
 

Szervátültetés 

Javasolt 
vitatéma 

Az alábbi dokumentum annak a nézetnek a megvitatását javasolja, mely szerint 
egy, kizárólag az egyéni egészségügyi szükségleteket figyelembe vevő 
szervátültetési elosztási rendszer etikai szempontokból elfogadhatóbb egy olyan 
rendszernél, amelyben az átültethető szervek (azaz donorszervek) elosztása 
tekintetében számottevő szerepet játszanak a beteg társadalmi részvételével 
kapcsolatos tényezők. 

 
Szervátültetés A szervátültetés életeket menthet, és a súlyos egészségügyi károsodásokat okozó 

betegségekben szenvedő emberek számára lehetővé teheti, hogy ismét 
produktív, teljes értékű életet éljenek. A modern orvostudomány egyik legnagyobb 
vívmányának tartott szervátültetésnek és a szervadományozásnak köszönhetően 
emberek tízezrei kapnak egy új esélyt az életre azoknak köszönhetően, akik 
mások megmentése érdekében felajánlják saját szerveiket szervátültetési célokra. 
 
Mivel társadalmunkban a szervátültetésre várók száma meghaladja a 
donorszervek számát, ki kellett alakítani egy várólistát és egy elosztási rendszert, 
amely irányelveket szolgáltat annak eldöntéséhez, hogy mely betegek kapjanak új 
szerveket, ha azok elérhetővé válnak. Az donorszervek elosztása egy sor 
különböző tényezőtől függ. Az elosztási szempontok között szerepel a betegek 
egészségügyi szükséglete, illetve a társadalmi előnyösség. Ezek a szempontok 
különböző esetekben különböző mértékű súlyozással kerülnek figyelembevételre. 
 
Az egészségügyi szükséglet szempontja magában foglalja a beteg betegségének 
súlyosságát, a szervátültetés elmaradása esetén az elhalálozás kockázatának 
mértékét, valamint a várólistán való nyilvántartásba kerülés óta eltelt időt. Azok a 
betegek, akiknek az egészségügyi szükséglete kiemelkedő mértékű, és akiknek 
az esetében a leginkább sürgető a szervátültetés szükségessége, rendszerint 
végstádiumú szervelégtelenség diagnózissal rendelkeznek. 
A fenti nézőpontot támogatók szerint a szervátültetés tekintetében ezeken kívül 
semmilyen más szempontokat nem kellene figyelembe venni. A fenti álláspont 
ellenzői szerint azonban a betegek egészségügyi szükséglete mellett társadalmi 
részvételük mértékét is figyelembe kell venni a donorszervek elosztásakor. Ennek 
a vitának a középpontjában végső soron az áll, hogy egyes egyének milyen 
potenciális értékekkel járulhatnak hozzá a társadalmi élethez, illetve az, hogy ezt 
figyelembe kellene-e venni a donorszervek elosztási kritériumainak 
meghatározásakor. Ilyen kritérium lehet többek között a betegek életkora, 
állampolgársága, bűnügyi előélete, munkában töltött éveinek száma, várható 
élettartama és potenciális társadalmi értéke is. 
 
A fentiek mellett etikai kérdések merülnek még fel a donorszervek forrása és 
beszerzésének módszere tekintetében, valamint az egyéni és társadalmi 
igazságosság alapelveivel kapcsolatban is.  
 

 
Érintett csoportok   Betegek  

 Egészségügyi rendszerek 

 Fejlődő országok 

FORDíTÁS: 

  



 

 Az általános népesség 

 Veszélyeztetett egészségügyi 
állapotú személyek csoportjai (pl. 
szervelégtelenséggel járó 
betegségekre hajlamos emberek) 

 Büntetett előéletű személyek 

 Időskorúak (75 évesnél idősebbek) 

 Ki- és bevándorlók 

 Egészségügyi biztosítással nem 
rendelkező személyek 

 

 
A 
szervadományo
zás típusai 

Elhunyt donortól származó szervadományozás 
Ebben az esetben a potenciális donorok (a donorszervek adományozói) még 
életükben engedélyt adnak arra, hogy haláluk esetén az egészségügyi 
szolgáltatók felhasználják szerveiket szervátültetési célokra. Ezt a beleegyező 
nyilatkozatot rendszerint egy úgynevezett donorkártyán rögzítik, de egyes 
országokban a nyilatkozatot a potenciális donor vezetői engedélye tartalmazza. 
Az országok többségében ez a rendszer önkéntes alapon működik. 
 

 Az agyhalál beállta után — A szervdonort akkor nyilvánítják halottnak, ha 
az agy működése bizonyíthatóan teljes mértékben megszűnt. Az agyhalál 
beállta után, ha megvannak a szükséges engedélyek, a betegeket 
átszállítják a műtőbe, ahol leállítják a test többi részét még életben tartó 
gépeket. Ez után eltávolítják a szervátültetéshez felhasználható 
szerveket. 

 
Élő donortól származó szervadományozás 
Egészséges emberek dönthetnek úgy, hogy egy testvérüknek vagy közeli 
rokonuknak felajánlják egyik veséjüket, májuk egy részét vagy az egyik 
tüdőlebenyüket. Az élő donorok kiterjedt tájékoztatást kapnak a szervátültetés 
folyamatáról és az azzal járó kockázatokról, ezen kívül átfogó orvosi és 
pszichológiai kivizsgáláson vesznek részt. Az egészségügyi szolgáltatók ezzel 
törekszenek annak biztosítására, hogy a szervet adományozó személy megfelelő 
tájékozottsággal hozza meg döntését, továbbá hogy a szervadományozás 
önkéntesen és ellenszolgáltatás nélkül történjen, végül hogy a donor és a 
recipiens (az átültetendő szervet befogadó személy) orvosi szempontokból 
illeszkedjenek egymáshoz (kompatibilisek legyenek). 
 

 
Etikai kérdések Hogyan lehet eldönteni, hogy ki kapja meg a donorszerveket? 

 
A szervátültetési rendszer tekintetében a legfőbb problémát az jelenti, hogy nincs 
elegendő donorszerv minden olyan beteg számára, akiknek szervátültetésre 
lenne szüksége. A donorszervek elosztásának társadalmi vonatkozásai is 
vannak. A donorszervek elosztását befolyásoló két fő tényező a következő: 
 

 Társadalmi hasznosság — Törekvés arra, hogy a társadalom számára a 
lehető legnagyobb előnnyel járjon a szervátültetés. Ennek az elvnek 
megfelelően az elérhetővé vált donorszerveket olyan személyeknek 



 

adnák, akik előtt a lehető legtöbb aktív év áll még, és így pozitív módon 
hozzá tudnak járulni a társadalmi élethez. E szemléletmód szerint 
társadalmi szempontból kevésbé produktívnak, és a társadalmi élethez 
való hozzájárulásra kevésbé képesnek tekinthetők a nyugdíjasok, a 
büntetett előéletű személyek, az illegális bevándorlók, a tartós 
munkanélküliek, illetve azok, akiknek nincsenek gyerekeik. 

 

 Igazságosság — Minden embernek egyenlő jogokkal kellene 
rendelkeznie a szervátültetési rendszer által nyújtott előnyök 
tekintetében, származásuktól, nemüktől, koruktól, lakóhelyüktől, 
társadalmi-gazdasági hátterüktől, büntetőjogi előéletüktől, egészségügyi 
állapotuktól és társadalmi hasznosságuktól, továbbá a szövet-
kompatibilitás minőségétől függetlenül. Ez a szemléletmód egyenlőbb 
viszonyokat biztosít a donorszervek elosztása tekintetében. 

 

 
Kockázatok Kilökődés — Az a folyamat, melynek során a szervátültetés recipiensének 

immunrendszere megtámadja a beültetett szervet vagy szövetet. 
 
Az emberi test immunrendszerének az feladata, hogy megvédje a szervezetet a 
potenciálisan ártalmas anyagoktól, például a baktériumoktól, a mérgező 
anyagoktól vagy a rákos sejtektől. Ezen ártalmas anyagok külső felületén 
antigéneknek nevezett fehérjék találhatók. Amint az antigének bejutnak a 
szervezetbe, az immunrendszer felismeri, hogy ezek idegen elemek, és 
megtámadja őket.  
 
 
  
Immunszupressziós gyógyszerek — Ezek olyan gyógyszerek, amelyek 
gyöngítik az immunrendszert. Az ilyen gyógyszerek alkalmazásával folytatott 
immunszupressziós terápia célja megelőzni a beültetett szerv vagy szövet 
 
kilökődését. Számos immunszupresszív gyógyszer gyakori mellékhatása az 
immunhiányos állapot kialakulása, mivel többségük nem szelektíven hat az 
immunrendszerre. A legyengült immunrendszer miatt megnő annak a veszélye, 
hogy a terápiában részt vevő emberek fertőzéseket kapjanak el. Az 
immunszupresszíós gyógyszereknek más mellékhatási is vannak. 
 
Napjainkra az immunszupressziós gyógyszerek sokat fejlődtek, és a 
szervátültetések eredményessége is megnőtt, így a szervátültetést követő 
egészséges életet elsősorban a fertőzések és a rosszindulatú daganatok 
kialakulásának lehetősége veszélyezteti. Mivel egyre nő azon szervátültetésben 
részesült betegek száma, akik immunszupressziós terápiában részesülnek, a 
fertőzések előfordulási aránya és a változatossága egyaránt megnőtt. 
 

 
További vitás 
kérdések 

Mikor áll be a „halál”? Amikor a szív és a tüdő leáll? Amikor megszűnik az 
agyműködés?  
 
A halál beálltának megállapításának három elterjedt módja létezik: 
  



 

 Hagyományos — A beteg már nem lélegzik, és a szíve nem ver. Ezt más 
szóval a halál keringési- és légzőrendszeri definíciójának is nevezik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 Agyhalál — Az agyműködés teljes és visszafordíthatatlan megszűnése.  
Az agyban — beleértve az agytörzset is — semmilyen elektromos 
tevékenység nem mutatható ki. Végleges eszméletvesztés. A tartós 
vegetatív állapotban élő betegek esetében nem állapítható meg a halál 
beállta, mivel az agytörzs ebben az állapotban még szabályozza a 
légzést, a szívműködést és egyéb testi funkciókat. 

 

 Öntudat — A személyazonosság kritériumainak a beteg akkor felel meg, 
ha olyan funkciókra képes, mint az érvelés, az emlékezés, az érzelmek 
átélése, képesség a jövő érzékelésére, valamint a másokkal folyatott 
interakció. Ezen szempontok szerint a halál beállta akkor állapítható meg, 
ha mindez megszűnik.  

 
Léteznek olyan lehetőségek, amelyekkel megnövelhető a donorszervek 
mennyisége. 
 
Egy megoldási lehetőség a feltételezett beleegyezés elve, amely szerint ha a 
valaki életében nem nyilatkozik arról, hogy halála esetén nem engedélyezi 
szerveinek a szervátültetés céljaira való felhasználását, akkor feltételezhető, 
hogy beleegyezett ebbe. 
 
A fejlett és a fejlődő országok egyaránt kidolgoztak különböző olyan politikai 
irányelveket, amelyek célja megnövelni a szervátültetések biztonságosságát és 
elérhetőségét állampolgáraik számára. Brazíliában, Franciaországban, 
Olaszországban, Lengyelországban és Spanyolországban már érvénybe 
léptettek olyan rendelkezéseket, melyek kimondják, hogy minden felnőtt 
állampolgár potenciális szervdonor, hacsak nem rendelkeznek olyan kártyával, 
amelyen arról nyilatkoznak, hogy nem engedélyezik szerveik szervátültetés 
céljából való felhasználása. 
 
Anyagi ellenszolgáltatást kellene nyújtani a szervdonoroknak vagy családjaiknak?  
 
A kompenzációban részesülő szervdonorok vagy anyagi, vagy egyéb típusú 
ellenszolgáltatásban részesülnek felajánlott szerveikért. Ez a gyakorlat a világ 
bizonyos tájain viszonylag elterjedt, akár legális, akár nem, és jelentős szerepet 
játszik az egészségügyi turizmus tekintetében. Ha engedélyezik vagy betiltják az 
ellenszolgáltatások nyújtását a donorszervekért, ez befolyásolja a donorszervek 
elérhetőségét. Általánosságban elmondható, hogy azokon a területeken, ahol 
nem lehet donorszerveket vásárolni vagy eladni, a szervátültetés minősége és 
biztonságossága magas szintű, azonban a kínálat nem felel meg a keresletnek. 
Ott, ahol donorszerveket lehet vásárolni, megnő a kínálat. Az országok 
többségében azonban a szervátültetési célból felhasználható emberi szervek 
áruként való kezelése illegális. 
 
Etikus eljárás kihasználni a hátrányos helyzetű személyeket az elérhető 
donorszervek számának növelése érdekében? 
 
Ebben a tekintetben a leginkább az ad okot az aggodalomra, hogy az anyagi 
ellenszolgáltatásért donorszervet adományozó szervdonorok a legtöbb esetben 
hátrányos helyzetű, szűkös körülmények között élő személyek közül kerülnek ki, 
akik családjaikat akarják ilyen módon támogatni. 



 

 
Tények és 
adatok 

- Az emberi testbe eredményesen beültethető szervek többek között a vesék, a 
szaruhártya, a szív, a tüdő, a máj, a belek, a csecsemőmirigy, a hasnyálmirigy, a 
lép és az anyaméh. 
 
- Világszerte évente több mint 20 000 veseátültetést hajtanak végre, és a 
végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő betegek ezt a kezelést preferálják. 
 
- Az Egyesült Királyságban a 2011. április 1. és 2012 márciusa közötti 
időszakban:  

 2 143 szervdonor nagylelkű felajánlásának köszönhetően 3 960 
szervátültetést hajtottak végre. 

 1 107 életet mentettek meg szív-, tüdő-, májátültetésekkel, illetve 
kombinált szív-tüdő, máj-vese vagy máj-hasnyálmirigy átültetésekkel.  

 2 846 személy életminősége javult jelentős mértékben vese- vagy 
hasnyálmirigy átültetéseknek köszönhetően, ebből 173 beteg kombinált 
vese-hasnyálmirigy átültetésben részesült. 

 További 3 521 beteg nyerte vissza a látását szaruhártya átültetéseknek 
köszönhetően.  

 Minden korábbinál magasabb számú, 674 veseátültetést hajtottak végre 
keringési zavarok következtében elhunyt szervdonoroktól származó 
vesékkel, ez a veseátültetések egynegyedét tette ki.  

 
- Világszerte Írországban az egyik legmagasabb a szervadományozások aránya: 
egy millió főre 20,3 szervadományozás jut.  

 Írországban minden szervadományozást a Beaumont Kórházban 
működő Irish Organ Procurement Office koordinál. A szervdonoroknak, 
illetve azok családtagjainak és a szervátültetés recipienseinek az érdekeit 
szigorú etikai irányelvek védik.  

 Írországban kizárólag azok lehetnek szervdonorok, akik kórházakban, 
lélegeztető gépre kapcsolva haltak meg. Ilyen körülmények között a halál 
beálltát az agyműködés hiánya alapján állapítják meg. 

 

 

 
 
Illegális szervkereskedelem 
 
A szervkereskedelem nem más, mint a szervátültetési célra felhasználható 
emberi belső szervekkel való kereskedés. Világszerte nagy a hiány a 
szervátültetésre felhasználható donorszervek terén, azonban az emberi 
szervekkel való kereskedelem Iránon kívül minden országban illegális. A 
szervkereskedelem mégis széles körben elterjedt gyakorlat, bár az illegális 
szervkereskedelem pontos nagyságrendjéről tájékoztató adatokhoz igen nehéz 
hozzájutni. A szervkereskedelem legalizálásának, valamint az ellene való 
küzdelemnek a kérdése széles körben vitatott probléma. 
 



 

Törvényhozás 
és szabályozó 
hatóságok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Egyesült Államokban az 1984-ben hatályba léptetett National Organ 
Transplant Act (nemzeti szervátültetési törvény) illegálisnak minősítette a 
szervkereskedelmet. Az Egyesült Királyságban az 1989-től hatályos Human 
Organ Transplants Act (emberi szervátültetési törvény) minősítette először 
illegálisnak a szervkereskedelmet. Ezt a törvényt 2004-ben felváltotta az ekkortól 
hatályba léptetett Human Tissue Act (emberi szövet törvény). 
 
Az Európai Unió területén belül a szervadományozást a tagállamok 
szabályozzák. A 2010-ig gyűjtött adatok szerint 24 európai országban érvényes 
a feltételezett beleegyezés elvének valamilyen formája. Ez az irányelv 
Spanyolországban, Ausztriában és Belgiumban a leghangsúlyosabb és 
leginkább szigorú, így ezekben az országokban magasabb a 
szervadományozások aránya. Az Egyesült Királyságban a szervadományozás 
önkéntes alapon történik, és az ehhez való hozzájárulás tekintetében nincs 
előzetes feltételezés. Azok az egyének, akik haláluk esetén szeretnék 
szervátültetési célokra felajánlani szerveiket, egy nemzeti adatbázisba 
regisztrálnak (Organ Donation Register — szervadományozási jegyzék). A 
közelmúltban azonban itt is felmerült a feltételezett beleegyezés elvének a 
bevezetése, mivel más országokban igen eredményes ez a rendszer, ráadásul 
az Egyesült Királyságban rendkívül nagy a hiányosság a donorszervek 
tekintetében. 2008-ban az Európai Parlament túlnyomó többséggel elfogadta az 
európai uniós donorkártya bevezetésére vonatkozó kezdeményezést annak 
érdekében, hogy ezzel ösztönözzék a szervadományozást Európában. 
 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint a szervátültetés, 
noha hozzáságíti az embereket az egészséges élethez, a „szervátültetési 
turizmus” miatt potenciálisan hozzájárulhat az emberi jogok megsértéséhez, a 
szegények kihasználásához, a szándékolatlan egészségügyi következmények 
kialakulásához, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyenlőtlenségéhez, melyek mindegyike végső soron káros hatású lehet. Az 
„élet ajándéka” szellemiség ellenére a fejlődő országok kontextusában a 
szervadományozásra való ösztönzés kényszerítő erejűvé válhat. A kényszer 
alkalmazása a szegénységben élő népesség kihasználásaként is felfogható, ami 
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 3. és 4. cikkelye értelmében az 
alapvető emberi jogok megsértése. Létezik azonban egy, a fentiekkel ellentétes 
nézet is, mely szerint amennyiben megfelelő módon és hatékonyan 
szabályozzák a szervkereskedelmet annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a 
szervdonor kiterjedt tájékoztatást kapjon a szervadományozás minden 
következményéről, az egy kölcsönösen előnyös ügylet lehet két, egymással 
megegyező felnőtt között. Eszerint a nézet szerint éppen a szervkereskedelem 
betiltása sérti Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 3. és 29. cikkelyét. 
 

Vallási 
kérdések 

 Kereszténység — A római katolikus, protestáns és ortodox 
kereszténység támogatja és ösztönzi a szervadományozást. E vallások 
értékrendszere szerint a szervadományozás a jótékonyság 
gyakorlásának egy formája, és egyéni döntés tárgya. 

 

 Iszlám — Az emberi életek megmentésének fontosságának 
hangsúlyozása érdekében a muszlim tudósok többsége úgy tekint a 
szervátültetésre, mint egy nemes cél eléréséhez szükséges módszerre. 
Az iszlám közösség azonban nem támogatja egyöntetűen a 
szervátültetést, mivel sokan úgy gondolják, hogy a halál után az emberi 
testnek érintetlenül kell visszatérnie Allahhoz. 

 



 

 Zsidó vallás — A zsidó vallás reformált és a konzervatív ágai támogatják 
a szervadományozást. A vallás ortodox ágának képviselői között nincs 
egyetértés a halál beálltának kritériumai tekintetében, azonban egyes 
vallási vezetők az agyhalált nevezték meg a szervadományozás 
előfeltételeként. Általános érvényű nézet, hogy az emberi élet 
megmentése az egyik legnemesebb cselekedet, amit egy ember 
megtehet. 

 

 Hindu, buddhista és sintoista vallás — A hindu és a buddhista vallások 
egyik alapvető vonása a reinkarnációban való hit; a halottak 
feltámadásában való hit nem is merül fel kérdésként. Japánban, ahol a 
sintoista és a buddhista vallás egyaránt széles körben elterjedt, a vallási 
vezetők nem foglaltak határozottan állást a szervátültetés tekintetében, 
azonban kevés bizonyíték létezik arra, hogy kifejezetten támogatnák a 
szervadományozást. Ennek ellenére ezen vallásokban központi szerepet 
játszik az önfeláldozás és az együttérzés, ami általánosságban a 
szervadományozás támogatását vonja maga után. 
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