
A tavalyi évben az azt megelőző évekhez
viszonyítva megnőtt a sürgős szervkéré-
sek gyakorisága hazánkban. Ez a tenden-
cia látszik igazolódni az idei évben is,
ugyanis (2007-ben 6 eset) a 2008-as
évben összesen 22 alkalommal, idén
augusztus közepéig 11 esetben érkezett
akut recipiensekről írásos értesítés az adott
szerv vonatkozásában illetékes várólista
bizottság egy tagjától/transzplantációs
centrumból az Országos Vérellátó
Szolgálat Szervkoordinációs Irodája felé. 
A sürgős szervigény felléphet a már egy
ideje transzplantációs várólistán lévő
betegnél hirtelen állapotromlás következ-
tében, ill. egyes megbetegedések esetén
akutan alakul ki az életveszélyes állapot. 

A sürgősségi várólistára történt helyezésről
a várólista bizottság valamely tagja írásban
értesíti a Szervkoordinációs Irodát, mely
írásos megkeresés tartalmazza a beteg
paramétereit (testméretek, életkor, vércso-
port), az akut listára helyezés pontos idejét
és a döntéshozó személyét, valamint magát
a kérést, hogy a sürgős szervigényről a
koordinátor szervezet értesítse valamennyi
potenciálisan donort jelenthető magyaror-
szági intenzív osztályt. Ezt követően a
Szervkoordinációs Iroda protokolljának
megfelelően az ügyeletes országos koordi-
nátor azonnal megkezdi a körfax küldését
minden intenzív osztályra. Ez jelenleg 93
intézmény intenzív osztályát jelenti.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy egy-egy
akut szervkérés, értesítés szétküldése fel-
hívhatja a figyelmet az intenzív osztályo-
kon fekvő potenciális agyhalottak jelzésére
a Szervkoordinációs Iroda felé. 
A körfax kiküldését követően a
Szervkoordinációs Iroda szoros, napi kap-
csolatot tart a várólista bizottsággal /
transzplantációs centrummal és folyama-
tosan informálódik az akut beteg állapotá-

ról, a sürgős szervigény fennállásáról.  Az
akut beteg négy esetben kerülhet le a sür-
gősségi várólistáról: sikeres transzplantá-
ció történik, állapota javul, állapotromlás
következtében transzplantációra alkal-
matlanná válik, illetve elhalálozik. Ha egy
beteg hosszabb ideje (2-3 hét) van már
akut várólistán, és nem történik változás
az állapotában az adott szerv vonatkozá-
sában illetékes várólista bizottság/transzp-
lantációs centrum kérésének megfelelően
ismételten értesítjük valamennyi magyar-
országi intenzív osztályt, mintegy emlé-
keztetőül. 
Valamennyi sürgős szervkérésről pontos,
részletes, naprakész statisztikai adatbázist
vezet a Szervkoordinációs Iroda, amely-
nek segítségével nyomon követhető egy-
egy akut szervkérés kimenetele, vagy pél-
dául az akut várólistán eltöltött napok
száma egyenként, átlagosan szervenként
és összesen. 
Az idei 11 esetből 5 alkalommal szívet, 6
alkalommal májat (akut tüdőkérés idén
még nem volt) kerestünk sürgősséggel az
országban.

VÉR-KÉP

A transzplantáció területén bizonyos
esetekben felmerül egyes betegek
részére a sürgős szervigény. Ilyen
esetekben az életmentő szervek,
mint máj, szív, tüdő tekintetében az
illetékes várólista bizottság döntése
alapján a szervre váró beteg sürgős-
ségi várólistára kerül.

Kollégák számos esetben tesznek fel telefonon és e-mailben is
az egészségügyi ellátások finanszírozásával kapcsolatos kérdé-
seket. Most a Dél-pesti vérellátóból érkezett a következő:
Szeretném megkérdezni, hogy a vércsoport-vizsgálatok igénylé-
se esetében a beutalónak van -e korlátozva az érvényessége?
Mivel a kérdés rendszeresen visszatérő problémát vet fel, íme
a válasz:
A beutalónak nincs pontosan meghatározott érvényességi
ideje. (Ellentétben a receptekkel, melyek 30 napig érvénye-
sek.) Általában azt szokták mondani, hogy a beutaló addig
érvényes, amíg a kiállítását indokló betegség/állapot fennáll.
Vagyis nem lehet azt mondani, hogy 30, 60, 90, stb. napon
túl már nem fogadjuk el!
Az előjegyzési / várólistára kerülési gyakorlat kialakulásával
különösen fontossá vált ez a kérdés, hiszen azt kifejezetten elő-
írja a jogszabály, hogy a beutalót annak az orvosnak kell kiállí-
tani, aki a vizsgálat elvégzését szükségesnek tartja, és számos
esetben előfordul, hogy a beteget hosszabb várakozási idővel
jegyzik elő pl. egy műtétre, és azzal adják oda neki a beutalót,
hogy majd akkor végeztesse el a vércsoport-vizsgálatot, mielőtt
befekszik a kórházba. Minden szempontból indokolatlan volna,

hogy kizárólag egy beutaló kiállítása miatt újból, esetleg távoli
szakrendelésre utazzon a beteg, emiatt növelje a betegforgal-
mat, az utazási költségek feleslegesen terheljék őt (ill. a költség-
térítés az egészségbiztosítási kasszát), stb. A háziorvosa pedig
ugyanezen jogszabályi előírás miatt nem kötelezhető más
helyett a beutaló kiállítására – természetesen kifejezetten meg-
tiltva sincs, hiszen ő is szükségesnek ítélheti a vizsgálatot.
Az alábbi linken elérhető az Egészségbiztosítási Felügyelet
egyik korábbi határozata egy hasonló ügyben (itt a beutaló
orvos tudta rosszul, hogy nem állíthat ki hamarabb beutalót,
csak a vizsgálatot megelőző 30 napon belül, és el is marasztal-
ták emiatt). Érdemes elolvasni, akkor is, ha mi éppen a "másik
oldalon" vagyunk érintettek, hiszen ha nem fogadnánk el a
beutalót egy önkényesen napokban meghatározott idő után,
hasonló dörgedelemre számíthatnánk (az esetleges pénzbír-
ságról nem is beszélve).
http://www.ebf.hu/letoltes/200712/1213_simed.pdf

Igaz, hogy az ügy 2007-es, de a szabályok jelenleg is ugyan-
azok, és nem is hallottam olyan tervről, hogy változtatni kíván-
nának rajta. 
dr. �emesházi Valéria, osztályvezető
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Akut szervkérés
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„A múlt nemcsak történelem, hanem a
ma és a holnap” mottóval „Múltidéző
Véradás”-t szerveztünk az Egri Területi
Vérellátó intézetében 2009.08.04.-től
08. 07.-ig. Az ötletet a budapesti kollé-
gáktól kölcsönöztem, amit a mi intéze-
tünk korábbi szokásrendjére formáltunk.
Nagyon nagy izgalommal kezdtünk a
szervezéshez, hiszen az intézmény múlt-
jának bemutatása egy kicsit a mi fiatalsá-
gunkat is felidézte.. A szervezés első lép-
csője volt az ötletbörzék megtartása,
ahol mindenki elmondhatta ötleteit.
Ezeken a munkaértekezleteken kristá-
lyosodott ki a teendők sora. Célunk volt
meghívni és behívni régi donorainkat,
illőképpen megköszönteni és megven-
dégelni őket. Úgy gondoltuk nem lenne
teljes az ünnepség, ha régi dolgozóink, a
régi –nagy létszámú véradásokat szerve-
ző- vöröskereszt aktivisták otthon
maradnának. Az elhatározást tett követ-
te, vagyis  a teendők pontos kidolgozása,

a feladatok szétosztása, majd a tevőleges
szervezés. Szerencsémre rendkívül ötlet-
gazdag környezetben dolgozok és min-
denben támaszkodhatok a kollégáimra.
Úgy gondoltuk, hogy a donorváró alkal-
mas felvillantani a múlt egy-egy emlé-
két, tehát a megmaradt relikviákat, illet-
ve azokat a véradásnál is használt eszkö-
zöket, melyet a kórház laboratóriuma
kölcsönadott,  egy zárható üveges szek-
rényben helyeztük el az intézet donorvá-
rójában. Felvettük a kapcsolatot a média
képviselőivel, akik a széleskörű, nyilvá-
nos propagandához rendkívül nagy
segítséget nyújtottak tájékoztatásukkal,
illetve ingyenes reklámmal. A legna-
gyobb problémánk a forráshiány volt,
tehát keresnünk kellett olyan szponzoro-
kat, akik részben ingyen, részben méltá-
nyos árakkal segítették a vendéglátást.
Szerencsénkre a nyomdász donorunk
ingyen felvállalta az egyedileg, általunk
megtervezett szórólapok, plakátok,
meghívók valamint a Brigádnaplóból
kiválogatott fényképek cikkek plakát-
méretre történő nagyítását, transzparen-
sek készítését. Találtunk pékséget is, aki
ingyen a fehér kenyeret, pogácsát bizto-
sította a rendezvény alatt, valamint helyi
húsfeldolgozót, aki részben ingyen, rész-
ben igen jelentős kedvezménnyel adta a

szalámit. A Heves Megyei Vöröskereszt
biztosította sört és az uborkát, az Ő fel-
adatuk volt továbbá a régi, többszörös
véradóink megköszöntése az erre az ala-
kalomra készített oklevéllel. A plakátok
elhelyezésében, a szórólapok szétosztá-
sában szintén „oroszlánrészt” vállaltak.
Kollégáimmal kialakítottuk azt a csalá-
dias, meleg környezetet, ami egyébként
is jellemző intézetünkre. Saját készítésű
süteményekkel és a múltidézést elősegí-
tő „retro” zenével próbáltuk a hangulatot
meghitté, meleggé varázsolni. A rendez-
vényt Dr Molnár Miklós főorvos  Úr
nyitotta meg. Nagy örömömre szolgát,
hogy a régió igazgatóm és a régió, vala-
mint az OVSZ intézetvezető assziszten-
se elfogadták meghívásunkat.
Eredményes (86 véradó jelentkezett vér-
adásra), szívet melengető hetet zártunk,
ami a nyári időszakban úgy gondolom
jelentős vérvételnek. számít.. Szeretném
megköszönni ezúton is a kollégáim
munkáját, „megszállottságát”. Őszinte
szívvel kívánom , hogy a budapesti ren-
dezvény is hasonló módon sikeres
legyen. Ehhez magam és kollégáim
nevében kívánok sok szerencsét! 
Dr. Rácz Katalin, területvezető
főorvos, Egri Területi Vérellátó

VÉRESEN KOMOLY...

A RETRO VÉRADÁS
TÁMOGATÓI:
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A jelzett 5 akut szívigényt (a szívké-
rések közül 2 alkalommal gyermek-

nek vált sürgetővé a transzplantáció)
3 esetben követett transzplantáció, a
beültetések közül egy, kisgyermek-
nek történt. A másik két beteg alkal-
mas donorszív hiányában elhunyt. 
A 6 akut májkérést követően 2 beteg
a későbbiekben állapotjavulás, szin-
tén 2 beteg állapotromlás miatt leke-
rült a várólistáról, 1 beteg az akut
várólistára kerülést követő 3. napon

exitált, 1  pedig transzplantációra
került.

Szervkoordinációs Iroda 

A Szervkoordinációs Iroda kie-
melten kezeli az akut szervigé-
nyeket ezzel is elősegítve, hogy
a rászorulók mielőbb életmentő
szervet kaphassanak.  

A transzplantációs centrumoktól
kapott információk alapján a
2009. évi összes (11 eset) akut
szervigényt tekintve 4 esetben,
az esetek 36,36%-ában volt
eredményes a szervkeresés és
történt transzplantáció. 

A múlt nemcsak történelem


