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A Magyar Szervátültetettek Szövetsége, az Országos Vérellátó Szolgálat, a Magyar Transzplantációs
Társaság és a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közös sajtótájékoztatót tart a
szervdonációs és szervtranszplantációs adatokról, valamint a magyar szervátültetett sportolók sikeres
szerepléséről a IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán.

Kiemelt információk:




2014-től Magyarországon jelentősen emelkedett a szervdonációk és szervátültetések száma,
A magyar válogatott végzett az összesített pontverseny második helyén a IX. Szervátültetettek és
Művesekezeltek Európa Bajnokságán
A SZERVDONÁCIÓS ÉS TRANSZPLANTÁCIÓS EURÓPA NAP 2016. október 8-án kerül megrendezésre

Bevezetés
Napjainkban a szervátültetés a legköltséghatékonyabb kezelés végstádiumban lévő veseelégtelenség
esetén, míg olyan szervek végstádiumú elégtelensége esetén, mint a máj, a tüdő és a szív, az egyetlen
rendelkezésre álló kezelés.
A szervátültetéshez szervekre van szükség. Magyarországon 2015-ben 614 új beteg került várólistára,
miközben 497 átültetést végeztek. Tehát több beteg kerül fel egy év során várólistára, mint ahány
betegnél transzplantáció történik. Ezért szükséges valamennyi potenciális szervdonor felkutatása,
valamint a donációs aktivitást befolyásoló tényezők azonosítása. A szervdonációs és transzplantációs
programok sikeréhez nélkülözhetetlen a társadalom támogatása, amelynek előfeltétele a
tájékozottság.

IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnoksága
Finnország, Vantaa, 2016. július 10-17.
Az idei évben kilencedik alkalommal került megrendezésre az európai szervátültetett és
művesekezelt társadalom legrangosabb sporteseménye, a Szervátültetettek és Művesekezeltek
Európa Bajnoksága. Ez a bajnokság egy multisport esemény, melyen kétévente mérhetik össze
erejüket a sportolók 8 sportágban. (asztalitenisz, atlétika, bowling, darts, petanque, tenisz,
tollaslabda, úszás).
A nemzetközi versenynek idén Finnország fővárosával egybeépült Vantaa nevű város adott otthont
július 10-17. között. A rendezvényre Európa 24 országából közel 500 sportoló érkezett.
A magyar csapat a kezdetek óta az élvonalban szerepel, a nemzetek összesített pontversenyében
rendszerint az első helyen végez, most azonban a jóval nagyobb létszámmal szereplő hazai finn
csapat a második helyre szorított bennünket.

Finnországba 45 szervátültetett - ebből 7 junior- és 3 művesekezelt sportolóval és 15 kísérővel
utazott a magyar szervátültetett válogatott.
A 26 vese-, 10 máj-, 3 kombinált vese-máj, 4 csontvelő- és 2 tüdőátültetett sportoló 8 sportágban
indult a versenyen, korosztályos bontásban
A hét folyamán a nyolc sportágban versenyzőink összesen 35 arany, 32 ezüst, 28 bronzérmet
szereztek. A sportágak természetéből adódóan az úszók és az atléták voltak a legeredményesebbek.
A sporteseményt záró Gála vacsorán mindig díjazzák a legeredményesebb nő és férfi szervátültetett
és dializált sportolókat. A legeredményesebb női dializált kategória díját az idén Kisbakonyi Fanni
futó atlétánk nyerte.

Szervadományozás
Hazánkban elhunytból (dobogó szívű agyhalottból) és bizonyos szervek esetében élődonorból
történhet és történik transzplantációs célú szervkivétel.
Magyarországon 2015-ben 236 agyhalott potenciális donorról jelentés az OVSz, Szervkoordinációs
Iroda donorjelentő zöldszámára. Ezen esetek közül végül 178 megvalósult donáció történt. 178
elhunyt donorból 562 szerv került eltávolításra.
Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged összesen 40 élődonoros veseátültetést végzett.
Az élődonorok aránya 18,35% az összes magyar szervdonor között.
Magyarországon 2016. első félévben 121 agyhalott potenciális donorról jelentés az OVSz,
Szervkoordinációs Iroda donorjelentő zöldszámára. Ezen esetek közül végül 88 megvalósult donáció
történt. 88 elhunyt donorból 272 szerv került eltávolításra.
Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged összesen 21 élődonoros veseátültetést végzett eddig az év
során. Az élődonorok aránya 19,27% az összes magyar szervdonor között.

Szervátültetés
Magyarországon 2015-ben 457 szervátültetés történt elhunyt donorból származó szerv
beültetésével, amelyet további 40 élődonoros veseátültetéssel kell kiegészíteni, vagyis összesen 497
szervtranszplantációt végeztek.
A négy egyetemi centrumban 343 vesét ültettek be. Az élődonoros transzplantációk aránya 11,67%
az összes veseátültetés között. 89 májátültetés és 51 szívátültetés történt, míg 13 kombinált veseés hasnyálmirigy transzplantációt végeztek. Az első magyarországi tüdőátültetés mellett 21 magyar
recipiens kapott új tüdőt Bécsben az év során.
Magyarországon 2016. első félévben 234 szervátültetés történt elhunyt donorból származó szerv
beültetésével, amelyet további 21 élődonoros veseátültetéssel kell kiegészíteni, vagyis összesen 255
szervtranszplantációt végeztek.
A négy egyetemi centrumban 167 vesét ültettek be. Az élődonoros transzplantációk aránya 11,17%
az összes veseátültetés között. 39 májátültetés és 29 szívátültetés, 2 kombinált vese- és
hasnyálmirigy transzplantáció történt, míg 7 tüdőátültetést végeztek az év első felében.

Szervdonációs és Transzplantációs Európa- és Világnap
20 éve rendezték az első SZERVDONÁCIÓS ÉS TRANSZPLANTÁCIÓS EURÓPA NAPOT Genfben,
amelyet Philippe Morel professzor hívott életre, majd 2005-ben szintén Genfben jelentették
be, hogy a WHO Világnappá nyilvánította október második szombatját.
A rendezvény célja 1996 óta változatlan: felhívni a lakosság figyelmét a szervadományozás és
szervátültetés fontosságára, mert a szervátültetés életet ment, a szervátültetéshez pedig
donorszervekre van szükség.

Két évtizede tehát minden évben egy nap
 az elhunyt és élő donorokról,
 a transzplantációról,
 megmentett recipiensekről,
 és életmentő orvoscsoportokról szól.
A Transzplantációs Alapítvány, a Magyar Transzplantációs Társaság, a Magyar
Szervátültetettek Szövetsége és az Országos Vérellátó Szolgálat - Szervkoordinációs Iroda
közreműködésével 2007 óta, október második szombatján megrendezi a Szervdonációs és
Transzplantációs Európa-, és Világnapot. Rendezvényünk célja a szolidaritás és támogatás
kifejezése a szervátültetésre váró betegek és családtagjaik iránt, valamint a donáció és
ezáltal a transzplantációk számának növelése. A donorok és családtagjaik iránti tiszteletadás
mellett a szervátültetésen már átesett emberek köszönetüket fejezik ki az átültetéseket
végző sebészeknek és az utógondozást végző szakorvosoknak, a donorjelentő kórházaknak, a
koordinációt végző szakembereknek.
A rendezvénynek két helyszíne van, a délelőtti és délutáni programok más-más embereket
szólítanak meg, más a céljuk.
Délelőtti program: Sportesemények
Helyszíne: MOM Sport Uszoda és Sportközpont, 1123 Csörsz u. 14-16.
Időpont: október 08. (szombat) 10-13 óráig

A már hagyományos délelőtti sporteseményen a szervátültetés területén dolgozó
orvosok/ápolók, a transzplantáción átesett betegek és olimpikonok úszóváltója, valamint az
MLSZ SE neves játékosainak részvételével rendezett kispályás mérkőzés azt a célt szolgálja,
hogy hozzájáruljon a magyarországi szervdonációval és transzplantációval kapcsolatos
tájékozottság növeléséhez a társadalomban, és egyúttal jó lehetőséget nyújt a rendhagyó
orvos-„beteg” találkozóra is.
Délutáni Program: Ünnepélyes díjátadók
Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum – Konferencia terem
1146 Budapest, Városliget – Vajdahunyadvár
Időpont: 16.00-19:00

Az ünnepi alkalom kitűnő lehetőséget teremt arra, hogy a Transzplantációs Alapítvány által
2004-ben kezdeményezett, és 2005-ben EüM rendeletbe foglalt (21/2005. (VI. 16.) Pro Vita
díjban részesüljenek azok az emberek, akik önzetlen módon szeretteiknek adományozták
egyik veséjüket, vagy májuk egy darabját.
„Az élet mentésében tanúsított példamutató magatartásért” járó erkölcsi elismerést 2007
óta a mindenkori egészségügyért felelős miniszter, illetve államtitkár, esetleg kabinetfőnöke
adja át.
Az idei rendezvényen 30 személy részesülhet az elismerésben.
2008-ban alapított díjunk is e rendezvény keretében kerül átadásra. A Szt. Kozma és Damján
díjat a Transzplantációs Alapítvány kuratóriuma annak a személynek ítéli oda, aki a
szervátültetés érdekében kiemelkedően sokat tett hazánkban.

