinátor kolléganőkből, orvosokból és

gyermekeikből álló „vegyes csapatot” Zsivoczky Gyula és

Bicskei Bertalan erősítette. A mérkőzés döntetlennel ért

véget. 

Délután Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter úr Pro

Vita díjjal tüntetette ki az ünnepségen résztvevő 36 élődo-

nort, akik saját szervük adományozásával járultak hozzá valamely családtagjuk gyógyulásához. A kitüntetett

donorok többségét szervet kapó hozzátartozója is elkísérte a kitüntetés átvételére.

Prof. Dr. Alföldy Ferenc a transzplantáció területén végzett munkásságáért a Szent Kozmáról és Szent Damjánról

elnevezett kitüntetésben részesült. 

Az idei rendezvény is jó lehetőséget nyújtott a kórházak falain kívüli találkozóra a betegek, orvosok és koordi-

nátorok között. Szervkoordinációs Iroda

A SZERVKOORDINÁCIÓS IRODA HÍREI


