
A Szervkoordinációs Iroda 2009-
től folytatja a korábbi koordinátor
szervezetnél is bevált gyakorlatot,
azaz évente több alkalommal is
lehetőséget biztosítunk önmagunk
és kollégáink számára a szakmai
fejlődésre, koordinátor továbbkép-
zések által. Idén, főigazgatói enge-
déllyel, négy alkalommal van erre
lehetőségünk, a következő időpon-
tokban:

Valamennyi továbbképzés egynapos
esemény, és Budapesten kerül meg-
rendezésre a Szervkoordinációs
Iroda központjában, az igazgató, a
vezető országos koordinátor, vala-
mint minden országos és az
Országos Vérellátó Szolgálatnál dol-
gozó centrum koordinátor részvéte-
lével.

Épp úgy, mint az egészségügy bár-
mely, dinamikusan fejlődő területén
a szervdonációkkal és transzplantá-
ciókkal kapcsolatos koordinációs
feladatok ellátásához is szükség van
arra, hogy tudásunkat szinten tart-
suk, folyamatosan fejlesszük.
Fontosnak tartjuk, hogy nemzetközi
és hazai kongresszusokon való rész-
vételek (a külföldi koordinátori
továbbképzések) mellett kialakítsuk

a saját magunk képzési/továbbkép-
zési programját, hogy a hazai viszo-
nyoknak,  igényeknek, sajátosságok-
nak megfelelően adaptálhassuk azon
módszereket, amelyek a nálunk
nagyobb gyakorlattal rendelkező,
fejlettebb  országok transzplantációs
koordinátori képzéseiben már bizo-
nyítottak. 
A képzéssorozatunk tematikája
egymásra épülő, mind az egyes
alkalmakat, mind pedig az összes
tanfolyamot tekintve. 
A jelenlegi, kétszintű koordinátor
hálózat homogén, kis létszámú cso-
portjában jól alkalmazható ez az
összevont képzési forma. 
Az idei évben első alkalommal
2009. március 6-án lezajlott
Koordinátor Továbbképzés fő
témája a koordinátor szervezet
rövid távú tervének részletes
bemutatása, valamint a minőség-
biztosítás volt. 
Ennek keretein belül, a
Szervkoordinációs Iroda 2008.
éves munkabeszámolójának ismer-
tetése mellett, több projektjelentés
is bemutatásra került: egy jelenleg
zajló Európai Uniós pályázat, egy a
koordinátor-hálózat fejlesztéséről
és egy pedig a centrum koordináto-
ri munkakör fejlesztéséről szóló
projekt terv. 
Megismerhettük a minőségbiztosí-
tási alapfogalmakat, az eljárásrend-
készítés folyamatát ápolói/koordi-
nátori szemszögből, valamint az ide

vonatkozó jogi szabályozásba is
bepillantást nyerhettünk. Ezen
témaválasztás fő indoka az volt,
hogy a Szervkoordinációs Iroda
által már használatban lévő szerve-
zési protokollok felülvizsgálata és
az új eljárásrendek kialakítása a
lehető legteljesebb mértékben meg-
feleljen az előírásoknak, elérve
ezzel a célt: a magas szintű minő-
ségbiztosítást, úgy a donációszerve-
zés, mint a dokumentálás területén. 
A továbbképzés anyagát, annak
könnyebb elsajátíthatósága érdeké-
ben, az előadásvázlatokkal, az iro-
dalommal együtt minden résztvevő
számára egységesített mappában
közreadtuk.
A fenti továbbképzések nemcsak a
tudásunk, fejlődésünk szempontjá-
ból elengedhetetlen fontosságú,
hanem azért is, mert a rendszeres
személyes találkozások gördüléke-
nyebbé tehetik a további együttmű-
ködésünket a centrumokban dolgo-
zó koordinátor kollégáinkkal, akik-
kel így lehetőség van az aktuálisan
adódó problémák megbeszélésére
is. A mostani továbbképzés tudo-
mányos programját követően került
sor egy koordinátori munkamegbe-
szélésre is, amelyen valamennyi, a
szervezési munkát érintő változás,
nehézség megbeszélésre került. 

Szervkoordinációs Iroda

Húsvét ünnepe minden évben más
időpontra esik, hiszen a tavaszi
napéjegyenlőséget követő első
telihold utáni vasárnap lesz a hús-
vét vasárnapja, amely idén április

12-e. Ez az ünnep nem csak jeles
egyházi ünnep, hanem rengeteg
szokás, hagyomány is fűződik
hozzá.  

Ilyenkor szokás a lányokat, asszo-
nyokat meglocsolni, amiért cseré-
be saját maguk által festett – álta-
lában piros – tojást adnak ajándék-
ba, de több helyen szokás a koma-
tál küldése is. Ha valaki ilyet
kapott, akkor az ajándékozóval
örökké barátok lesznek. 

Hazánkban a húsvéti asztalra leg-
gyakrabban főtt sonka, főtt tojás és
burgonya kerül, de sokan készítenek
báránypörköltet is.
A húsvét szimbólumai a csibe, ami a
születés, feltámadás jelképe, illetve a
nyúl és a bárány, ez utóbbi Krisztus
áldozatát jelenti.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
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