
A képzés fő témája volt a kiterjesz-
tett donorkritériumok alkalmazása és
annak tapasztalatai az Európai
Unióban és az USA-
ban. 
Az Országos Vérellátó
Szolgálat, Szervkoor-
dinációs Iroda részé-
ről 3 fő vehetett részt a
képzésen, ahol az
Európai Unióhoz
2004-ben csatlakozott
10 országon kívül
Románia, Horvát-
ország, Bulgária és
Ausztria képviseltette
magát. 
Mi is a TPM képzés?
A szervtranszplantáci-
ós programok fejlődé-
se teremtette meg az
igényt, hogy 1985-ben
megalakult az első
transzplantációs koor-
dinátori team a Barcelonai Egyetemi
Klinikán. A módszert fokozatosan
átvették a spanyolországi, majd
később más országok transzplantáci-
ós központjai és donorkórházai.  
Azóta világszerte elterjedt és nagy
szakmai elismeréssel bír az ún. „spa-
nyol modell”, melynek alapgondola-
ta, hogy a szervdonáció fejlődése
elsősorban a koordináció, a szerve-
zés fejlesztése révén valósítható

meg. A fentiekben említett „spanyol
modell” megvalósítását segíti a
Barcelonai Egyetem munkatársai
által kidolgozott és kimagasló gya-
korlati eredményekkel alkalmazott
Transplant Procurement Manage-
ment rendszere. 
A Transplant Procurement Manager
TPM) feladata a szervhiány csök-
kentése: a szerv- és szövet donációk
számának növelése és minőségbizto-
sítása. A TPM felelős egy adott kór-
házon, régión vagy országon belül a
lehetséges legnagyobb számú cada-
ver donor felkutatásáért, a donációk
lebonyolításáért, a szervelosztásért a
szervallokáció érvényes szabályai-
nak megfelelően.

Tapasztalatcsere a kiterjesztett donor
kritériumok alkalmazásának feltétel-
rendszerével, napi gyakorlatával és
eredményeivel foglalkozott. Az elő-
adók európai és az Egyesült Álla-
mok, Pennsylvania államának ered-
ményeiről számoltak be. A módszer
a nagy volumenű vizsgálatok és
összehasonlítások alapján egyértel-
műen alkalmasnak bizonyult a cada-
ver donorszám emelésére. 
Összegzésként elmondható, hogy a
Magyarországon alkalmazott, régi-
ónként és döntéshozónként változó
kritériumrendszerrel szemben, ezek-
ben az országokban törekednek az
egységes, és valóban kiterjesztett
donorkritériumok alkalmazására. Az

előadóktól hallhattunk
több különböző mód-
szerről a donorszám
növelésére, amelyek a
teljesség igénye nél-
kül az idős, vírus pozi-
tív (HBsAg, anti-
HCV, anti-HBc), és
egyéb rizikó faktorral
rendelkező (pl.:
tumor) donorok elfo-
gadása.  
Fő elvként elhangzott: 

Zero risk=zero
transplant.

Ezen elvek elfogadá-
sával és alkalmazásá-
val Magyarországon
jelentős donorszám-
növekedést lennénk

képesek elérni, különös tekintettel
arra, hogy a tréningen részt vevő
országok közül – csak egy példát
említve – kizárólag mi nem használ-
juk fel az anti-HCV pozitív donorok-
ból származó szerveket. 

Szakács Éva, országos koordinátor,
Szervkoordinációs Iroda
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A SZERVKOORDINÁCIÓS IRODA HÍREI

Transplant Procurement Management

2009. május 31-június 2-ig
került sor Prágában, a
Barcelonai Egyetem Transplant
Procurement Management
(TPM) képzésére, a European
Transplant Network (ETN), a
Cseh köztársaság koordinátor
szervezete, a Koordinační
Středisko Transplantací – KST,
és az olasz  Centro Nazionale
Trapianti (CNT) közös szerve-
zésében. 

Összegzésként megállapítható,
hogy a TPM szakemberek alkal-
mazása a donációs ráta és a graft
túlélés javulását eredményezi.
Az Európai Transzplantációs
Koordinátorok Szervezete
(ETCO), mint tudományos testü-
let elismeri a TPM szakemberek
felkészültségét és képzettségét.


