
4/2010. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás 

Klinikai Központ szervezeti egységeinek vérfelhasználásáról 

 

 

A 14/2009. sz. Kincstári Biztosi Utasítás elrendeli, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai 

Központjához tartozó klinikák/intézetek vér- vérkészítmény felhasználásának racionalizálását 

a klinikánkénti/intézeti vérrendelés monitoringjával. 

 

1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi szervezeti egységére. 

 

(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi közalkalmazottjára, 

valamint az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre. 

 

 

2.§   Telefonon, faxon, interneten, vagy szóban történı kötelezettségvállalás tilos, illetve 

csak az elızıekben rögzített Kincstári Biztosi ellenjegyzést követıen lehetséges. Ez alól 

kivételt képez sürgıs esetben a vér-, vérkészítmény rendelés, amelynél a kötelezettségvállalás 

ellenjegyzése utólag történik.  

 

 

3.§  Minden olyan eset, melyben az Országos Vérellátó Szolgálattól bekért vér-, 

vérkészítményt nem használták fel a betegellátásban, minden klinika részletes esetleírást 

készít, a vér-, vérkészítmények fel nem használásának indoklásával, melyet a Klinikai 

Központ Fıigazgatói Hivatala felé minden hónap 10-ig megküld. 

 

 

4.§  Az Országos Vérellátó Szolgálat keresett vér esetén 48 órás tárolást biztosít 

költségmentesen, mely idı elegendı arra, hogy a szakmailag felelıs transzfundáló orvos 

megbizonyosodjon arról, hogy valóban szükség van-e a vérkészítményre. 

 

(1) Amennyiben szükséges, az Országos Vérellátó Szolgálattól „Megkülönböztetı jelzést 

használó - kéklámpás” egyetemi gépkocsival a vér-, vérkészítményt az adott klinikára 

kiszállításra kerülhet. 

 

(2) Amennyiben nem, az Országos Vérellátó Szolgálat felé csak a „keresés” költségét kell 

megfizetni, a vérkészítményt magát nem. Ezzel csökkenthetı a vér-, vérkészítmények 

lejárat utáni megsemmisítése. 

 

(3) Minden hónapban a Pécsi regionális Vérellátó Szolgálat megküldi a Gazdasági 

Fıigazgatóság részére a Klinikai Központ vér-, vérkészítmény felhasználását.  

A Gazdasági Fıigazgatóság Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóságra (GF EGI) a 

melléklet szerint megbontja a számlát, és a Klinikai Központ klinikáinak/intézeteinek 

megküldik a teljesítés igazolására az elszámolást.(P2 kísérı utalványrendelettel)  

A Klinikaigazgatók, illetve az általuk megbízott személy leigazolja a teljesítést és 

visszaküldi a Gazdasági Fıigazgatóság Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóságra (GF 

EGI). 

Az Orvosigazgató mint szakmai felettes, az Országos Vérellátó Szolgálat számláját 

mint teljesítı igazolja, ha a klinikákról/intézetekbıl megérkezett a visszaigazolás. 

A Klinikai Központ Fıigazgatója aláírásával, mint kötelezettségvállaló igazolja,  

a Gazdasági Fıigazgatóság Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóságának igazgatója 

ellenjegyzi a számlát 

 



5.§  Jelen utasítás 2010. március 1-én lép hatályba 

 

 

 

 

Pécs, 2010.március 1. 

 

 

Dr. Kollár Lajos  

a Klinikai Központ fıigazgatója 

 

Mellékletek: 

1.) Transzfúziós Szabályzatnak megfelelıen Vérkészítmény igénylı lap névre szóló 

igényléshez 

 

2.) Transzfúziós Szabályzatnak megfelelıen Vizsgálatigénylı lap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


