Az Országos Vérellátó Szolgálat észrevételei megjelent újságcikkekkel kapcsolatban
Az Országos Vérellátó Szolgálat, Transzplantációs Igazgatóság ezúton reagál az elmúlt időszakban a
szervadományozás, agyhalál témakörében sajtóban közölt szakmailag és jogilag téves információkra.
Az elhunytból történő szervátültetés a végstádiumú szervelégtelenségben szenvedő betegek számára
az egyetlen lehetséges, vagy a legjobb gyógymódot jelenti, ezért kiemelten fontos a témakörben a
lakosság hiteles, szakszerű tájékoztatása. A sajtóhírekben megjelenő, félrevezető és pontatlan
tájékoztatás az elhunyt szervdonorokból történő szervadományozás iránt a lakosság véleményét
kedvezőtlen irányban befolyásolhatja, ezért kérjük a sajtó munkatársainak együttműködését a
témakörben publikált megjelenések előtt tájékozódjanak a lakosság megfelelő tájékoztatása
érdekében. Szervadományozással kapcsolatos hírek megjelentetése előtt javasoljuk az OVSZ
Transzplantációs igazgatósággal történő egyeztetést.
A budapestkornyeke.hu 2020. október 30-án megjelent cikkében:
https://budapestkornyeke.hu/november-9-en-lenne-dori-szuletesnapja-de-nem-tudjuk-megeri-eegyaltalan-elet-halal-kozott-lebeg-az-a-21-eves-lany-aki-sulyosan-megserult-az-m4-esen/
„A mentősök kitartóan küzdöttek az életéért, végül újra dobogott a szíve. A kórházban kiderült, hogy
az agyi funkciók megszűntek. Csúnyán hangzik, de Dóri agyhalott állapotban van, és az orvosok szerint
szinte semmilyen esély sincs arra, hogy valaha felépül. Ha a szervezete küzd, és életben marad, akkor
is vegetatív állapotban marad, soha nem lesz már ugyanaz az ember, mint korábban. Nem tud majd
beszélni, járni, még a kanalat sem tudja majd megfogni, hogy egyen” –mesélte megtörten az egykori
villalakó.
„November 9-én lenne Dóri születésnapja, de nem tudjuk, megéri-e egyáltalán. Reménykedünk, hiszünk
abban, hogy visszatér hozzánk, hogy újra ránk mosolyog. Szeretnénk valamilyen alternatívát keresni,
ha bárki tud olyan orvost, kórházat vagy kezelést, ahol reményt adnak a gyógyulásra, azért nagyon
hálásak lennénk”
A blikk.hu 2020. október 31-én megjelent cikkében:
https://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/vv-lori-szerelem-dori-elhunyt-korhaz/y20sz1d
„Az utolsó percekben már csak a gépek szuszogása hallatszott, amik ugyan még életben tartották Dórit
(†21), de már nem sokáig: orvosai úgy döntöttek, lekapcsolják a lélegeztetőről a lányt, aki néhány napja
szenvedett balesetet és azóta kómában feküdt.”
Az agyhalál az agy – beleértve az agytörzset is – működésének teljes és visszafordíthatatlan
megszűnése. Az agyhalál kialakulásának az oka az agy vérellátásnak és oxigén ellátásának megszűnése.
Azonos az egyén halálával hagyományos, köznapi értelemben véve. Ha valaki agyhalott, a gyógyulás
nem lehetséges, az agy halála után a keringés és szívműködés még bizonytalan ideig, esetleg néhány
napig fenntartható gyógyszerekkel és gépi lélegeztetéssel, tehát dobog a szív annak ellenére, hogy a
személy már meghalt. Az agyhalott halott, tehát ebben az esetben az egyén életben maradásának
lehetőségéről tévedés és félrevezető írni.
Magyarországon az agyhalál megállapítás folyamata jogszabály által meghatározott orvosi
tevékenység (2. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez). Az 1997. évi CLIV. Eü. Tv. 212§
(5) Az egészségügyi törvény kimondja, az agyhalál megállapítása után a gépi lélegeztetés, valamint a
szervezet egyéb funkcióinak mesterséges fenntartása csak abban az esetben indokolt, ha azt az
átültetés céljából felhasználandó szervek, illetve szövetek működőképességének megtartása
érdekében végzik.

A blikk.hu 2020. október 31-én megjelent cikkében:
https://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/vv-lori-szerelem-dori-elhunyt-korhaz/y20sz1d
„Lóri, aki elárulta, mivel kedvese korábban nem rendelkezett máshogy, szervei másoknak jelenthetnek
új életet. – Megoperálták és a szerveit mások kapják meg, másokban él tovább a szerelmem. Arról,
hogy ez így legyen, nem a család döntött, és biztos vagyok abban, ő nem akarta volna, hogy kivegyék
a szerveit...”
„Ha nincs tiltás, felhasználják
Hazánkban a hivatalos jogszabályok alapján a szervadományozással kapcsolatban az úgynevezett
„feltételezett beleegyezés” elve érvényesül, vagyis ha valaki életében nem tiltakozott az ellen, hogy
halála esetén szerveit, szöveteit felhasználják szervátültetés céljára, akkor feltételezhető az illető
beleegyezése, és a szervek eltávolítása elvégezhető.”
Aki agyhalál állapotába kerül és életében nem tiltakozott írásban a Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs
Tiltakozások Regiszterében, vagy közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, a
szervadományozás ellen, annak beleegyezését kell vélelmezni és szervei eltávolíthatók. A
hozzátartozókat ilyen esetben a kezelőorvosnak tájékoztatni kell arról, mely szervek, szövetek
transzplantációs célú eltávolítása történt meg. A kezelőorvos a szerv, illetve szövet eltávolítására
rendelkezésre álló időn belül köteles meggyőződni arról, hogy az elhunytnál maradt-e tiltakozó
nyilatkozat. Az elhunyt hozzátartozójával való kapcsolatfelvételkor tájékoztatni kell a hozzátartozót
arról, hogy az elhunytnál nem találtak tiltakozó nyilatkozatot, illetve ilyet az NSZTR nem tartalmazott,
továbbá arról, hogy az elhunytból mely szervet, illetve szövetet távolítottak el (18/1998. (XII. 27.) EüM
rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint
tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról 8§ (5)).
A fent hivatkozott hírek nem egyediek, azok szövegtartalmát több fórum is átvette, ezért
hangsúlyozottan kérjük a témakörben való tájékozódást a cikkek megjelentetése előtt.
Az agyhalállal, szervadományozással, szervátültetéssel kapcsolatban további részletes információkat
találhatnak honlapunkon:





Az agyhalálról: https://www.ovsz.hu/hu/oco/agyhalal
A szervadományozásról: https://www.ovsz.hu/hu/oco/donacio
A szervátültetésről: https://www.ovsz.hu/hu/oco/transzplantacio
Gyakori kérdések: https://www.ovsz.hu/hu/oco/gyakori-kerdesek

Az életmentő szervátültetések érdekében a sajtó valamennyi munkatársának együttműködését
köszönjük!
Budapest, 2020. november 4.

