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Szervdonáció tanfolyamok – 2009.

2009-ben összesen hat alkalommal került megrendezésre szervdoná-
ciós tanfolyam. Az elmúlt év tapasztalatai alapján azonos metodiká-
val: az első nap elméleti képzésére épülő interaktív gyakorlati fog-
lalkozásokkal a második napon. Továbbra is valamennyi képzés
akkreditált, pontszerző (10-26 kredit), szabadon választható orvosi
továbbképzésnek minősül.

Budapesten a tavalyi
évhez hasonlóan négyszer
fogadtuk a tanfolyam
résztvevőit, a Transz-
plantációs és Sebészeti
Klinikával kialakított jó
együttműködés folytatá-
saként, közös szervezés-
ben. A képzés iránt
továbbra is igen nagy volt
az érdeklődés a donorje-
lentő kórházak részéről,

egyes intézményekből új igényként jelentkezett, hogy nagyobb lét-
számú résztvevőt fogadjunk kórházukból. Idén így ez a Szent János
Kórházzal és az Állami Egészségügyi Központtal közösen valósul-
hatott meg, jövőre a Semmelweis Egyetemmel tervezett hasonló
kooperáció.

A tavalyi szegedi tanfolyam „hagyományteremtő” volt: a 2008-ban
első alkalommal megrendezett képzés pozitív visszajelzései, ill. a
tanfolyamot követően a transzplantációs régióban mérhető donációs
aktivitás jelentős növekedésének eredményeként idén szívesen men-
tünk vissza. Ezúttal nem csak a szegedi-, hanem a pécsi transzplan-
tációs régióból is érkeztek résztvevők.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a PTE, Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Intézettel közösen Pécsett is megrendezésre kerülhetett a
képzés.  A tanfolyam különlegessége, hogy nem a transzplantációs
központ, hanem a pécsi egyetem donorjelentői kezdeményezték a
helyszíni oktatást. 

Az előző koordinátor szervezet azonos képzéseit, ill. a 2007. óta
rendezett OVSZ tanfolyamokat összesen 498-an végezték el sikere-
sen. A végzett résztvevők egy részével rendszeresen találkozunk
mindennapi munkánk során: jellemző az a tendencia, hogy a tanfo-
lyam elvégzését követően érkezik tőlük donorjelentés, így ez a
Szervdonációs Tanfolyamok donáció ösztönző hatásának eredmé-
nyességét mutatja.

Bízunk benne, hogy 2010-ben a DEOEC, Sebészeti Klinika is
bekapcsolódik a képzési programba, így összesen 7 tanfolyam meg-
rendezését tervezzük: Budapesten 4, Szegeden, Pécsett, és új hely-
színként Debrecenben 1 alkalommal. 

A SZERVKOORDINÁCIÓS IRODA HÍREI

Mit tegyünk a H1�1 típusú

influenza megelőzésére?

• Gyakran mossunk kezet meleg
vízzel és  szappannal.

• Ha lehetőségünk van rá, hasz-
náljunk kézfertőtlenítőt.

• Tartsuk tisztán lakó- és munka-
helyi környezetünket, gyakran
szellőztessünk.

• Köhögéskor, tüsszentéskor
mindig használjunk papírzseb-
kendőt és használat után azon-
nal dobjuk zárt szemétkosárba.

• Lehetőleg ne nyúljunk a sze-
münkhöz, orrunkhoz, szánkhoz.

• Kerüljük a kapcsolatot az inf-
luenzás betegekkel.

Bővebb információ

a www.eum.hu, www.antsz.hu;
www.oek.hu weboldalakon. 

H1N1 VÍRUS

Az elmúlt hónapokban  több új és
módosított szabályzat is kiadásra
került az OVSZ-ben:
– Szervezeti és Működési Sza-

bályzat

– Felesleges Vagyontárgyak Hasz-

nosítása és Selejtezése

– Reprezentációs Szabályzat

A szabályzatok tartalmáról a terü-
letileg illetékes vezetőknél, osz-
tályvezetőknél lehet érdeklődni.

SZABÁLYZATOK


