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SzervtranszplantSzervtranszplantáácicióó:: a modern a modern 
orvostudomorvostudomáány terny teráápipiáás lehets lehetőősséégege

•• Olyan betegek Olyan betegek ééletben maradletben maradáássáának nak 
eseséélyeit, lyeit, ééletminletminőőssééggéének javulnek javuláássáát t 
eredmeredméényezi, akik az adott szerv nyezi, akik az adott szerv 
irreverzibilis kirreverzibilis káárosodrosodáása miatt meghaltak sa miatt meghaltak 
volna illetve tartvolna illetve tartóósan intsan intéézeti ellzeti ellááttááshoz shoz 
kkööttöötten, betegstten, betegsééggüük miatt k miatt 
hhéétktkööznapjaikban szigorznapjaikban szigorúú elelőőíírráások szerint, sok szerint, 
ererőősen korlsen korláátozva  tozva  éélhetnek.  lhetnek.  



Gyermekeken elsGyermekeken elsőőkkéént vnt véégrehajtott szervgrehajtott szerv--
transzplanttranszplantáácicióók Magyarorszk Magyarorszáágongon

•• 1995.1995. oktoktóóber ber -- Sikeres mSikeres máájjááttüültetltetéést hajtottak vst hajtottak véégre,  a hazai gre,  a hazai 
transzplanttranszplantáácicióó ttöörtrtéénetnetéében elben előőszszöör gyermeken. A nr gyermeken. A néégygyééves kisfives kisfiúú
gyilkos galgyilkos galóóccáábbóól kl kéészszíített tett éételt evett. telt evett. 

•• 20042004. augusztus 3.. augusztus 3.-- Az elsAz elsőő magyarorszmagyarorszáági kombingi kombináált gyermeklt gyermek--
szervszervááttüültetltetéést. A pst. A pááciens egy 11 ciens egy 11 ééves kisfives kisfiúú, aki , aki úúj mj máájat jat éés vess veséét t 
kapott. kapott. 

•• 2006.2006. janujanuáár 4. r 4. éés janus januáár 15. r 15. --Az elsAz elsőő ééllőődonoros mdonoros máájjááttüültetltetéést. A st. A 
nnéégygyééves kislves kisláány ny éédesapja bal oldali mdesapja bal oldali máájlebenyjlebenyéét kapta meg. t kapta meg. 
KKééssőőbb bb úújabb sjabb süürgrgőős ms máájjááttüültetltetéésre volt szsre volt szüükskséég.g.

•• 2007.2007. oktoktóóber 18. elsber 18. elsőő magyar gyermekmagyar gyermek--szszíívtranszplantvtranszplantáácicióó. A 7 . A 7 
ééves Balves Baláázsnak szsnak súúlyos szlyos szíívizombetegsvizombetegséége volt.ge volt.

•• 2008.2008. mmáárcius 14. elsrcius 14. elsőő csecsemcsecsemőő--szszíívtranszplantvtranszplantáácicióó. 11 h. 11 hóónapos napos 
ZsZsóófi egy 13 hfi egy 13 hóónapos donor sznapos donor szíívvéét kapta meg. t kapta meg. 



Gyermekdonor Gyermekdonor éés s --recipiensrecipiens

•• GyGyóógygyííttáási si 
lehetlehetőősséégek vgek véégege

•• AgyhalAgyhalááll
•• EgEgéészsszsééges szervekges szervek

(melyek az egy(melyek az egyéén n 
halhaláálláával val 
elvesznelvesznéének)nek)

•• SSúúlyos vlyos véégstgstáádiumdiumúú
szervi elvszervi elvááltozltozááss

•• KKüüzdelem a zdelem a ééletben letben 
maradmaradáásséértrt

•• TranszplantTranszplantáácicióó= = 
eseséély egy ly egy „ú„újj”” ééletnek letnek 



TEAMTEAM--MUNKA!MUNKA!

•• A donortA donortóól a l a recipiensigrecipiensig „„hosszhosszú”ú” úút vezett vezet

ÖÖsszehangolt, gyors csapatmunka sszehangolt, gyors csapatmunka 
szszüüksksééges!  ges!  



DonDonáácicióó szervezszervezéésese

1.1. AgyhalAgyhaláál felismerl felismeréésese
2.2. DonorjelentDonorjelentééss
3.3. AgyhalAgyhaláál megl megáállapllapííttáása ( bizottssa ( bizottsáág)g)
4.4. DonorgondozDonorgondozááss
5.5. SzervkivSzervkivéétel megszerveztel megszervezéésese



AgyhalAgyhaláál diagnl diagnóózisa zisa -- PotenciPotenciáális donorlis donor

AgyhalAgyhaláál ( agytl ( agytöörzsi funkcirzsi funkcióók vk véégleges megszgleges megszűűnnéésséének) nek) 
megmegáállapllapííttáása:sa:

1.1. EgyEgyéértelmrtelműűen tiszten tisztáázott eredetzott eredetűű, irreverzibilis , irreverzibilis 
agykagykáárosodrosodáás. s. 

2.2. KizKizáárt az rt az exoexo-- vagy vagy endotoxicusendotoxicus comacoma lehetlehetőősséége ,a ge ,a 
rectalisrectalis hhőőmméérsrsééklet min. 35 Cklet min. 35 C

3.3. LLéégzgzéésbsbéénulnuláás (s (apnoeapnoe--tesztteszt) ) éés ms méély eszmly eszmééletlensletlenséég.  g.  
3 3 éév feletti gyermeknv feletti gyermeknéél 12 l 12 óóra, ra, ööthetes kortthetes kortóóll--3 3 éévig vig 
24 24 óóra, ra, úújszjszüüllööttnttnéél 72 l 72 óóra megfigyelra megfigyeléési idsi időő. . 

4.4. Az Az öösszes agytsszes agytöörzsi reflex hirzsi reflex hiáánya.nya.



DonorjelentDonorjelentééss

•• ÁÁltalltaláános nos kontraindikkontraindikáácicióókk kizkizáárráásasa
•• KapcsolatfelvKapcsolatfelvéétel a koordintel a koordináátorral torral 
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OVSZK SzervkoordinOVSZK Szervkoordináácicióós Irodas Iroda

•• SzSzüüllőői beleegyezi beleegyezőő nyilatkozatnyilatkozat
•• 12 12 óórráát kt köövetvetőően 3 tagen 3 tagúú bizottsbizottsáág g 

öösszehsszehíívváása, jegyzsa, jegyzőőkköönyv kitnyv kitööltltéése 2 se 2 
ppééldldáánybannyban



SzSzüüksksééges vizsgges vizsgáálatoklatok

•• VVéércsoportrcsoport
•• VVíírusszerolrusszerolóógiagia (HIV, (HIV, HBsAgHBsAg, HCV, , HCV, lueslues))
•• MellkasrMellkasrööntgenntgen
•• Hasi UHHasi UH
•• 12 elvezet12 elvezetééses EKG, kardiolses EKG, kardiolóógiai UHgiai UH
•• ionok, vesefunkciionok, vesefunkcióó, m, máájfunkcijfunkcióó, , 

T. vT. véérkrkéép, p, öösszfehsszfehéérjerje, albumin, vizelet vizsg, albumin, vizelet vizsgáálatlat



DonorjelentDonorjelentééss éés s dondonáácicióó
osztosztáályunkrlyunkróól 1999l 1999--20072007
•• 2000.2000. augusztus 8 augusztus 8 ééves fives fiúú

idegentest aspiridegentest aspiráácicióó
anoxianoxiááss agyi kagyi káárosodrosodááss

•• 2001.2001. mmáárcius 16 rcius 16 ééves lves láány     gny     gáázolzoláás s 
contusicontusióó cerebricerebri

•• 2006.2006. november 17 november 17 ééves fives fiúú magasbmagasbóól esett le                    l esett le                    
contusicontusióó cerebricerebri

•• 2007.2007. november 17 november 17 ééves lves láány  (szlovny  (szlováák k áállampolgllampolgáár! )r! )
agyagyáállomllomáányi vnyi véérzrzééss



OrszOrszáágos statisztika az OVSZ adatai gos statisztika az OVSZ adatai 
alapjalapjáán 2002n 2002--20072007

•• GyGyőőri ITO                    ri ITO                    
jelentett/megvaljelentett/megvalóósult  sult  58/4658/46

•• GyGyőőri GYITO                                 ri GYITO                                 
jelentett/megvaljelentett/megvalóósult  sult  2/1 2/1 

•• ÖÖsszes ITO jelentett/megvalsszes ITO jelentett/megvalóósult                    sult                    
1501/10071501/1007

•• ÖÖsszes GYITO jelentett/megvalsszes GYITO jelentett/megvalóósult sult 
34/1334/13



DonorjelentDonorjelentéés a s a gygyőőriri felnfelnőőtt tt éés gyermek s gyermek 
IntenzIntenzíív Osztv Osztáályokrlyokróóll
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OrszOrszáágos adatok a felngos adatok a felnőőtt tt éés gyermek s gyermek 
IntenzIntenzíív Osztv Osztáályok donorjelentlyok donorjelentééseirseirőőll
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OrszOrszáágos statisztika az OVSZ adatai gos statisztika az OVSZ adatai 
alapjalapjáán 2002n 2002--20072007

•• 18 18 éév alatti donorokv alatti donorok
Jelentett/megvalJelentett/megvalóósult sult 

74/3874/38

•• ÖÖsszes GYITO sszes GYITO 
donorjelentdonorjelentéésese

Jelentett/megvalJelentett/megvalóósult                        sult                        
34/1334/13



18 18 éév alatti jelentv alatti jelentéések sek éés a gyermek Intenzs a gyermek Intenzíív v 
OsztOsztáályok donorjelentlyok donorjelentééseisei
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GyermekdonGyermekdonáácicióó szervenkszervenkéénti nti 
csoportoscsoportosííttáása 2002sa 2002--2007 k2007 köözzöötttt
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Tudunk javTudunk javíítani a dontani a donáácicióók k 
szszáámmáán?n?

••Mindent jelentsMindent jelentsüünk?nk?
••HHáány ny ééves kortves kortóól jelentsl jelentsüünk?nk?



Gyermekdonor problGyermekdonor probléémama

•• AgyhalAgyhaláál l éészlelszleléésséével gyors bejelentvel gyors bejelentééss
•• SzSzüüllőők felk feléé korrekt, empatikus korrekt, empatikus 

ttáájjéékoztatkoztatááss
•• Jogi viszonyok rendezJogi viszonyok rendezéése, se, áállamok kllamok köözzöötti tti 

egyezmegyezméényeknyek
•• EgEgéészsszséégkultgkultúúra, mra, méédidiáák szerepek szerepe



Egy Egy úúj j éélet klet küüszszööbbéénn

•• MikMiköözben egy kzben egy küüzdelem vzdelem vééggéére re éérrüünk, nk, 
mert betegmert betegüünknnknéél az agyhall az agyhaláál tl téénynyéét kell t kell 
megmegáállapllapíítanunk tanunk éés elveszs elveszíítjtjüük k őőt, gyorsan t, gyorsan 
tovtováább kell tudnunk lbb kell tudnunk léépni pni éés gondolnunk s gondolnunk 
kell egy mkell egy máásik sik éélet meghosszabblet meghosszabbííttáássáának nak 
lehetlehetőőssééggéére.re.
Egy Egy ééletet elvesztettletet elvesztettüünk, de egy nk, de egy úúj j ééletnek letnek 
eseséélyt adhatunk.lyt adhatunk.



KKööszszöönetnyilvnetnyilváánnííttááss

•• OVSZK SzervkoordinOVSZK Szervkoordináácicióós Irodas Iroda
vezetvezetőő koordinkoordináátortoráának:nak:

MihMiháály Sly Sáándornakndornak



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


