
Nem szeretnénk parazita módjára szív-

ni az anyaszervezet vérét (elnézést a

képzavarért) hanem a helyzetünkből

adódó lehetőségeket igyekszünk az

OVSZ javára is kamatoztatni. (például

a média szervátültetés iránti érdeklődé-

se révén a figyelem ráirányítása a vérel-

látás fontosságára).

Rövid ismertető eddigi tevékenységünkről:

Az iroda munkatársai napi 24 órás,

folyamatos ügyeletet biztosítanak az

ingyenesen hívható zöld számon, a kór-

házi donorjelentések fogadására, és a

kapcsolódó szervezési feladatok ellátá-

sára. Ez a feladat egy-egy donáció

alkalmával 18-20 órás tevékenységet

jelent. Az éves donorjelentések száma

250 és 280 között mozog, ami körülbe-

lül 150 megvalósult donációt eredmé-

nyez. A potenciális szervdonorokból,

akkor lehet tényleges donor (tehát a

szerveik akkor távolíthatóak el átültetés 

céljából), ha az összes jogi, orvosi feltétel

teljesül, és ez dokumentálásra is kerül. A

kiterjedt adminisztratív teendők mellett

újításként 2008. decemberétől az összes

telefonbeszélgetést rögzítjük és archivál-

juk, amiről az érintetteket a bejelentkezés

után azonnal tájékoztatjuk.

Nemzetközi tapasztalatok által is igazolt

tény, hogy a szervdonációk számának

emelésére a leggyorsabb és a legkevesebb

költséggel járó mód a koordinátor szerve-

zet működési feltételeinek javítása. Ennek

nem mond ellent az a megállapítás, hogy

a koordinátor szervezet fejlesztése önma-

gában nem oldja meg a szervdonáció kér-

dését. (Hasonló a helyzet, mint a lakosság

egészségi állapota és az egészségügyi

ellátórendszer fejlettsége közötti össze-

függés esetében.)

Magyarországon a következő sürgető feladat,

a már működő országos és regionális koordi-

nátori hálózat mellett, a harmadik szint, a kór-

házi koordinátori rendszer kiépítése.

Nemzetközi és hazai közgazdasági tanulmá-

nyok bizonyították, hogy az ilyen irányú beru-

házások, olyan rövid távon megtérülő befekte-

tések, amelyek hosszabb távon nemcsak szak-

mai- és erkölcsi-, hanem igen jelentős pénz-

ügyi  eredménnyel is járnak.

A fejlődés másik meghatározó iránya

hazánk európai uniós tagságából fakad.

Ennek részeként a transzplantáció minden

egyes lépésének az uniós követelmények-

kel való harmonizálása, a magas szintű

biztonsági és minőségbiztosítási feltételek

teljesítése. (Az esélyegyenlőség, átlátható-

ság, nyomon követhetőség, a betegek biz-

tonsága és védelme, a szervkereskedés

lehetőségének kizárása.)

Ebben az esetben mód nyílik a nemzetközi

szervcsere egyezményekhez való csatlakozás-

ra, és az egyenrangú partnerek közötti, kölcsö-

nösen előnyös együttműködésekre

Az uniós irányelvekkel összhangban jelenleg

is folyik az országosan egységes, a nemzetkö-

zi ajánlásokat is figyelembe vevő donorlekér-

dező ív gyakorlati alkalmazásának előkészíté-

se. A Szervkoordinációs Iroda természetesen

készséggel vállalja a programból reá háruló

kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A közvetlen feladatokon kívül a koordinátor

szervezet szerepet vállal a kórházi dolgozók

tájékoztatásában, meggyőzésében, a beteg-

szervezetekkel való együttműködésben, a

lakossággal és a társadalmi szervezetekkel

folytatott párbeszédben, valamint a média

támogatásának megszerzésében. 

Kiemelt feladatként kezeljük a szakmai

továbbképző tanfolyamok szervezését és

a lebonyolítását (2009-ben, az első tanfo-

lyamra, február 16-17-én kerül sor),

együttműködve a transzplantációs centru-

mokkal és a Magyar Transzplantációs

Társasággal, valamint a Magyar Anesth.

és Intenzív Terápiás Társaság (MAITT)

Szervdonációs Munkacsoportjával is.

Nem felejthetjük el azonban a régi böl-

csességet: „A szorgalom nem pótolja a

tehetséget, a tanulás a tudást, és a jó szán-

dék az eredményt.”

Dr. Márton János

szervkoordinációs igazgató

VÉR-KÉP

A SZERVKOORDINÁCIÓS IRODA HÍREI

OVSZ Szervkoordinációs Iroda 2007-2008, avagy friss vér transzfúziója az OVSZ-be(n) 

A „szervdonációval kapcsolatos

szervezési teendők ellátására”

2007. január 01-től hozták létre

az Országos Vérellátó Szolgálat

keretein belül működő,

Szervkoordinációs Irodát.

Munkánk nagyon sok ponton

kapcsolódik az immunológiai és

vírus-szerológiai laborokhoz,

kisebb mértékben, a vérellátás-

ban dolgozók tevékenységéhez.


