
Mi Vida – Menny és pokol

A Műcsarnokban 2009. március
28 – május 17. között tekinthető
meg a budapesti Mi Vida – Menny
és pokol című kiállítás. A leoni
MUSAC gyűjtemény Európa
egyik kiemelkedő, napjaink leg-
rangosabb alkotóinak munkáiból
válogató, folyamatosan bővülő
kortárs művészeti gyűjteménye. 
A Budapesten látható válogatás
élet és művészet viszonyát hangsú-
lyozza különböző nézőpontokból
és megközelítésekkel. Ezek a kor-
társ képzőművészeti alkotások két
eltérő, a mindennapi élet érzéki,
illetve szellemi vonatkozásait elő-
térbe helyező felfogást állítanak
szembe. A kiállítás egyik műtár-
gya egy professzionális véradóál-

lomás installáció lesz, amely 
a Műcsarnok előterében kerül
elhelyezésre, és ahol a kiállítás
ideje alatt a vállalkozó kedvű vér-
adók vért is adhatnak.

Forrás: www.mucsarnok.hu

Március utolsó szombatjáról vasár-
napra, azaz 2009-ben március 28-
ról 29-re virradó éjszaka kell átállí-
tani az időmérőket 3 óráról 2 órára,
hiszen ekkor kezdődik a nyári idő-
számítás, ami egészen október végé-
ig tart. Így ezen az éjszakán egy órá-
val többet aludhatunk. 

2007-2008-ban a donorjelentések,
és a megvalósult donációk száma
egyaránt csökkent a 2006. évben
történt donorjelentések és megva-
lósult donációk számához képest.
A Szervkoordinációs Iroda azért
állított össze egy kérdőívet, hogy
bizonyosságot szerezzen, melyek
azok a tényezők, amelyek az
intenzív osztályok effektív aktivi-
tásának csökkenését okozzák. 
2008. július 1-től november 31-ig,
53 kórház, 54 intenzív osztályának
főorvosát kerestük fel személye-
sen, és egy fél-egy órás interjú
kapcsán töltöttük ki közösen a 16
kérdésből álló kérdőívet.
Kérdéseinket úgy állítottuk össze,
hogy az eddigi tapasztalatokkal
egybeeső kérdések mellett, lehető-
séget adtunk a szubjektív vélemé-
nyek és egyedi problémák kifejté-
sére is. A még folyamatban lévő
kérdőíves vizsgálat első eredmé-
nyeinek értékelését a Magyar
Transzplantációs Társaság X.
Kongresszusán előadásban mutat-
tuk be.
A donációs aktivitás csökkenését a
megkérdezettek 37%-a érzékelte
intézményében, melyet többek
között az alábbi tényezőknek
tulajdonítanak:
� kevesebb az ellátott betegek
száma, csökkent az ellátott terü-
let nagysága

� csökkent a traumás esetek száma
� a progresszív ellátás keretein
belül sok beteget továbbkülde-
nek más intézménybe.

A kapott válaszok alapján az
intenzív osztályokon dolgozó
orvosok és ápolók szervdonáció-
hoz való viszonyulása jó, 94%-
ban válaszolták hogy az ott dolgo-
zók hozzáállása nem befolyásolja
a donációk számának alakulását.
Az intenzív és más osztályok hoz-
záállása között azonban már
tapasztaltak különbséget (37%), a

válaszadók 9%-a vélekedik úgy,
hogy ez okozhatja intézményük-
ben donációk elmaradását. 
A magyarázatok többsége a követ-
kező tapasztalatokon ill. feltétele-
zéseken alapult:
� a betegfelvételi ambulancia, sür-
gősségi nem jelzi a potenciális
agyhalottakat

� neurológián, belgyógyászaton
„elveszhetnek” potenciális do-
norok

� ismerethiányt tapasztalnak más
osztályok (neurológia, traumato-
lógia, belgyógyászat) részéről.

A donációs aktivitásra szintén
negatív hatással lehet a tárgyi és
személyi feltételek hiánya. 5-en
(9%) válaszolták azt, hogy maradt
már el donorjelentés, 7-en (13%)
pedig hogy elvileg előfordulhat
donorjelentés elmaradása, mert
nincs elég ágy, monitor, lélegezte-
tőgép az intenzív osztályon.
Mindemellett tény az is, hogy az
egy ágyra jutó orvosok és ápolók
száma egyaránt csökkent az inten-
zív osztályokon (0,37 ápoló/ágy;
0,18 orvos/ágy).
A donációban szereplő egyéb szer-
vezetekkel kapcsolatban 17% jele-
zett problémát. 
A donációs aktivitás több tényező
által befolyásolt mutatója a hazai
donorjelentő kórházakban az
elmúlt időszakban bekövetkezett
változásoknak. 
Következésképpen, nem mondha-
tó ki, hogy a donációs aktivitás
csökkenése egy fellelhető okra
vezethető vissza, hanem több, egy
irányba ható tényező következmé-
nye. 
A vizsgálat befejezése és végső
értékelése 2009. első félévében
várható.
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Miért kevés a donor? 

Kérdıíves felmérés a magyarországi intenzív osztályokon

KIÁLLÍTÁS

Mint ismeretes januárban 
az orosz-ukrán gázvita miatt, 
az Országos Érdekegyeztető Ta-
nács úgy döntött, hogy a január
2-ai munkanapot nem január 10-
én, hanem március utolsó szom-
batján kell ledolgozni. 

Ennek értelmében március 28.
szombat, munkanap (pénteki
munkarend érvényes).
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