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A KÓRHÁZAK FELKÉSZÜLTEK A SZERVKIVÉTELEKRE, DE KEVÉS A DONOR

Életmentő felvilágosítás
Tudatosító-tájékoztató 
kampányokra lenne szükség, 
hiszen jelenleg a hozzátar-
tozók többsége hallani sem 
akar arról, hogy az agyha-
lál állapotában levő beteg 
szerveit felhasználhassák 
átültetésre – nyilatkozta a 
Krónikának András-Nagy 
Róbert sepsiszentgyörgyi or-
vos igazgató annak kapcsán, 
hogy szeptember 15-étől az 
ország valamennyi megyei 
kórházának kötelező módon 
működtetnie kell szerveltá-
volító központot.

 » ANTAL ERIKA, BÍRÓ BLANKA

A z ország legtöbb sürgőssé-
gi kórházában már évek 
óta működnek szervbe-

gyűjtő központok, ám kevés a 

szerveltávolítás, mert ez álta-
lában tabutémának számít, a 
hozzátartozók nem járulnak 
hozzá – mondta el lapunknak 
András-Nagy Róbert. A sepsi-
szentgyörgyi sürgősségi kór-
ház igazgatóját annak kapcsán 
kérdeztük, hogy Sorina Pintea 
egészségügyi miniszter Beszter-
cén a múlt héten bejelentette, 
szeptember 15-étől az ország 
valamennyi megyei kórházá-
nak kötelező módon működtet-
nie kell szervkivevő központot. 
„Vannak intenzív osztályaink, a 
kórházak nagy része rendelke-
zik a szükséges felszereltséggel, 
ideje elkezdeni dolgozni. Átszer-
veztük az országos transzplan-
tációs programot, van lehetőség 
az ebben részt vevők anyagi 
ösztönzésére, elérkezett az ideje, 
hogy azokra a betegekre is gon-
doljunk, akik szervekre várnak” 
– szögezte le az Agerpres hírügy-
nökség szerint Pintea.

Nagyon kevés
a szerveltávolítás
A szervbegyűjtést lehetővé tevő 
minősítést már hat-hét éve meg-
szerezték a sürgősségi kórházak, 

egy-két kivétellel valamennyi in-
tézmény rendelkezik a szükséges 
felszereléssel és képzett munka-
társakkal – tájékoztatott And-
rás-Nagy Róbert. A sepsiszent-
györgyi kórház 2013 októberében 
szerezte meg az akkreditálást, 
ám azóta mindössze hét alka-
lommal végeztek szerveltávolító 
műtétsorozatot. „Ennyi beavat-
kozás közel hat év alatt nagyon 
kevés. Tudatosító-tájékoztató 
kampányokra lenne szükség, 
hiszen jelenleg a hozzátartozók 
többsége hallani sem akar arról, 
hogy az agyhalál állapotában 
levő beteg szerveit felhasznál-
hassák átültetésre” – részletezte 
az igazgató. Hangsúlyozta, or-
szágos kampányokra lenne 
szükség. Meg kellene értetni: ha 
bebizonyosodott, hogy beállt az 
agyhalál, és a folyamat vissza-
fordíthatatlan, akkor meg lehet 
menteni négy-öt beteg életét, ha 
a szerveit felajánlják transzplan-

tációra. Megvannak a feltételek, 
a lehetőség, de egyelőre nagyon 
kevés a hajlandóság – összegzett 
az igazgató.

András-Nagy Róbert arra is 
kitért, ha az egészségügy mi-
nisztérium valóban kötelezővé 
teszi a szervkivételi központok 
működtetését, akkor arra is meg-
oldást kellene találnia, hogy az 
ebben részt vevő szakembereket 
javadalmazza. „Jelenleg ezt a 
tevékenységet teljesen önkéntes 
módon végzik, holott folyamato-
san több mint 24 órát maradnak 
benn a kórházban attól a pilla-
nattól, hogy kiderül, lehetőség 
van a szerveltávolításra, és ad-
dig, míg a helikopter felszáll az 
átültetésre alkalmas szervekkel. 
A jelenlegi törvény nem teszi 
lehetővé, hogy a kórház ezt a 
munkát kifi zesse, a szakemberek 
önkéntesen végzik. Ha kötelező-
vé teszik, ezt a vetületét is meg 
kell oldani” – szögezte le a kór-
házigazgató.

Több ezren szerepelnek
a várólistán
Romániában 2014-ben 138 szerv-
donort jegyeztek, míg 2017-ben 

és 2018-ban összesen 65-öt. 
A 2018-as várólistán hatezernél 
is több beteg szerepelt. Számuk-
ra a máj-, vese- vagy szívátültetés 
jelenthetné életük meghosszab-
bítását. A statisztikai adatok 
ellenére a Maros megyei sürgős-
ségi kórház vezetője bizakodó: 
Szederjesi János úgy véli, hogy 
növekedőben van a szervadomá-
nyozás. Sokan információhiány 
miatt, illetve vallási meggyőző-
désük miatt zárkóznak el attól, 
hogy agyhalált elszenvedő hoz-
zátartozójuk ép szerveit odaado-
mányozzák.

A Maros megyei sürgősségi 
kórházban évek óta működik 
a regionális szívátültetési köz-
pont. A veseátültetéseket Ko-
lozsváron végzik, míg a májá-
tültetési központ Bukarestben 
működik – nyilatkozta Szeder-
jesi János orvos igazgató. Idén 
Marosvásárhelyen 9 agyhalál 
történt, de csak két személynek 

sikerült a máját és veséjét eltá-
volítani: két esetben nem járult 
hozzá a család a szervek kivé-
teléhez, a többiek szervei pedig 
nem feleltek meg. Tavaly 33 
agyhalál történt – 15 esetben a 
hozzátartozók visszautasították 
a lehetőségét annak, hogy hoz-
zájáruljanak más életek meg-
mentéséhez. Négy személytől 
azonban sikerült kioperálni a 
májat, a vesét, a tüdőt, sőt még 
ínszalagot és csontot is, szívet 
ellenben egyet sem.

Hargita megyében tavaly akk-
reditálták újra a csíkszeredai 
megyei sürgősségi kórház szerv-
kiemelő központját – tájékoztat-
ta lapcsaládunkat Konrád Judit 
kórházigazgató. Azonban itt is 
érezhető az országos tenden-
cia, miszerint nagyon kevés a 
szervdonor: Csíkszeredában sem 
történt az utóbbi időben szervki-
vétel. Kiss Edit, a kórház szóvi-
vője elmondta, tavaly nem volt 
egyetlen donorjuk sem, ahogy 
eddig idén sem. Utoljára 2017-
ben kapták meg egy agyhalált 
elszenvedő fi atal szerveit, illetve 
2016-ban két esetben sikerült 
szervet kiműteni.
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Nagy téttel bíró műtét. A megyei kórházak nagy részében jelenleg is elvégezhető a szerveltávolítás
H I R D E T É S

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Ú j csapásra terelte a medveprob-
lémák megoldásának ügyét 

a 44 udvarhelyszéki közbirtokos-
ságot tömörítő Zetelaki Területtu-
lajdonosi Társulás: beperelték a 
környezetvédelmi minisztériumot 
a vadgazdálkodási szabályozások 
alkalmazásának elmulasztása 
miatt. A módszer iránt már más 
megyékből is érdeklődnek a tár-
sulásnál. Szűk egy hónap múlva, 
szeptember 20-án tartják az első, 
érdembeli tárgyalást a marosvá-
sárhelyi táblabíróságon azt követő-
en, hogy a legfelsőbb bíróság áthe-
lyezte a pert a fővárosból. Mint azt 
Benke József, a Zetelaki Területtu-
lajdonosi Társulás elnöke, egyben 
a Zetelaka és Társai Vadásztársa-
ság igazgatója elmondta, 44 udvar-
helyszéki közbirtokosságot képvi-
selnek ebben az ügyben, és azért 
indítottak pert a környezetvédelmi 
tárca ellen, mert 2016 óta már 22 
petíciót küldtek a minisztérium-
nak a medveproblémák ügyében, 
de még válaszra sem méltatták be-
adványaikat.

„Két dolgot követelünk. Az első 
az, hogy tartsák be a 2018/148-as 
törvényt, amely kimondja, hogy 
évente kell jóváhagyni beavatko-
zási kvótát a nagyragadozókra. 
A második az, hogy a minisztérium 
tartsa be saját rendeletét, a medve-
populációra vonatkozó akcióter-
vet, amelyet tavaly hagytak jóvá, 
megjelent a Hivatalos Közlönyben, 
és érvénybe is lépett. Ebben szere-
pel az, hogy ahol sok medvét szám-
láltak és sok volt a kár, ott adjanak 
kilövési kvótákat vadgazdákra 
leosztva. Ez a legfontosabb, hogy 
legyen újra kilövési kvóta, mint 
2016 előtt” – tájékoztatott követe-
léseikről Benke József. Elmondta, 
az országban egyedül ők indítottak 
pert a környezetvédelmi tárca el-
len, de azóta már más megyékből, 

például Szebenből is érdeklődtek 
a „minta” iránt a társulásnál. A 
jogvita megnyerésének esélyeire 
vonatkozó kérdésünkre határozot-
tan kijelentette, nekik van igazuk, 
hiszen érvényben lévő szabályo-
zások alkalmazását mulasztja el 
a minisztérium, de a per még így 
is hosszú procedúra lesz, két-há-
rom évig is eltarthat. Egy gyorsabb 
megoldás az lesz, ha sikerül elér-
niük, hogy a szaktárca jövőre újra 
jóváhagyjon éves kilövési keretet, 
mint ahogyan volt 2016 előtt. Múlt 
hónapban ugyan meghatározott 
egy 140 egyed ártalmatlanítására 
vonatkozó országos beavatkozási 
kvótát a minisztérium, de ez csak 
a veszélyes medvék esetében al-
kalmazható, tehát nem oldja meg 
a medveállománnyal kapcsolatos 
problémákat; azok csak akkor 
rendeződnének, ha minden évben 
jóváhagynák a kilövési kereteket – 
magyarázta a szakember.

Benke József kérdésünkre azt 
is közölte, azért nem a vadásztár-
saság indított pert a minisztéri-
um ellen, mert a probléma annál 
sokrétűbb – a sajtóhírekből is jól 
látható, hogy mindenkit érint, 
és az egyszerű embertől a pol-
gármesterekig mindenki fel van 
háborodva a medvék által egyre 
gyakrabban okozott károk miatt. 
Ráadásul a vadkárokra vonatko-
zó kártérítés-igénylés is nagyon 
bürokratikus folyamat: normális 
esetben is legalább tizenkétféle 
dokumentumot kell beszereznie 
a károsultnak, de egy medve által 
elhurcolt juh esetében, amelynek 
így nyilván a fülszáma is odalesz, 
még nehezebben kaphat kártérí-
tést a gazda. Benke József szerint 
a károsultak megunták a hosszas 
procedúrát, ezért már csak ötödük 
jelenti be a vadkárokat, így a nyil-
vántartásban sokkal kevesebb kár 
szerepel, mint amennyi a valóság-
ban történik.

Perre vitték a medveügyet




