
A Szervkoordinációs Iroda által
szervezett cadaver szervdonációk,
illetve az azt követő szervátülteté-
sek során keletkezett adatok gyűjté-
se biztosítja az időszakos és terüle-
ti összehasonlítások elvégezhetősé-
gét, amelyet az alábbiakban röviden
összefoglalunk. 

A donorjelentő kórházak száma is
emelkedett 2008-hoz képest, míg az
előző évben a 63 donorjelentés 32
kórházból érkezett, addig idén a 81
esetet 36 intézményből jelentették.
Az előző év hasonló időszakához
viszonyítva Baranya megyében
tapasztalhattuk a legnagyobb válto-
zást a donorjelentések tekintetében
(+400%), azonban 1 millió lakosra
számítva (per million population:
pmp) eddig Jász-Nagykun-Szolnok
megyéből érkezett a legtöbb jelen-
tett eset (pmp: 15,03). Míg a meg-
valósult donációk számának válto-
zásában (+400%) és az 1 millió
lakosra számított adatok alapján
(pmp: 11,78) is Csongrád megyé-
ben történt a legnagyobb változás.

Régiónként vizsgálva meglepő vál-
tozásokat tapasztalhatunk az előző
év első 3 hónapjának adataihoz
viszonyítva. 1 millió lakosra szá-
mítva a legtöbb jelentett eset a deb-
receni régióból érkezett (pmp:
10,96), amelyet szegedi régió ada-
tai megközelítettek, ahol az 1 millió
lakosra számított érték 10,95 volt.
Azonban a megvalósult donációk
számában a szegedi régió áll az első
helyen az 1 millió lakosra számított
értékek tekintetében (pmp: 6,92)
amelyet a debreceni régió követ
(pmp: 5,48).
Nem érkezett azonban még donor-
jelentés Heves, Nógrád, Pest,
Somogy és Vas megyékből.
Az emelkedett megvalósult donáci-
ók száma a kivett és beültetett szer-
vek számában is kedvező változást
okozott. A megelőző év azonos idő-
szakához viszonyítva a kivett szer-
vek tekintetében 35%-os emelkedés
tapasztalható (2008: 97, 2009:
131), míg a beültetett szervek szá-
mában 37,2%-os emelkedés mutat-
ható ki (2008: 86, 2009: 118). 
Szervenként vizsgálva a vesekivé-
telek számában 27,14%-os (2008:
70, 2009: 89) az emelkedés mérté-
ke. 1 millió lakosra számítva eddig
a szegedi régióban történt a legtöbb
(pmp: 13,84), míg a pécsi régióban
történt a legkevesebb vesekivétel
(pmp: 4,79). A vesebeültetések szá-
mában 1 millió lakosra számított
értékeket vizsgálva szintén a szege-
di régió a legaktívabb (pmp: 11,54),
míg a debreceni régióban történt az
1 millió lakosra számított legkeve-
sebb veseátültetés (pmp: 4,93). 
A többi szerv vonatkozásában az
alacsony esetszámok korlátozzák a
hosszú távú következtetések levon-
hatóságát. Májkivétel szempontjá-
ból 63,6%-os emelkedés tapasztal-
ható a 2008-as év azonos időszaká-
hoz viszonyítva (2008: 11, 2009:
18), azonban a beültetések számá-

ban ez 30%-os emelkedéshez veze-
tett (2008:10, 2009.13). 
A szívkivételek száma az egyetlen,
amely csökkenést mutat 33,3%-ban
az előző év azonos időszakához
viszonyítva (2008: 6, 2009: 4) és
mivel sem a tavalyi év folyamán,
sem pedig idén nem került még szív
szövettanra, ezért ugyanez mondha-
tó el a beültetések számára vonat-
kozóan is (2008:6, 2009: 4).
A hasnyálmirigy vonatkozásában
érdekesen alakult az év első negye-
déve. Kivételek számában is emel-
kedés tapasztalható (50%, 2008:4,
2009:6), azonban elmondható,
hogy a beültetések szempontjából
az első negyedévben sikerült túl-
szárnyalni az előző év egész éves
adatát, hiszen 2008-ban összesen 5
kombinált vese- és hasnyálmirigy
beültetés (SPK) történt, míg 2009
első negyedévében 6 kombinált
átültetés valósulhatott meg. Ez
200%-os emelkedést jelent 2008
első negyedévéhez viszonyítva
(2008: 2).
Tüdőkivételek számában 133,3%-
os az emelkedés mértéke (2008: 6,
2009: 14) és minden eddig kivett
magyar donortüdő sikeres beülte-
tésre került a Bécsi Egyetemi
Klinikán.
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A 2009-es év első negyedévé-
ben 28,6%-al több (2008: 63,
2009: 81) donorjelentés érke-
zett az Iroda donorjelentő zöld
számán és 18,4%-al több

megvalósult donáció történt a
2008-as év ugyanezen idősza-
kával összehasonlítva (2008:
28, 2009: 45). A megvalósult
donációkat vizsgálva elmond-
ható, hogy 8,34%-al csökkent
az egyszerv-kivételek (2008:
24, 2009: 22) száma, azonban a
többszerv-kivételek számában
64,3 %-os emelkedés tapasztal-
ható (2008: 14, 2009: 23)
amelynek köszönhetően a
kivett és beültetett szervek szá-
mában is pozitív irányú válto-
zás figyelhető meg.

Összefoglalva elmondható,
hogy a 2009-es év első negye-
déve pozitív változásokat
hozott a megvalósult donációk,
a kivett, valamint a beültetett
szervek számában. Azonban a
transzplantációs esetszám érzé-
kelhető növekedéséhez az első
negyedéves aktivitás fenntartá-
sa szükséges. 


