
MÁV véradó nap

2008. december 12-én – immár
második alkalommal kerül megren-
dezésre a MÁV országos véradó nap.
A tavalyi sikeres véradónapon fel-
buzdulva, idén már 17 helyszínen
várják az önkéntes véradókat a vas-
útállomásokon 8 és 16 óra között
(www.ovsz.hu). 

2008-ban öt alkalommal került meg-
rendezésre a Szervdonációs Tanfo-
lyam. Ebből négy Budapesten – az
OVSZ, Szervkoordinációs Iroda és
az SE, Transzplantációs és Sebészeti
Klinika közös szervezése – volt, egy
tanfolyam pedig tavasszal Szegeden,
az SZTE, Sebészeti Klinikával közös
szervezésben zajlott. Az első félév
képzéseit az utólagos akkreditáció
lehetősége miatt 10, a második félév
tanfolyamait 24, illetve 26 kredit
ponttal minősítették.

Arról már korábban beszámoltunk,
hogy a kétnapos képzés során az
első, elméleti napon bemutatásra
kerül a szervátültetés története, a
magyarországi transzplantációs
programok, a jogi szabályozás,
valamint a szervátültetési riadók
szervezésének folyamata, a donor-
felismerés-donorgondozás, a csa-
láddal való kommunikáció, az agy-
halál-megállapítás, a szervdonáció
intenzív osztályos szakmai, tárgyi
és személyi feltételrendszere. A
második nap foglalkozásain a részt-
vevők különböző szituációs felada-
tokon és esetismertetéseken keresz-
tül sajátítják el az előző napon hal-
lottak alkalmazását.             

Idén összesen 119-en végezték el a
tanfolyamot. A résztvevők elsősor-
ban olyan osztályokról érkeztek,
ahol potenciális agyhalott vagy
potenciális donor előfordulhat, de
szakmai megoszlásuk igen sokféle
volt: aneszteziológusok, belgyógyá-
szok, neurológusok, traumatológu-
sok, gyermekgyógyászok, ortopéd
sebészek, gyermeksebészek, idegse-
bészek, oxyológusok jelentkeztek 33
intézményből. Korábban 55% vett
már részt donációban.

A tanfolyam minőségének értékelése
szempontjából számunkra fontos
visszajelzést biztosít az az értékelő
lap, melyet a jelentkezők anonim töl-
tenek ki, és rajta a szervezés, az okta-
tás színvonalát jelölik 1-től 5-ig ter-
jedő skálán (1 – gyenge, 5 – kiváló). 

A tanfolyam átlagos értékelése a
hallgatók által:

A tanfolyam célja a mindennapi
munka során hasznosítható, gyakor-
lati ismeretek átadása, ezért bízunk
abban, hogy a képzésen részt vett
szakemberekkel a jövőben találko-
zunk a szervdonációs folyamat vala-
mely résztvevőjeként.

Budapesten tervezett Szervdonációs
Tanfolyamok 2009-ben:

Február 16-17.; április 20-21.; szep-
tember 28-29.; november 9-10.

Szervkoordinációs Iroda

VÉR-KÉP

A SZERVKOORDINÁCIÓS IRODA HÍREI

Elkészült az OVSZ 2009-es
kártyanaptára a véradók részé-
re, amelyet a 2008. december 8.
és 2009. januárban 31. között
vért adók kapnak ajándékba.

KÁRTYANAPTÁR

AIDS elleni világnap

A WHO 1988-ban december 1-
jét az AIDS elleni küzdelem
világnapjává nyilvánította. Célja,
hogy mozgósítsa az embereket a
HIV elleni küzdelemben, és tuda-
tosítsa a biztonságos szexuális
élet fontosságát.
A WHO becslése szerint 2007-
ben 33,2 millió ember szenve-
dett AIDS-ben (több mint
háromnegyede Fekete-Afrikában
él), 2,1 millió halt bele, ebből
330 ezer gyerek.
Ma már igen nagy hatékonyságú
gyógyszerek léteznek, amelyek-
kel a vírus szaporodása jelentős
mértékben lelassítható.

KALENDÁRIUM

VÉRADÓ ESEMÉNY

Számok és tapasztalatok 
a Szervdonációs Tanfolyam első évéről

február 4-5. –  Budapest 4,81

április 21-22. – Szeged 4,91

április 28-29. – Budapest 4,77

szeptember 29-30. – Budapest 4,85

november 10-11. – Budapest 4,84


