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A szervkivétel előkészítése 

Dokumentáció 

Nemzeti Szervdonációs Regiszter 
• Donorlekérdező 
• Riadónapló 
• Címke 
• Organ report(s) 
• Donor lélegeztetési adatlap 
• Szervkivételt végzők névsora 
• Donációban résztvevők névsora 
• Information Form 
• Szervkivételi jegyzőkönyv 
• Quality form(s) 
• Vírus, vércsoport eredmény 
• Box label 
• Kérőlap második vércsoport szerológiai 

vizsgálathoz 
• Szervátadási adatlap 
• Check lista, önellenőrző lista  

 

Eszközök 

Szervkivevő centrum 
• Műtős szakasszisztensi táska 
• Koordinátori táska 
• Perfúziós oldatok 
• Steril jég 
• Steril fiziológiás só 
• Hank’s palack 
• Szervtároló tartály- jéggel  
• Pancreas tároló doboz 
• Perfúziós szerelék 
• Speciális igényű intézmények eszközei 
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Szervkivételi dokumentáció előkészítése 

a NSZR-ből 
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Donorlekérdező 
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A szerv- vagy donoradatok meghatározása elvégzésének, ellenőrzésének műveleti 
előírása 



Donorlekérdező 

 
18/1998. (XII.27.) EüM rendelet, 9/A. számú melléklet  
A szerv- és donoradatok meghatározása 
 
• Donoradatok 
• Klinikai adatok 
• Gyógyszerek 
• Labor paraméterek 
• Vérgázok 
• Vizelet  
• Bakteriológia 
• Eszközös vizsgálatok 
• Fertőző betegségek kizárása céljából végzett vizsgálatok 
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Donorlekérdező 
• Koord-SZMU-2014/2-2014.05.08. Agyhalál észlelésének ellenőrzése 

• Koord-SZMU-2014/3-2014.05.09. NSZR/Donorlekérdező/Dohányzás cella 

• Koord-SZMU-2014/4-2014.05.13. Mellkas röntgen 

• Koord-SZMU-2014/5-2014.05.14. Értesítés szervalkalmasságról 

• Koord-SZMU-2014/8-2014.05.16. Tumoros anamnézis 

• Koord-SZMU-2014/22-2014.06.17. Bűncselekmény áldozata külföldön, agyhalott Magyarországon 

• Koord-SZMU-2014/24-2014.06.20. Agyhalál észlelése anisocoria esetén 

• Koord-SZMU-2014/27-2014.07.02. 0,2 ug/ttkg/min Noredrenalin+ 

• Koord-SZMU-2014/34-2014.10.22. Írásos lelet kérése tumor gyanú esetén  

• Koord-SZMU-2014/36-2014.11.05. Hypernatraemia  

• Koord-SZMU-2015/2-2015.01.07. Riadó dokumentumok feltöltése az NSZR-be 

• Koord-SZMU-2015/5-2015.02.18. Risk levels and risk assessment 

• Koord-SZMU-2016/1-2016.02.08. Zika vírus 

• Koord-SZMU- 2016/9-2016.06.27. Mellkas röntgen anatómiai méretek  

• Koord-SZMU- 2017/01-2017. 01. 02. Szervdonációkhoz kapcsolódó, OVSz által végzett PCR/NAT vizsgálat 

• Koord-SZMU- 2017/06-2017.08.01. TCD, mint kiváltó vizsgálat alkalmazásának értelmezése  

• Koord-SZMU-OK-2018/07-2018.01.11. Reaktív szerológiai eredmény  

• Koord-SZMU-OK-2018/09-2018.02.21. Potenciális donor bűncselekmény áldozata vagy annak gyanúja esetén 

• Koord-SZMU-OK-2018/10-2018.04.04. Competent Authority megkeresése külföldi állampolgár 
Mo.-n bekövetkezett agyhalála esetén 

• Koord-SZMU-OK-2018/11-2018.06.08. Az önrendelkezéshez való jog tiszteletben tartása külföldi állampolgár 
Mo-n bekövetkezett agyhalála esetén 
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Riadónapló 
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Riadónapló 
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• Szervkivételi folyamat főbb lépéseinek 
rögzítése/csekklista funkció 
– Kiváltó vizsgálat 
– Rendőrségi engedély 
– Család tájékoztatása 

• Időpontok dokumentálása 
• Elfogadó centrumok és elérhetőségeik 
• Meghiúsulások okai/stádiumai 
• Team szállítások 
• Gyors visszakereshetőség 
• Minőségbiztosítás 

 
 



Riadónapló 
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• Koord-SZMU-2014/9-2014.05.19. Családi tiltakozás 
• Koord-SZMU-2014/10-2014.05.19.Családi tiltakozás, vallási ok miatt 
• Koord-SZMU-2014/17-2014.06.11. Szervkivétel időpontjának meghatározása 
• Koord-SZMU-2014/19-2014.06.12. Centrum döntések nyomon követése 

szervfelajánlások esetén 
• Koord-SZMU-2014/25-2014.07.02. Szállítások elosztása 
• Koord-SZMU-2014/26-2014.07.02. Indulási és érkezési helyszínek 
• Koord-SZMU-2014/33-2014.10.02. Szállítás - szerv átadás-átvétel 
• Koord-SZMU-2015/4-2015.01.26. Családi tiltakozás kérdőív 
• Koord-SZMU-2016/2-2016.03.16. Kéklámpa használat 
• Koord-SZMU- 2016/12-2016.10.26.  Tüdő felajánlás felső életkori határ: 65 év 
• Koord-SZMU- 2016/14-2016.12.19.  Tüdő felajánlás értesítési rend  
• Koord-SZMU-OK-2018/01-2018.01.04. Pancreas donorok kategorizálása  
• Koord-SZMU-OK-2018/02-2018.01.04. Vékonybél donor  
• Koord-SZMU-OK-2018/12-2018.08.24. Marginális vese esetén követendő 

eljárásrend  
 

 



ET organ reportok   
(2-3 példányos, önátíró) 
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A szervkivételt végzők névsora és a 
donációban résztvevők névsora 
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Adatlap Eurotransplant megállapodás keretében 
végzett egészségügyi tevékenységről 

• A külföldi szervkivevők adatlapot 
4 példányban kell kitölteni, 
mindegyiken eredeti aláírással 

• A 1 példány a kórházban marad, 1 
példány a szervkivételt végző 
sebészé,1 példány iktatva a NEAK 
részére postázandó,  az eredeti az 
OVSZ pédánya 

• 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 

• Koord-SZMU-2015/9-2015.11.16. 
Adatlap Eurotransplant 
megállapodás keretében végzett 
egészségügyi tevékenységről 
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Szervdonációkhoz kapcsolódó 
vér/szövetminták címkézése 

ET felajánlás előtt vett 
vér/szövetminták címkézése 

 

A donor Eurotransplant felé történő 
felajánlását megelőzően vett 
mintákon a magyar riadóazonosítón 
kívül +3 azonosító kell szerepeljen, 
tehát összesen legalább 4 azonosító: 

• a potenciális donor HUN 
riadóazonosítója, 

• a potenciális donor neve, 

• születési dátuma, 

• TAJ száma. 

 

ET felajánlás után vett 
vér/szövetminták címkézése 

 

A donor Eurotransplant felé történő 
felajánlását követően vett mintákon a 
P-OPC01.17 – Labeling of cross-match 
material irányelv értelmében 3 
azonosító kell szerepeljen:  

• Donor ET azonosító 

• Vércsoport 

• ET felajánlás dátuma – 
Donoradatok feltöltésének dátuma, 
a Riadónapló/Szervfelajánlások 
időpontja blokk - ET felajánlás 
oszlopban szereplő időpont. 
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Koord-SZMU-2017/02-2017.03.22. Szervdonációkhoz kapcsolódó vér/szövetminták címkézése 



Műveleti előírás a transzplantációs céllal eltávolított 
szervek szállítótatályának címkézéséhez 
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A 2010/53/EU irányelv 8. cikkét implementálva a 18/1998. (XII.27.) EüM 
rendelet 9/a. számú melléklete alapján készült a két nyelvű dokumentum 



Szállítótartályok címkézése, szerv kísérő 
dokumentáció 
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Organ quality form az NSZR-ben 
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Kérőlap második vércsoport szerológiai 
vizsgálathoz 
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Donor lélegeztetési adatlap 
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Koord-SZMU-2016/4-2016.03.21. 
Donorlélegeztetési Adatlap 



Szervkivételi jegyzőkönyv 
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Szervkivételi csekklisták 
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Indulás a szervkivételre 



Indulás a szervkivételre 
 
 

Csekklista átvétele-ellenőrzése a centrum által 
előkészített eszközökre vonatkozóan: 
 Riadósorszám, ET szám, dátum, név, aláírás 
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A műtős szakasszisztensi táska  
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Műtős szakasszisztensi táska 
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• Lavór 
• Opsite izoláló 

fólia 
• Steril műtős 

kabát 
• Vese zsák 
• Máj/pancreas 

zsák 
• Bél varrógép 

tárakkal 
• Műtéti szívó 
• Kalapács 
• Lumnitzer 

• Dissector-Pean 
• Gombos szonda 
• G- fűrész 
• Sternum terpesz 
• Nelaton katéter 

(női) 
• Steril vonalzó 
• Drainek 
• Fonalak 
• Csont wax 
• Ér züglik 
• Steril csövek 

Műtős szakasszisztensi táska tartalma 
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Koordinátori táska 
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Koordinátori táska tartalma 

• Gumikesztyűk 
• Vérvételi csövek 
• Steril desztillált víz 
• 0,9 % NaCl 10ml kiszerelésben 
• Branülök 
• Hank’s oldatos palack 
• Steril poharak 
• Ragasztószalag 
• Fecskendők több méretben 
• Túlnyomás készítéséhez túlnyomásos mandzsetta 

hiányában: 
– Háromágú steril csap 
– Perfuzor szerelék 
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ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT 

Perfúziós oldatok 

Tx centrumonként, szervenként eltérő lehet 

Vese:  Custodiol -HTK– Sze, Bp, Db, Pécs  

           Soltran – Pécs, Bp, Db 

Máj: Custodiol-HTK 

Pancreas: Viaspan – UW – oldat-Pécs 

Szív: Custodiol-HTK 

Tüdő: Perfadex 
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Hűtőtáska szervkivételhez összekészítve 
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• Perfúziós oldat 
• Steril jég 
• Steril fiziológiás sóoldat 



Hűtőtáska 

www.ovsz.hu/szervdonacio  

Vese táska 

Máj táska 



Pancreas kivétel esetén 
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Pancreas tároló 
doboz 



Hűtőtáska 
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Perfúziós szerelék 



A műtőben  
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Köszönöm a figyelmet! 


