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1. A VÁRÓLISTÁN LÉVŐ MŰVESEKEZELT BETEGEK 
VIZSGÁLATÁNAK CÉLKITŰZÉSEI ÉS MÓDSZERE 
 

Ma a világon több millió embert tartanak életben a dialízis valamely fajtájával, és az így 

kezelt vesebetegek száma világszerte évről-évre emelkedik. Ezért egyre nagyobb jelentőséget 

kapnak az élődonorból történő szervátültetések még azon országokban is, ahol a cadaver donorok 

száma lényegesen több mint hazánkban. Fontos célkitűzésünk volt annak megismerése, hogy 

Magyarországon a krónikus vesebetegek, a művesekezeltek, hogyan vélekednek az élődonoros 

veseátültetésről, ezáltal fényt deríteni arra, miért viszonylag még mindig alacsony 

Magyarországon az élődonoros veseátültetések száma. 

Mit tettünk annak érdekében, hogy több információhoz jussanak a végstádiumú 

vesebetegek és hozzátartozóik? 

2003-ban a SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika igazgatójával és orvosaival készült 

„Veseátültetés” c. filmet 2005-ben eljuttattuk minden veseátültetésre váró betegnek, és ezután 

kérdőíves felmérést végeztünk az ország 20 legnagyobb dialízis centrumában kezelt betegek 

körében. 

2018-ban új filmet készítettünk szintén „Veseátültetés” címmel az új műtéti technikák és törvényi 

változások figyelembevételével a veseátültetésről, benne kiemelve az élődonoros átültetést, és 

bevontuk az összes veseátültetést végző centrumot. A filmet mindenki számára elérhetővé tettük. 

2010 óta évente 4-6 alkalommal Fórumot szervezünk a veseátültetésre váró betegek és családjuk, 

barátaik számára, ahol nephrológus és élődonoros transzplantációt végző sebész tart előadást, 

valamint különböző relációjú – testvér, szülő, házaspár, barát – élődonoros transzplantációban 

részt vett párok mesélik el történetüket. A fórumon minden beteg tájékoztató kiadványt és a 

Veseátültetés c. filmet kézhez kapja. 
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1.1. Az élődonoros veseátültetés rövid nemzetközi áttekintése 
Az élődonoros és nem élődonoros veseátültetések számát több Európai Uniós és más 

európai országban vizsgáltuk, majd összevetettük a hazai számokkal. 

1. sz. táblázat 
A veseátültetések és az élődonoros veseátültetések aránya néhány kiemelt országban 

2019-ben 

Ország Az 1 millió lakosra jutó 
veseátültetések aránya % 

Az 1 millió lakosra jutó élődonoros 
veseátültetések aránya % 

EU országok 
Hollandia 55,6 28,99 
Egyesült Királyság 54,5 15,34 
Svédország 47,1 14,24 
Ausztria 43,9 8,60 
Franciaország 55,6 7,72 
Spanyolország 73,8 7,10 
Németország 25,9 6,30 
Olaszország 36,1 5,60 
Csehország 48,1 4,61 
Belgium 37,4 3,93 
Szlovákia 35,8 3,85 
Magyarország 27,4 3,06 
Románia 10,8 2,94 
Horvátország 32,9 1,22 
EU-n kívüli európai országok 
Norvégia 47,8 12,51 
Svájc 39,5 12,60 

 

A táblázatból látszik, hogy hazánkban az élődonoros veseátültetések aránya számos ország 

adataihoz viszonyítva elmarad. Az összehasonlítást 1 millió lakoshoz viszonyítottan végeztük el. 

Azt láthatjuk, hogy Magyarországon az élődonoros veseátültetések aránya Hollandiához 

viszonyítva közel 1/10-e, az Egyesült Királysághoz és Svédországhoz viszonyítva mintegy 1/5-e. 

 A szomszédos országok közül Szlovákiában és Romániában hazánkhoz hasonlók ezek az 

értékek, ugyan Romániában a nem élődonoros veseátültetések száma még Magyarországtól is 

messze elmarad.  

A szervdonációban élen járó Spanyolországban a veseátültetések kiemelkedő 73,8%-a 

miatt, az élődonoros vesetranszplantációk 7,1%-os aránya az országot csak a középmezőny 

közelébe sorolja.  
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1.2. A várólistán lévő vesebetegek élődonoros transzplantációhoz való 
viszonyulásának vizsgálati módszere, a mintakialakítás jellemzői 
 

 Jelenleg Magyarországon több mint 10 ezer beteget kezelnek dialízissel, és mint az előző 

összehasonlításból is látható, meglehetősen alacsony azok száma, akik élő donor útján kapnak 

vesét. 

 Az alábbi elemzéssel a művesekezelt betegek azon csoportjának véleményét gyűjtöttük 

csokorba, akik az 1070 főt számláló vesetranszplantációs várólistán szerepelnek, és készek 

nyilatkozni az élődonoros veseátültetés szempontjairól.  

A vizsgálat jelen módszere online kitölthető kérdőív volt. Ebben az esetben azt kellett 

feltételezni, hogy a kutatásban résztvevők rendelkeznek internettel, valamint olyan lejátszási 

lehetőséggel, ami az alapítvány web- és facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján lévő film 

megtekintését lehetővé teszi. Az online kitöltött kérdőíveket a személyiségi jogok maximális 

betartásával, a betegek önkéntes alapon, név nélkül töltötték ki, és küldték vissza hozzánk. 

Összesen 75 kitöltött kérdőív érkezett be. Az online visszaküldések esetében a jelenlegi 1070-es 

várólistához viszonyítva, a 7%-os visszaérkezési arány mindenképpen kedvezőnek mondható, 

releváns mérőszámnak tekinthető. 

 

Az online kitöltött kérdőívek adatait olyan számítógépes programmal dolgoztuk fel, 

amelyeket társadalmi és szociális kutatásokban általánosan alkalmaznak. 
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2. A VÁRÓLISTÁN LÉVŐ VESEBETEGEK VÉLEMÉNYÉNEK 
ÖSSZEGZÉSE 
A várólistán lévő vesebetegek véleménye az élődonoros vesetranszplantációról: 
 
 A válaszadók (75 fő) demográfiai adatai 

• A nemet tekintve várólistán levő vesebetegek esetében a válaszolóknak több mint a 
2/3-a férfi. 

• A mintában lévők átlagos életkora viszonylag magas, 47,1 év. A legfiatalabb 

válaszadó 12, a legidősebb pedig 68 éves volt. 

• A válaszadók mintegy fele a fővárosban és a nagyvárosokban (megyeszékelyeken) él. 

Városokban lakik a válaszadók közel 1/3-a, míg községekben az 1/5-e. 

• Az iskolai végzettséget tekintve a válaszadók az országos átlagnál képzettebbek, mivel 

közel 2/3-uk középfokú végzettséggel rendelkezik. A főiskolán, egyetemen végzettek 

közel 1/3-os aránya is meghaladja az országos átlagot, mindössze 5 főnek van csupán 

8 általános végzettsége. 

• A családi állapot vonatkozásában két domináns kategória létezik. A megkérdezettek 

fele házasságban él, közel 1/5-ének pedig élettársi kapcsolata van. A válaszadók közel 

1/5-e egyedülálló. A többi kategória kisebb jelentőséggel bír, melyek közül 8% (6 fő) 

említette, hogy elvált.  

• A válaszadók több mint felének (57,3%) élnek a szülei, 42,7%-nak viszont nem.  Ez 

abból adódik, hogy a válaszolóknak viszonylag magas, 47,1 év az átlagéletkora. 

 A válaszadók átlagosan 4,3 éve járnak dialízisre. A legrövidebb idő egy hónap, míg a 

legrégebben kezelt (1 fő) 29 éve jár művesekezelésre. 

 A várólistán lévő vesebetegek attitűdjei 

• A filmet a válaszadók közel 1/5-e a családjával látta, viszont több mint 2/3-a 

egyedül nézte meg. Ezek a tények azért különösen figyelemre méltók, mivel a 

válaszadók több mint 2/3-a él házastársi és élettársi kapcsolatban, mégis ezek 

2/3-a társ nélkül nézte meg.  

• Az élődonoros szervátültetés gondolata a film megtekintését követően a 

válaszadók 56%-ánál merült fel. Új szegmens 13,3%-nál, pozitív attitűdként 8 

főt emelhetünk ki. 

• Az élődonoros szervátültetéssel kapcsolatos negatív attitűdök a film megtekintését 

követően: 

A legtöbbet hangoztatott érv a krónikus vesebeteg válaszadótól az, hogy nem akar 

ilyen nagy áldozatot elfogadni szeretteitől - 20,8%.  
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A válaszadók közel 25%-a nem akarja igénybe venni az élődonoros veseátültetést, 

33%-nak nincs olyan közelálló családtagja, rokona, aki donor lehetne.  

A válaszadók 17%-ának volna olyan hozzátartozója, aki ugyan vállalkozna az 

élődonoros vesetranszplantációra, viszont a vércsoportjuk nem egyezik. 

• A várólistán lévő művesekezelt betegek véleménye a „Veseátültetés” c. filmről 

(Swot elemzés) 
 

Válaszolók száma Osztályzat Pozitív attitűd (4-es, 5-ös % 

érdekes 4,5 94,6 

tárgyilagos 4,4 85,0 

mindenre kiterjedő 4,4 90,0 

érzelmileg erősen hatott 4,5 88,7 

érzelgős volt 3,5 --* 

unalmas volt 2,7 --* 

*Negatív attitűdök 

 

A válaszadók egy ötfokozatú skálán értékelték, hogy az adott állításokkal mennyire értenek 

egyet. A „nagyon tetszett” kategóriát az 5-ös, az „egyáltalán nem tetszett” pedig az 1-es számot 

kapta. 

A negatív véleményeket tükröző kategóriák elégedettségi mutatói (érzelgős 3,5; unalmas 

2,7) nem releváns válaszadói vélemény. A filmre adott 4-es és 5-ös osztályzatok, 88-95%-os 

kedvező aránya azt mutatja, hogy a „Veseátültetés” c. filmmel a válaszadók elégedettek. 

Az átlagos tetszésindex 4,5, vagyis a film általános fogadtatása nagyon kedvezőnek 

mondható. 

 

Összegzésként levonható az a következtetés, hogy a film hatására a 75 válaszadóból 8 fő 

véleménye negatív attitűdről pozitívra változott, vagyis lépéseket tettek, illetve határoztak el 

az élődonoros veseátültetés érdekében. 
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3. A VÁRÓLISTÁN LÉVŐ VESEBETEGEK VÉLEMÉNYE AZ 
ÉLŐDONOROS TRANSZPLANTÁCIÓ PRIMER FELMÉRÉSEI 
ALAPJÁN 2021-ben 

3.1. A válaszadók demográfiai jellemzői 
Kérdőív 1-6. pontjai 

 

A demográfiai adatok vonatkozásában a válaszadók nemét, korát, lakóhelyét, legmagasabb 

iskolai végzettségét és a családi állapotát kérdeztük meg. 

 

A válaszadók nemére 75 fő válaszolt. 

1. ábra 

A válaszadók neme 

 
 

A válaszadók több mint a 2/3-a férfi, és ebből adódóan kevesebb, vagyis mindössze 32% 

volt a hölgyek aránya. Ez kissé eltér a hazai egészséges populáció statisztikai átlagától, ahol 

valamivel több a nő, mint a férfi, azonban megfelel a krónikus vesebetegek nemek szerinti 

megoszlásának. 

 

 

 

 

 

férfi
68.0%

nő
32.0%
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A kormegoszlásra minden válaszadó, vagyis 75 fő értékelhető választ adott. A további 

összehasonlítások céljából négy korkategóriát képeztünk. 

 

2. ábra 
A válaszadók életkor szerinti megoszlása 

 

 
 

 

Az ábrából látszik, hogy 41-60 év közöttiek képezik a válaszadók közel 2/3-át. A 

viszonylag fiatalabb, 18-40 éves korosztály ¼-es aránnyal, míg a 60 év felettiek 12%-kal vannak 

képviselve a mintában.  

A mintában lévők átlagos életkora viszonylag magas, 47,1 év. A legfiatalabb válaszadó 

12, a legidősebb pedig 68 éves volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3%

29.3%
33.3%

12.0%

12-40 év között 41-50 év között 51-60 év között 60 év felett
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A lakóhely szerinti megoszlásra minden válaszadó, vagyis 75 fő adott értékelhető választ. 

Négy kategóriát képeztünk: fővárosban, nagyvárosban, városban és községben élők alapján. 

3. ábra 

A válaszadók lakóhely szerinti megoszlása 

 

 
 

A válaszadók mintegy fele a fővárosban és nagyvárosban (megyeszékelyeken él. Városban 

lakik a válaszadók közel 1/3-a, míg községekben közel 1/5-e.  

 

Az iskolai végzettség kérdésére mindenki, azaz 75 fő válaszolt. 

4. ábra 

A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása 

 

 
 

Az iskolai végzettséget tekintve a válaszadók az országos átlagnál képzettebbek, mivel 

közel 2/3-uk középfokú végzettséggel rendelkezik. A felsőfokú végzettek közel 1/3-os aránya 

meghaladja az országos átlagot, és mindössze 5 főnek van csupán 8 általános iskolai végzettsége. 

34.7%

16.0%

30.7%

18.7%

főváros nagyváros város község

6.7%

61.3%

32.0%

8 általános v. ennél kevesebb középfokú felsőfokú
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A válaszadók családi állapotukat a minta teljes egészében megjelölték, vagyis 75 fő 

értékelhető választ adott. 

5. ábra 

A válaszadók családi állapota 

 
 

A válaszadók körében két domináns kategória létezik. A megkérdezettek fele házasságban, 

közel 1/5-e pedig élettársi kapcsolata él. A válaszadók közel 1/5-e egyedülálló. A többi kategória 

kisebb jelentőséggel bír, melyek közül 8% (6 fő) említette, hogy elvált. 

 

Az élődonoros veseátültetés szempontjából mértékadó, hogy a válaszadóknak élnek-e a 

szülei vagy sem, ugyanis szervadományozásra jellemzően a szülők vállalkoznak. 

A kérdésre minden válaszadó, vagyis 75 fő értékelhető választ adott. 

6. ábra 

Élnek-e a szülei? 

 
A válaszadók több mint felének, 57,3%-nak élnek a szülei, 42,7%-nak viszont nem. Ez utóbbit 

indokolja a válaszolók viszonylag magas, 47,1 év átlagéletkora. 

50.7%

8.0%

20.0%
17.3%

4.0%

házas elvált élettársi kapcsolatban él egyedülálló egyéb

igen
57.3%

nem
42.7%
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3.2. A válaszadók mióta részesülnek művesekezelésben 
Kérdőív 7. pontja 

A kérdésre 75 fő válaszolt. 

A válaszolók által megadott évekből öt kategóriát képeztünk, melyet az alábbi ábra szerint 

jelöltünk be. 

7. ábra 
Mióta járnak dialízisre?          

 

 
 

 

Két éven belül kezdték el a betegek 36%-át dializálni, de közel hasonló értéket mutatnak a 

2,1-5 év közötti időszak arányszámai is 42,7%-kal. Aránylag magas, 21%-os az 5 éven túl kezelt 

betegek aránya. 

A válaszadók átlagosan 4,3 éve járnak dialízisre. A legrövidebb idő egy hónap, míg a 

legrégebben kezelt (1 fő) 29 éve jár művese kezelésre. 

  

1 év és az alatti
18.7%

1,1-2,0 év
17.3%

2,1-3,0 év
12.0%

3,1-5,0 év
30.7%

5 év felett
21.3%



 13 

3.3. A transzplantációs várólistán lévő vesebetegek attitűdjei 

3.3.1. Az élődonoros transzplantációról alkotott vélemények a „Veseátültetés” c. film 
kapcsán 
Kérdőív 8. pontja 

A filmet a válaszadók egyedül, családjukkal, vagy valamilyen ismerősükkel nézték végig. 

E kérdésfelvetést azért tartottuk fontosnak, mert itt választ kaphatunk arra, hogy a családtagok, 

vagy a beteggel szoros érzelmi kapcsolatban lévő személyek mennyire kíváncsiak az ez irányú 

felvilágosításra, vagyis mennyire foglalkoztatja őket a szervfelajánlás kérdése. 

A Veseátültetés c. film megtekintésének körülményéről 75 fő számolt be. 

 

8. ábra 

Kivel nézték meg a filmet? 

 
 

A filmet a válaszadók közel 1/5-e a családjával látta, viszont több mint 2/3-a egyedül 

nézte meg. Ezek a tények azért különösen figyelemre méltók, mivel a válaszadók több mint 2/3-

a él házastársi és élettársi kapcsolatban, mégis ezek 2/3-a egyedül nézte végig a filmet. 

Kisebb arányt képviselnek az érzelmileg közelállók (6 fő). Az egyéb kategória a 

betegtársakkal (2 fő), mint „sorstársakkal” való közös filmnézést jelentette. 

 

70.7%

18.7% 8.0%
2.6%

egyedül családtagjával érzelmileg közelálló személlyel egyéb
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3.3.2. Az élődonoros veseátültetés gondolatának felmerülése a film megtekintése előtt 

Kérdőív 9. pontja 

A kérdésfeltevéssel az volt a célunk, hogy megtudjuk a válaszadóktól, foglalkoztak-e már 

az élődonoros veseátültetés gondolatával a film megtekintése előtt. 

A válaszadók közül mindenki nyilatkozott, vagyis 75 fő adott értékelhető választ. 

9. ábra 

Felmerült-e már a film megnézése előtt az élődonoros veseátültetés gondolata? 

 
 

Az élődonoros szervátültetés gondolata a film megtekintése előtt a válaszadók 42,7%-nál, 

(32 fő) merült fel. 

Esetleg (talán) esetében van esélye annak, hogy a válaszadók közel 1/5-e még 

meggondolhatja magát, és pozitívra változtathatja véleményét az élődonoros veseátültetéssel 

kapcsolatban. 

 

 

 

 

42,7%

38,7%

18,7%

igen

nem

talán
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3.3.2.1. A válaszadók pozitív attitűdjei az élődonoros transzplantáció kapcsán a film 
megtekintése előtt  
Kérdőív 9.a pontja 

Lényegesnek tartottuk annak megismerését is, hogy akikben felmerült az élődonoros 

veseátültetés gondolata, tettek-e valamilyen lépést ennek érdekében. Az alábbiakban a 9. kérdés 

IGEN válaszának indoklását dolgoztuk fel a 2. sz. táblázatban. Ezt un. nyílt kérdés formájában 

tettük fel a kérdezetteknek, ennélfogva szabadon kifejthették ezzel kapcsolatos gondolataikat. A 

kapott válaszokat kódoltuk, és az alábbiakban összegezzük. 

A kérdésre értékelhető választ 25 fő adott. A kódolás következtében egy válaszadó több 

módon leírta gondolatát, így az egy válaszolóra jutó említések száma 1,3 volt. 

2. sz. táblázat 

A film megtekintése előtt tett lépések, gondolatok 

Megnevezés Említések száma 
Orvosi konzultáció, előzetes orvosi vizsgálatok 10 
Nincs szóba jöhető donor, de gondolkodik rajta 8 
Nem tettek semmit 5 
Nem egyezik a vércsoport 3 
Felajánlották, de nem volt alkalmas 2 
A donort már vizsgálják 2 
Már megtörtént 1 
Kórházi fertőzéstől tart 1 
Összesen 32 

 

Pozitív attitűdnek számít, hogy az orvosokkal való konzultációig, előzetes orvosi 

vizsgálatokig 13 fő jutott el. Még pozitív lehetőséget mutat azok köre, akiknek ugyan nincs 

potenciális donor a családjában, vagy a környezetében, de nem adta fel, keres megfelelő személyt, 

aki szervadományozó lehetne. 

 

A kapott válaszokból kitűnik, hogy bár már a film megtekintése előtt is felötlött a 

válaszadókban az élődonoros veseátültetés gondolata, de ennek realizálása érdekében még nem 

tettek semmit (5 fő). 

 

A többi kategória közül kiemelnénk 1 főt, aki tart a kórházi fertőzésektől és 1 fő említette, 

hogy volt már élődonoros veseátültetése, amely sajnos nem járt a várt eredménnyel. Érthetően 

ezek a válaszadók nem rendelkeznek pozitív véleménnyel az élődonoros veseátültetésről, és újabb 

ilyen jellegű műtétet nem vállalnak, inkább cadaver donorra várnak. 
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3.3.2.2. A válaszadók pozitív attitűdjei az élődonoros transzplantáció kapcsán a film 
megtekintése után 

Kérdőív 9.b pontja 
Lényegesnek tartottuk annak a megismerését is, hogy akikben még nem merült fel a film 

megtekintése előtt az élődonoros veseátültetés gondolata, milyen tényezők motiválják ezzel 

kapcsolatban. Az alábbiakban a 9.b kérdés NEM válaszának indoklását dolgoztuk fel a 3. sz. 

táblázatban. Ezt un. nyílt kérdés formájában tettük fel a kérdezetteknek, ennélfogva szabadon 

kifejthették ezzel kapcsolatos gondolataikat. A kapott válaszokat kódoltuk, és az alábbiakban 

összegezzük. 

A kérdésre értékelhető választ 34 fő adott. A kódolás következtében egy válaszadó több 

módon is leírta gondolatát, így az egy válaszolóra jutó említések száma 1,15 volt. 

3. sz. táblázat 

A film megtekintése előtt miért nem tettek lépéseket a transzplantáció érdekében 

Megnevezés Említések száma 
Nem fogadja el családtagjától, sem mástól 9 
A családban vagy közvetlen környezetében nincs alkalmas donor 6 
Elutasítja 5 
Egészségi állapot 4 
Ellenanyag miatt nem alkalmas 2 
Kora miatt már nem műtik meg 2 
Közömbös 2 
Várakozás cadaver vesére 2 
Vércsoport nem egyezik 2 
A gyermekek örökölték a policisztás vesét 1 
Alapbetegsége miatt nem alkalmas 1 
Nem ajánlotta fel senki a veséjét a családból 1 
Tart a műtét utáni komplikációktól 1 
Várakozás vese + hasnyálmirigy átültetésre 1 
Összesen 39 

 

A legtöbbet említett kategória (9 fő), hogy a családból vagy másoktól nem fogadna el ilyen 

nagy áldozatot, mert nem szeretné mások, de különösen a családtagok életminőségét kockáztatni. 

A második legtöbbet említett kategória, hogy a beteg elutasítja az élődonoros 

veseátültetést, mert nem tartja megfelelőnek az egészségi állapotát, ill. a családban nincs alkalmas 

donor vagy nincs késztetés arra, hogy valaki felajánlja a veséjét (15 fő). Ha a családban nincs meg 

ez az empatikus készség, akkor erre a beteg nem fogja felkérni. 
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3.3.3. Az élődonoros veseátültetés gondolatának felmerülése a film megtekintése után 

Kérdőív 10. pontja 

A kérdésfeltevéssel az volt a célunk, hogy megtudjuk a válaszadóktól, felmerült-e bennük, 

vagy családjukban a film megtekintése után az élődonoros veseátültetés gondolata. 

A kérdőívet kitöltők mindannyian válaszoltak, azaz 75 fő. 

 

10. ábra 

A film hatására felmerült-e a válaszadókban az élődonoros veseátültetés gondolata? 

 
 

Az élődonoros szervátültetés gondolata a film megtekintését követően, mint új szegmens 

13,3%-nál, azaz 8 főnél merült fel. Csökkent mind az elutasítók, mind a bizonytalanok aránya. 

 

 
  

56%32%

12%

igen

nem

talán
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3.3.3.1. A film megtekintését követően tettek-e lépéseket az élődonoros transzplantáció 
érdekében 
Kérdőív 10.a 

Lényegesnek tartottuk annak megismerését is, hogy akikben a film hatására felmerült az 

élődonoros veseátültetés gondolata, tettek-e valamilyen lépést ennek érdekében. Az alábbiakban a 

10. kérdés IGEN válaszának indoklását dolgoztuk fel a 4. sz. táblázatban. Ezt un. nyílt kérdés 

formájában tettük fel a kérdezetteknek, ennélfogva szabadon kifejthették ezzel kapcsolatos 

gondolataik 

A kérdésre 15 fő válaszolt. Egy válaszadó un. összetett válaszában több választ is 

megadott, így egy válaszadóra 1,3 említés jutott. 

4. sz. táblázat 

A film megtekintését követően tett lépések, gondolatok 

Megnevezés Említések száma 
Nem tettek még semmit ezzel kapcsolatban, egyelőre nincs rá szükség 8 
Az orvosi vizsgálatokig jutottak el 5 
A film megtekintése előtt is tettek lépéseket, de film meggyőzte őket 
ennek helyességéről 4 
Jelenleg nem áll rendelkezésre donor 2 
Összesen 19 

 

Pozitív attitűdnek számít, hogy a vizsgálatokig, az orvosokkal való konzultációig, 5 fő 

jutott el. Négy fő már a film megtekintése előtt is tett lépéseket, de a film mindenképpen 

meggyőzte őket ennek helyességéről. 

Negatív attitűd, hogy 8 említés szerint nem tettek semmit az élődonoros veseátültetés 

realizálásáért, véleményük szerint egyelőre nincs is erre szükség. 

 

3.3.3.2. A válaszadók indoklása, hogy miért zárkóznak el az élődonoros veseátültetéstől 
Kérdőív 10.b pontja 

Fontosnak tartottuk annak a megismerését is, hogy milyen tényezők motiválják azokat a 

betegeket, akik a film megtekintése után is elzárkóznak az élődonoros vesetranszplantációtól. Az 

alábbiakban a 10. kérdés NEM válaszának indoklását dolgoztuk fel az összes válaszadók 

arányában. A válaszadóknak un. zárt kérdés formájában a válaszalternatívákat adtunk meg, 

melyekből egyet, a rá legjellemzőbbet választhatta ki. 
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A kérdésre értékelhető választ adók száma 53 fő volt. 

 

11. ábra 

A válaszadók indoklása, hogy miért zárkóznak el az élődonoros veseátültetéstől 

 
 

A vesebeteg válaszadók 1/5-e nem akar ilyen nagy áldozatot elfogadni szeretteitől. Közel 

¼-e nem akarja igénybe venni az élődonoros veseátültetést.  

A nem választ adók 1/3-ának nincs olyan közelálló családtagja, rokona, aki donor lehetne, 

17%-ának volna olyan hozzátartozója, aki vállalkozna a donációra, azonban nincs 

vércsoportegyezés. A válaszadók 7,5%-ának van ugyan közelálló családtagja, de sajnos nincs 

olyan egészségi állapotban, hogy donorként szóba jöhetne. 

 

 

 

  

20.8%

32.1%7.5%
17.0%

22.6%

Nem akarok a szeretteimtől ilyen áldozatot elfogadni

Nincs ilyen közelálló családtagom, rokonom

Van ugyan közelálló hozzátartozóm, aki vállalkozna donációra, de egészségi állapota miatt nem lehet
donor

 Van olyan hozzátartozóm, aki ugyan vállalkozna a donációra, de nem egyezik meg a vércsoportunk

Nem akarom igénybe venni.
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3.3.4. A várólistán lévő vesebetegek véleménye a „Veseátültetés” c. filmről 

(Swot elemzés) 

 Kérdőív 11. pontja 
Az film kapcsán 6 állítás értékelését kértük a kérdőívet kitöltő betegektől. A 6 állításból 4 

pozitív attitűdöt tartalmazott, 2 pedig negatív volt. A válaszadók egy ötfokozatú skálán értékelték, 

hogy az adott állításokkal mennyire értenek egyet. A teljes egyetértést az 5-ös szám jelenti, az 1-

es pedig a teljes véleményeltérést. 

A válaszolók száma a részletes értékelésénél: 

 érdekes:     74 fő 

 tárgyilagos:     73 fő 

 mindenre kiterjedő választ adott:  70 fő 

 érzelmileg erősen hatott rám:  71 fő 

 érzelgős volt:     50 fő  

 unalmas volt:     45 fő    

 

12. ábra 

Részletes vélemények a filmről 

 

 
 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

érdekes

érzelmileg erősen hatott rám

tárgyilagos

mindenre kiterjedő választ adott

érzelgős volt

unalmas volt

4.6

4.5

4.4

4.4

3.5

2.7

osztályzat
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A válaszadók az első négy kategóriát, amelyek a film pozitív állításait tartalmazzák, 

kedvezően ítélik meg. 

A válaszadók a 4-es és az 5-ös osztályzatot kategóriák szerint az alábbi százalékokban 

említették: 

 érdekes:     94,6%, 

 tárgyilagos:     85,0%, 

 mindenre kiterjedő választ adott:  90,0%, 

 érzelmileg erősen hatott rám:  88,7%. 

Az utolsó két kategória - amelyek negatív véleményeket tükröznek - elégedettségi mutatói 

(érzelgős 3,5; unalmas 2,7) nem releváns válaszadói vélemény, vagyis levonható az a 

következtetés, hogy a „Veseátültetés” c. filmmel a válaszadók elégedettek. 
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3.3.5. Összegző vélemények 
Kérdőív 12. pontja 

Azt kívántuk megtudni, hogy összességében hogyan ítélik meg a filmet, s a látottak milyen 

hatást gyakoroltak a betegek élődonoros transzplantációval kapcsolatos attitűdjére. 

A válaszadók egy ötfokozatú skálán értékelték, hogy az adott állításokkal mennyire értenek 

egyet. A „nagyon tetszett” kategória az 5-ös, az „egyáltalán nem tetszett” pedig az 1-es számot 

jelöli. 

A kérdőívet kitöltők közül mindenki, vagyis 75 fő válaszolt. 

13. ábra 
Összegző vélemények 

  
 

A válaszadók több mint 4/5-ének nagyon tetszett és tetszett (5-ös és a 4-es osztályzatok), 

vagyis a film mindenképpen találkozott a nézők elvárásaival. 

Az átlagos tetszésindex 4,5, vagyis a film általános fogadtatása nagyon kedvezőnek 

tekinthető.  Az élődonoros szervátültetés gondolata a film megtekintését követően, mint új 

szegmens 13,3%-nál, azaz 8 főnél merült fel. 

  

1-es
2.7% 3-as

4.0%

4-es
32.0%5-ös

61.3%



 23 

4. A VÁRÓLISTÁN LEVŐ VESEBETEGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ 
ÉLŐDONOROS TRANSZPLANTÁCIÓ VISZONYLATÁBAN 2005 ÉS 2021 
KÖZÖTT 

 
A 2005-ös és a 2021-es felmérés kérdezési módszerében mutatkozott eltérés. 2005-ben a 

primer felmérés papíralapú kérdőíveken alapult, 2021-ben online megkérdezés realizálódott. Az 

első „Veseátültetés” filmet még 2003-ban készítették, majd 2018 elején új film készült ugyanezzel 

a címmel az aktuális technikai és törvényi fejlődéseknek megfelelően. 

5. sz. táblázat 
A 2005-ös primer felmérés összehasonlítása a 2021-es értékeivel. 

 
Megnevezés 2005 2021 
Mintaelemszám 93 75 

Demográfia 
nemek aránya 59% férfi, 41% nő 68% férfi, 32% nő 
átlagos életkor év 49,8 év; a legfiatalabb 21 év, a 

legidősebb 72 év 
47,1 év; a legfiatalabb 12 év, a 
legidősebb 68 év 

lakhely 2/3 arányban városokban és 
községekben élnek 

A válaszadók fele a fővárosban és 
nagyvárosokban él. 

iskolai végzettség  2/3-uk középfokú végzettséggel 
rendelkezik, a felsőfokú végzettek 
aránya 16% 

A minta közel 2/3-ának középfokú 
végzettsége, 1/3-ának felsőfokú 
végzettsége van 

családi állapot  A válaszadók közel 2/3-a 
házasságban él, 17%-a pedig 
egyedülálló. 

A megkérdezettek fele házasságban, 
közel 1/5-e pedig élettársi 
kapcsolatban él, 1/5-e egyedülálló. 

élnek-e a szülők  A mintába bekerültek alig több 
mint a felének élnek a szülei. 

A válaszadók több mint felének, 
57,3%-nak élnek a szülei. 

Dialízis 
Dialízisen töltött évek A válaszadók átlagosan 4,03 éve 

járnak dialízisre. A legkevesebb 
idő: 1 hónap, a leghosszabb: 21 év 

Átlagosan 4,3 éve járnak dialízisre. 
A legrövidebb idő: 1 hónap, a 
leghosszabb: 29 év 

A várólistán lévő vesebetegek attitűdjei 
Pozitív attitűd az 
Veseátültetés c. film 
megtekintése előtt 

Az élődonoros szervátültetés 
gondolata a film megtekintése 
előtt a válaszadók mintegy 1/3-
ánál merült fel. 

A film megtekintése előtt a 
válaszadók 42,7%-ánál merült fel az 
élődonoros szervátültetés gondolata 
(32 fő) Pozitív attitűd 10 fő. 
 

Negatív attitűd A legtöbbet említett kategória (15 
fő), hogy a családból vagy 
másoktól nem fogadna el ilyen 
nagy áldozatot, mert nem szeretné 
mások, de különösen a 
családtagok életminőségét 
kockáztatni. 

A legtöbbet hangoztatott érv 
(válaszadók 20,8%-a), hogy nem 
akar ilyen nagy áldozatot elfogadni 
szeretteitől. A válaszadók közel ¼-e 
nem akarja igénybe venni az 
élődonoros veseátültetést, 1/3-ának 
nincs olyan közelálló családtagja, 
rokona, aki donor lehetne 

Kivel látta a filmet A filmet a válaszadók közel fele a 
családjával látta, 40%-a viszont 
egyedül. 

A filmet a válaszadók közel 1/5-e a 
családjával látta, viszont több mint 
2/3-a egyedül nézte meg. 
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A film megtekintését követően 
Pozitív attitűdök Az élődonoros szervátültetés 

gondolata a film megtekintését 
követően az összes válaszadó (88 
fő) 9%-ánál, azaz 8 főnél a film 
hatására merült fel 

A film megtekintését követően a 
válaszadók 56%-ánál merült fel az 
élődonoros szervátültetés gondolata. 
Új szegmens 13,3%-nál, pozitív 
attitűdként 8 főt emelhetünk ki. 

Negatív attitűdök A válaszadók közel 2/3-a (60 fő), 
a film megtekintése előtt nem tett 
lépéseket az élődonoros 
veseátültetés realizálására.  
Legtöbbet említett kategória (15 
fő): a családból vagy másoktól 
nem fogadna el ilyen nagy 
áldozatot. 

15 fő nyilatkozott: 8 fő nem tett 
semmit az élődonoros veseátültetés 
realizálásáért, véleményük szerint 
egyelőre nincs is erre szükség. 
 

 
 

A filmmel kapcsolatos elégedettségi mutatók 
Pozitív attitűdök (válaszolók száma; osztályzat) 
érdekes n=77; 4,5 n=74; 4,6 
tárgyilagos n=69; 4,3 n=73; 4,4 
mindenre kiterjedő 
választ adott 

n=74; 4,2 n=70; 4,4 

érzelmileg erősen 
hatott rám 

n=76; 4,0 n=70; 4,5 

Negatív attitűdök (válaszolók száma; osztályzat) 
érzelgős n=62; 2,8 n=50; 3,5 
unalmas n=65; 1,9 n=45; 2,7 
A film átlagos 
tetszésindexe 

4,2 4,5 

 
A mintaelemszám 2005-ben 93, míg 2021-ben 75 volt. Amíg 2005-ben mintegy 1500, 

addig 2021-ben már csak 1070 beteget tartottak nyilván a vesetranszplantációs várólistán, így a 

válaszolók százalékaránya 2005-ben 6,2%, 2021-ben pedig 7% volt. 

A demográfiai elemek közül ki lehet emelni, hogy amíg 2005-ban 59% volt férfi, addig 

2021-ben ez 68%, a válaszadók átlagéletkora 2005-ben 49,8 év, 2021-ben pedig 47,1 év volt. Az 

iskolai végzettség tekintetében 2005-ben a teljes mintának csak 16%-a rendelkezett felsőfokú 

végzettséggel, 2021-ben már elérte az 1/3-os arányt. 

A válaszadók dialízisen töltött átlagéveinek száma 2005-ben 4,03 év, 2021-ben 4,30 év. Ez 

mindenképpen némileg kedvezőtlen tendencia, de nincs szignifikáns eltérés a két érték között. 

  



 25 

Az élődonoros veseátültetéshez fűződő attitűdök: 

• a film megnézése előtt: 2005-ben pozitív a válaszadók 35,5%-ánál,  

      2021-ben pozitív a válaszadók 42,7%-ánál  

Pozitív változás az attitűdben 

• a film megnézése után: 2005-ben a válaszadók 9%-ánál 

                 2021-ben a válaszadók 13,3%-ánál  

 

A „Veseátültetés” filmmel kapcsolatos elégedettségi mutató 2021-ben 4,5 valamivel kedvezőbb 

volt, mint 2005-ben 4,2. 

 

5. KONKLÚZIÓ 
 

Elhatározásunk volt, hogy 15 év után újra vizsgáljuk a 2005 évi felmérésünk tárgyát, azaz 

hogy alakult 15 év elteltével a vesebetegek viszonyulása az élődonoros vesetranszplantációhoz.  

A lassan két éve tartó pandémia miatt a személyes kérdőíves felmérést nem láttuk 

megvalósíthatónak, így nem maradt más lehetőség, mint pusztán az online kérdőíves módszer.  

Ez nyilvánvalóan torzítja a teljes képet, mert nem ismerjük azoknak a betegeknek a véleményét, 

akiknek nincs internet hozzáférésük, nem használnak digitális eszközöket.  

Mindazonáltal az 1070 főt számláló várólistán lévő betegek 7%-ának véleményét releváns 

mérőszámnak tartjuk és arra a következtetésre jutottunk, hogy a járvány elmúltával a 

Transzplantációs Fórumokat és a dialízis centrumok látogatását, a személyes találkozásokat, 

beszélgetéseket folytatni kell. Ez különösen fontos azért is, mert a cadaver donorok száma az 

elmúlt két évben tragikusan csökkent! 

Továbbá fontosnak tartjuk, hogy elinduljon Magyarországon végre az évekkel ezelőtt már 

rendeletileg engedélyezett keresztdonáció és a külföldön már évek óta sikeresen végzett 

inkompatibilis transzplantáció, hiszen a válaszadók 17%-a a donáció meghiúsulásának okaként a 

nem egyező vércsoportot jelezte. 
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