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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη 
μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015): ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
(2009/2104(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 184 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που 
προορίζονται για μεταμόσχευση (COM(2008)0818),

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα "Σχέδιο δράσης σχετικά με τη 
δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015): ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών" (COM(2009)0819)

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την 
προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή 
ανθρώπινων ιστών και κυττάρων1,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σχετικά με 
τη μεταμόσχευση ανθρωπίνων οργάνων,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη βιοϊατρική καθώς και το συμπληρωματικό της πρωτόκολλο σχετικά με τη 
μεταμόσχευση οργάνων και ιστών ανθρώπινης προέλευσης,

– έχοντας υπόψη τη διάσκεψη για την ασφάλεια και την ποιότητα στη δωρεά και τη 
μεταμόσχευση οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία 
στις 17-18 Σεπτεμβρίου 2003,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων  και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
(A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ 56.000 ασθενείς αναμένουν σήμερα τη δωρεά ενός 
καταλλήλου οργάνου ενώ εκτιμάται ότι καθημερινά 12 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους 
αναμένοντας ένα κατάλληλο μόσχευμα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα επιμέρους κράτη μέλη υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στα 
ποσοστά της μεταθανάτιας δωρεάς οργάνων που κυμαίνονται από 34,2 δωρεές ανά 

                                               
1 ΕΕ L 102, της 7.4.2004, σ. 48.
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εκατομμύριο κατοίκων στην Ισπανία έως 1,1 δωρεές ανά εκατομμύριο κατοίκων στη 
Βουλγαρία και ότι η έλλειψη οργάνων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα προγράμματα 
μεταμοσχεύσεων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεά και η μεταμόσχευση οργάνων αποτελούν  ευαίσθητα και 
σύνθετα ζητήματα, με σημαντική ηθική διάσταση, η εξέλιξη των οποίων απαιτεί τη 
σύμπραξη ολόκληρης της κοινωνίας και τη συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση οργάνων προσφέρει τη δυνατότητα διάσωσης 
ανθρώπινων ζωών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής και ότι σε περίπτωση 
μεταμόσχευσης νεφρών παρουσιάζει σε σχέση με άλλες θεραπείες υποκατάστασης την 
καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους προσφέροντας στους ασθενείς μεγαλύτερες ευκαιρίες 
να συμμετάσχουν στον κοινωνικό και εργασιακό βίο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή οργάνων μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί ήδη 
συνήθη πρακτική, μολονότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον αριθμό των οργάνων που 
ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ανταλλαγή 
οργάνων μεταξύ των κρατών μελών έχει διευκολυνθεί με τη δημιουργία οργανισμών 
διεθνών ανταλλαγών όπως το Eurotransplant και το Scandiatransplant,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο η Ισπανία και λίγα ακόμη κράτη μέλη έχουν κατορθώσει να 
αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των μεταθανάτιων δωρεών οργάνων και ότι έχει 
αποδειχθεί ότι οι αυξήσεις αυτές συνδέονται με τη θέσπιση ορισμένων οργανωτικών 
πρακτικών που επιτρέπουν στα συστήματα να εντοπίσουν δυνητικούς δωρητές και να 
μεγιστοποιήσουν τον αριθμό των προσώπων που είναι διατεθειμένα σε περίπτωση 
θανάτου να καταστούν δωρητές σώματος,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2004/23/ΕΚ θα παράσχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα 
να συσταθεί ή να οριστεί σε κάθε κράτος μέλος μια αρμόδια εθνική αρχή που θα 
διασφαλίζει την τήρηση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της ΕΕ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι αδιαμφισβήτητα ο ιδανικός τρόπος αντιμετώπισης του εμπορίου 
οργάνων και ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων θα συνίστατο στην αύξηση του 
αριθμού των διαθεσίμων οργάνων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά αρνητικής στάσης στη δωρεά οργάνων ποικίλλουν σε 
μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη και ότι οι διακυμάνσεις αυτές μπορεί να εξηγηθούν από το 
επίπεδο κατάρτισης και γνώσης των ιατρών στους τομείς της επικοινωνίας και της 
φροντίδας των συγγενών, από τις διαφορετικές νομοθετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
συναίνεση στη δωρεά οργάνων και την πρακτική της εφαρμογή και από άλλους 
σημαντικούς πολιτιστικούς, οικονομικούς ή κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
αντίληψη της κοινωνίας όσον αφορά τα οφέλη της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα ποσοστά δωρεάς οργάνων εν ζωή διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι οι δυνατότητες δωρεάς οργάνων εν ζωή δεν φαίνεται 
να έχουν συνειδητοποιηθεί από όλα τα κράτη μέλη,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ιατρική επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αφού 
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προηγουμένως το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει συναινέσει σε αυτήν κατά τρόπο 
ελεύθερο και έχοντας επίγνωση της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να τυγχάνει εκ των προτέρων κατάλληλης ενημέρωσης 
όσον αφορά τον σκοπό και τη φύση της επέμβασης καθώς επίσης και τις συνέπειες και 
τους κινδύνους της καθώς και ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
ανακαλέσει τη συναίνεσή του,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προοριζόμενα 
για μεταμόσχευση όργανα αφαιρούνται από τον θανόντα μόνο μετά τη διαπίστωση του 
θανάτου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεά οργάνων εν ζωή πρέπει να είναι συμπληρωματική της 
μεταθανάτιας δωρεάς,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρησιμοποίηση οργάνων για θεραπευτικούς σκοπούς ενέχει τον 
κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών και άλλων νοσημάτων,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια ευαισθητοποίηση και η κοινή γνώμη διαδραματίζουν 
πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση των ποσοστών δωρεάς οργάνων,

1. χαιρετίζει την πρόταση για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη 
δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων για την περίοδο 2009-2015, το οποίο απαιτεί τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε μια σειρά μέτρων προτεραιότητας, τα οποία 
βασίζονται στη διαπίστωση και ανάπτυξη κοινών στόχων και στην αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων δωρεάς και μεταμόσχευσης βάσει συμφωνημένων δεικτών που μπορεί 
να συμβάλουν στον καθορισμό κριτηρίων αναφοράς και βέλτιστων πρακτικών·

2. αναμένει την προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία πρέπει να 
θεσπίζει πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας όσον αφορά τη δωρεά, την προμήθεια, τον 
έλεγχο, τη συντήρηση, τη μεταφορά και διανομή οργάνων στην ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι 
το επικείμενο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν πρέπει να προκαλεί ένα υπέρμετρο διοικητικό 
φόρτο στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι το νέο νομοθετικό έγγραφο πρέπει να 
συμπληρώνει και να ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών μελών για μια ενεργό και 
αποτελεσματική μέθοδο συντονισμού χωρίς να παρεμποδίζει την εισαγωγή ή διατήρηση 
αυστηρότερων μέτρων·

3. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προσφοράς ανθρώπινων οργάνων για 
μεταμόσχευση προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών· αναγνωρίζει ότι η 
τεράστια έλλειψη δωρητών σώματος εξακολουθεί να αποτελεί μείζον εμπόδιο για την 
πλήρη ανάπτυξη των υπηρεσιών μεταμόσχευσης και την κυριότερη πρόκληση που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων·

4. φρονεί ότι προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια των οργάνων που διατίθενται για 
θεραπευτικούς σκοπούς, είναι σημαντικό να μην υπάρχουν νομικοί φραγμοί στη 
χρησιμοποίησή τους αφενός και επιφυλάξεις στην κοινωνία όσον αφορά το σύστημα 
δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων αφετέρου·
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5. επισημαίνει τη σημασία των οργανωτικών πτυχών της προμήθειας οργάνων και τονίζει 
ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών θα 
βοηθήσει τις χώρες με χαμηλή προσφορά οργάνων να βελτιώσουν τα ποσοστά δωρεάς 
οργάνων, όπως αποδεικνύει το παράδειγμα διαφόρων χωρών τόσο εντός όσο και εκτός 
της ΕΕ που κατόρθωσαν να αυξήσουν τα ποσοστά δωρεάς οργάνων υιοθετώντας εν μέρει 
το ισπανικό μοντέλο·

6. τονίζει ότι με οργανωτικές αλλαγές στη δωρεά και προμήθεια οργάνων μπορεί να 
αυξηθούν σημαντικά και να διατηρηθούν τα ποσοστά δωρεάς οργάνων·

7. σημειώνει τη σπουδαιότητα της διασυνοριακής ανταλλαγής οργάνων, δεδομένου ότι για 
λόγους ιστοσυμβατότητας είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δωρητών 
προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών σε λίστες αναμονής· πιστεύει ότι εν 
απουσία ανταλλαγής οργάνων μεταξύ των κρατών μελών, οι αποδέκτες που χρειάζονται 
ένα σπάνιο μόσχευμα θα έχουν ελάχιστες προοπτικές να λάβουν το κατάλληλο όργανο 
συγχρόνως δε ορισμένοι δωρητές δεν θα λαμβάνονται υπόψη επειδή δεν θα υπάρχει
συμβατός αποδέκτης στις λίστες αναμονής·

8. υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας στην ΕΕ 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη θέσπιση κοινών και δεσμευτικών προτύπων ποιότητας 
και ασφάλειας·

9. τονίζει με έμφαση ότι η εξεύρεση δυνητικών δωρητών θεωρείται ως ένα από τα 
κυριότερα βήματα στην διαδικασία της μεταθανάτιας δωρεάς οργάνων· τονίζει ότι το 
σημαντικότερο βήμα για την εξεύρεση δωρητών και την αύξηση των ποσοστών δωρεάς 
οργάνων αποτελεί ο διορισμός σε νοσοκομειακό επίπεδο ενός βασικού αρμοδίου για τη 
δωρεά (συντονιστή δωρητών μοσχευμάτων), ο οποίος θα είναι κυρίως υπεύθυνος για την 
εκπόνηση ενός προγράμματος προορατικής εξεύρεσης δωρητών και τη βελτιστοποίηση 
ολόκληρης της διαδικασίας δωρεάς οργάνων·

10. τονίζει ότι η δωρεά πρέπει να είναι οικειοθελής και ανιδιοτελής και να λαμβάνει χώρα 
στο πλαίσιο ενός σαφώς καθορισμένου ρυθμιστικού και δεοντολογικού πλαισίου·

11. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη θέσπιση μιας σαφούς νομικής βάσης 
προκειμένου να εξασφαλίζεται με έγκυρο τρόπο η συναίνεση ή η άρνηση ενός 
αποθανόντος ή των συγγενών του στη δωρεά οργάνων·

12. προσυπογράφει τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία δωρητών εν ζωή και 
διασφαλίζουν ότι η δωρεά οργάνων πραγματοποιείται ανιδιοτελώς και εκουσίως χωρίς 
οποιαδήποτε άλλη πληρωμή πλην της αποζημίωσης αποκλειστικά για την κάλυψη του 
κόστους και της ταλαιπωρίας λόγω της δωρεάς· καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τους όρους για τη χορήγηση αποζημίωσης·

13. υπογραμμίζει ότι η θέσπιση δομημένων λειτουργικών συστημάτων και η προώθηση  
επιτυχημένων μοντέλων σε εθνικό επίπεδο έχουν μείζονα σημασία· προτείνει τα 
λειτουργικά αυτά συστήματα να περιλαμβάνουν ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο, τεχνική 
και εφοδιαστική υποδομή καθώς και οργανωτική στήριξη σε συνδυασμό με ένα 
αποτελεσματικό σύστημα διανομής·
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14. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν σε όλα τα νοσοκομεία με δυνατότητες δωρεάς 
οργάνων την εκπόνηση προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας για τη δωρεά οργάνων, 
τα οποία θα βασίζονται καταρχάς σε μια εσωτερική αξιολόγηση ολόκληρης της 
διαδικασίας δωρεάς οργάνων από ειδικούς στην παροχή εντατικής θεραπείας και τον 
συντονιστή μεταμοσχεύσεων κάθε νοσοκομείου, εφόσον δε είναι απαραίτητο και εφικτό 
θα αναζητάται συμπληρωματικότητα με εξωτερικούς ελέγχους των κέντρων·

15. τονίζει ότι η συνεχής εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί ουσιώδες τμήμα των στρατηγικών 
επικοινωνίας των κρατών μελών στο ζήτημα αυτό ειδικότερα προτείνει να ενθαρρύνονται 
οι πολίτες να συζητούν για τη δωρεά οργάνων και να ανακοινώνουν στους συγγενείς τους 
τις σχετικές προθέσεις τους· σημειώνει ότι μόνο το 41% των ευρωπαίων πολιτών έχουν 
συζητήσει με τις οικογένειές τους το ζήτημα της δωρεάς οργάνων·

16. καλεί κατά συνέπεια τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις γνώσεις και την ικανότητα 
επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας και των ομάδων υποστήριξης ασθενών σε θέματα 
μεταμόσχευσης οργάνων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών να συμβάλουν στην ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών όσον 
αφορά τη δυνατότητα της δωρεάς οργάνων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις 
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους·

17. καλεί τα κράτη μέλη να εξαντλήσουν το δυναμικό για τη μεταθανάτια αγορά οργάνων με 
τη θέσπιση αποτελεσματικών συστημάτων εξεύρεσης δωρητών οργάνων και με την 
υποστήριξη των συντονιστών δωρητών μοσχευμάτων στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη χρησιμοποίηση οργάνων από δωρητές που πληρούν 
"διευρυμένα" κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της ποιότητας και της ασφάλειας·

18. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ζήτημα της προώθησης της δωρεάς από δωρητές εν 
ζωή ως συμπλήρωμα των δωρεών από θανόντες δωρητές·

19. πιστεύει ότι όλες οι διατάξεις που διέπουν τα συστήματα μεταμόσχευσης (διανομή, 
πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταμόσχευσης, στοιχεία δραστηριοτήτων κ.λπ.) πρέπει να είναι 
προσιτά στο κοινό και να ελέγχονται καταλλήλως, δεδομένου ότι πρέπει να αποφεύγεται 
κάθε αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση σε λίστες 
αναμονής για μεταμοσχεύσεις και/ή θεραπευτικές διαδικασίες·

20. σημειώνει ότι, μολονότι διάφορα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει την υποχρεωτική καταγραφή 
των διαδικασιών μεταμόσχευσης και επιπλέον υπάρχουν και ορισμένα εκουσίως 
καταρτισθέντα μητρώα, δεν υφίσταται ένα εκτεταμένο σύστημα συλλογής δεδομένων για 
τα διάφορα είδη μεταμοσχεύσεων και τα αποτελέσματά τους·

21. υποστηρίζει, συνεπώς, ένθερμα τη σύσταση εθνικών και ενωσιακών μητρώων καθώς και 
την καθιέρωση μιας μεθόδου σύγκρισης των αποτελεσμάτων των μητρώων 
παρακολούθησης που τηρούνται για μεταμοσχευθέντες ασθενείς, τηρουμένου του 
ισχύοντος ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

22. υποστηρίζει τη σύσταση εθνικών και ενωσιακών μητρώων παρακολούθησης δωρητών εν 



PE430.960v02-00 8/12 PR\801052EL.doc

EL

ζωή με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας τους·

23. επισημαίνει ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ της έλλειψης οργάνων, του εμπορίου οργάνων 
και του εμπορίου ανθρώπων για το σκοπό της αφαίρεσης οργάνων· τονίζει ότι κάθε 
εμπορική εκμετάλλευση των οργάνων που εμποδίζει την ισότιμη πρόσβαση στις 
μεταμοσχεύσεις δεν είναι ηθικά αποδεκτή, δεν συνάδει με τις περισσότερες θεμελιώδεις 
ανθρώπινες αξίες, παραβιάζει το άρθρο 21 της σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την βιοϊατρική και απαγορεύεται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· τονίζει ότι η αύξηση της προσφοράς οργάνων θα 
συμβάλει στο να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα οι πρακτικές αυτές, δεδομένου ότι οι 
πολίτες της Ένωσης δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αναζητούν μοσχεύματα εκτός της ΕΕ 
και κατά παράβαση των εθνικών ρυθμιστικών και ηθικών πλαισίων·

24. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς παρέμβασης σε περίπτωση 
κατά την οποία επαγγελματίες υγείας, οργανισμοί ή ασφαλιστικές εταιρίες συνιστούν σε 
πολίτες της Ένωσης να αποκτήσουν ένα όργανο σε τρίτες χώρες μετερχόμενοι πρακτικές 
εμπορίας οργάνων ή εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων· καλεί 
επιπλέον τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τα κρούσματα αυτά στην επικράτειά τους· 
καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, κατά προσώπων που προωθούν και/ή συμμετέχουν σε 
τέτοιες δραστηριότητες·

25. αναγνωρίζει ότι η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της δωρεάς και 
μεταμόσχευσης οργάνων έχει αποφασιστική σημασία· τονίζει ότι με αυτό τον τρόπο θα 
μειωθούν οι κίνδυνοι της μεταμόσχευσης και συνεπώς θα μειωθούν οι επιπλοκές· πιστεύει 
ότι τα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας θα επηρεάσουν την 
προσφορά οργάνων και αντιστρόφως· καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη 
στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους για τη θέσπιση και ανάπτυξη 
εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων για τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας·

26. τονίζει ότι η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των 
εθνικών αρχών είναι απαραίτητη και προσφέρει προστιθέμενη αξία·

27. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Joseph Murray ήταν ο πρώτος που το 1954 διενήργησε 
επιτυχώς μια μεταμόσχευση νεφρών σε μονοζυγωτικά δίδυμα. Έκτοτε, η μεταμόσχευση 
οργάνων έχει σταδιακά καταστεί μια δοκιμασμένη θεραπευτική μέθοδος αναμφίβολης 
σπουδαιότητας. Η μεταμόσχευση νεφρών αντιπροσωπεύει την καλύτερη θεραπευτική μέθοδο 
για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, η οποία παρέχει τα καλύτερα 
αποτελέσματα από πλευράς επιβίωσης, ποιότητας ζωής και σχέσης κόστους-οφέλους σε 
σχέση με άλλες θεραπείες υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Οι συντάκτες μιας 
μετααναλυτικής έρευνας, αφιερωμένης στην αξιολόγηση των θεραπειών υποκατάστασης της 
νεφρικής λειτουργίας με βάση την ιατρική και οικονομική βιβλιογραφία που δημοσιεύτηκε σε 
ένα διάστημα 20 ετών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μεταμόσχευση νεφρών έχει με την 
πάροδο του χρόνου καταστεί αποτελεσματικότερη από πλευράς κόστους. Ενώ τα έξοδα της 
αιμοκάθαρσης παραμένουν αμετάβλητα μεταξύ 55.000 και 80.000 δολαρίων ΗΠΑ για κάθε 
επιπλέον έτος ζωής, το αντίστοιχο ποσό για μια μεταμόσχευση νεφρού ανέρχεται σε 10.000 
δολάρια ΗΠΑ1.

Η μεταμόσχευση ήπατος, καρδιάς και πνεύμονος αποτελεί τη μοναδική σχεδόν θεραπευτική 
μέθοδο για ασθενείς που αντιμετωπίζουν ηπατική, καρδιακή και πνευμονική ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου, μολονότι η μεταμόσχευση ήπατος έχει επίσης εφαρμοστεί για τη θεραπεία 
ειδικών παθήσεων που δεν προκαλούν ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Οι διάφορες 
μορφές μεταμόσχευσης παγκρέατος ενδείκνυνται για την αποκατάσταση της παραγωγής 
ινσουλίνης σε επιλεγμένους διαβητικούς ασθενείς προκειμένου να αυξηθεί το προσδόκιμο 
επιβίωσης και η ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. Η μεταμόσχευση λεπτού εντέρου που 
διενεργείται συνήθως στο πλαίσιο μιας πολυοργανικής μεταμόσχευσης εξακολουθεί να 
αποτελεί μια σχετικά σπάνια διαδικασία που εφαρμόζεται ωστόσο για να αποτρέψει 
απειλητικές της ζωής καταστάσεις.

Χάρη στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στις χειρουργικές τεχνικές, στην προσφορά νέων 
ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και στη μεγαλύτερη εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι 
χειρουργικές και ιατρικές ομάδες στις μεταμοσχεύσεις τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης 
οργάνων έχουν σταδιακά βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση του Δικτύου Προμήθειας και Μεταμόσχευσης Οργάνων (OPTN/SDRD) του 2006, 
στις Ηνωμένες Πολιτείες το μη προσαρμοσμένο ποσοστό επιβίωσης ασθενών που έλαβαν 
κατά το χρονικό διάστημα 1999-2004 μια μεταθανάτια δωρεά νεφρού από μια μη διευρυμένη 
ομάδα δωρητών ανήλθε μετά από διάστημα ενός, τριών και πέντε ετών σε 91%, 80% και 70% 
αντιστοίχως. Σε ασθενείς που έλαβαν δωρεά νεφρού από μια διευρυμένη ομάδα δωρητών το 
ποσοστό επιβίωσης κατά το συγκρίσιμο χρονικό διάστημα ανήλθε για την ίδια περίοδο 
παρακολούθησης σε 82%, 68% και 53%.

Η βελτίωση με την πάροδο του χρόνου είναι προφανής ακόμη και όσον αφορά ποσοστά 

                                               
1 Dr Rafael Matesanz και Beatriz Dominguez-Gil, "Strategies to optimize deceased organ donation"
Transplantation Reviews, Τόμος 21, αριθ. 4, Οκτώβριος 2007, σελ. 177-188
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επιβίωσης σε ασθενείς που υπέστησαν μεταμόσχευση ήπατος. Για παράδειγμα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Ισπανικού Μητρώου Μεταμόσχευσης Ήπατος, το ποσοστό επιβίωσης 
μεταμοσχευθέντων ασθενών την περίοδο 1984-1987 ανήλθε σε 47,2% μετά από τρία χρόνια, 
ενώ τα ποσοστά αυτά σε ασθενείς που έλαβαν ηπατικό μόσχευμα την περίοδο 2003-2005 
ανήλθαν σε 76,6%. Παρόμοια θετικά στοιχεία καταγράφει και το Ευρωπαϊκό Μητρώο 
Μεταμόσχευσης Ήπατος. Το ποσοστό επιβίωσης ασθενών και οργάνων δέκα χρόνια μετά τη 
μεταμόσχευση ήπατος που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 1968-1988 ανήρχετο σε 
36% και 31% αντιστοίχως, ενώ οι αντίστοιχες τιμές ήταν 60% και 51% για μεταμοσχεύσεις 
ήπατος που πραγματοποιήθηκαν μετά το 1988.

Σε ενήλικους ασθενείς, στους οποίους το διάστημα 1982-1988 πραγματοποιήθηκε 
μεταμόσχευση καρδιάς, ο χρόνος ημιζωής ανήλθε σε 8.2 χρόνια, ενώ σε ασθενείς που έλαβαν
το σχετικό μόσχευμα την περίοδο 1994-1998 ανήλθε σε 10.2 έτη, τα δε ποσοστά επιβίωσης 
συνεχίζουν να βελτιώνονται σύμφωνα με το Διεθνές Μητρώο Μεταμόσχευσης Καρδιάς και 
Πνευμόνων. 

Ωστόσο πολλά προβλήματα εξακολουθούν να απαιτούν λύση στον τομέα της μεταμόσχευσης 
οργάνων : μοσχεύματα χάνονται μακροπρόθεσμα κυρίως εξαιτίας της λεγόμενης χρόνιας 
απόρριψης ή λόγω θανάτου ασθενούς με λειτουργικό μόσχευμα που επέρχεται κυρίως λόγω 
καρδιαγγειακού νοσήματος. Εξάλλου το προσδόκιμο επιβίωσης και η ποιότητα ζωής των
υποβληθέντων σε μεταμόσχευση μειώνονται λόγω των μακροπρόθεσμων και 
βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων της ανοσοκαταστολής.

Ανεξάρτητα από τα προβλήματα αυτά, η αφετηρία της μεταμόσχευσης οργάνων είναι 
προβληματική λόγω του χάσματος που υπάρχει μεταξύ του αριθμού των ασθενών που 
αναμένουν ένα μόσχευμα και του αριθμού των ασθενών που υποβάλλονται πράγματι σε 
μεταμόσχευση. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη οργάνων προς μεταμόσχευση σε σχέση με τη 
σχετική ζήτηση. Ενώ ο αριθμός των ασθενών στις λίστες αναμονής αυξάνεται, οι δωρεές 
οργάνων και η προσφορά οργάνων για μεταμόσχευση καταγράφει μηδενική ή μικρή αύξηση.

Λόγω της αύξησης των ασθενών στις λίστες αναμονής και της μικρής αύξησης του αριθμού 
των μεταμοσχεύσεων ο χρόνος αναμονής στις σχετικές λίστες επιμηκύνεται. Η αναμονή για 
ένα νεφρικό μόσχευμα είναι ωστόσο δαπανηρή και μπορεί επιπλέον να επηρεάσει αρνητικά 
το μόσχευμα και την επιβίωση του ασθενούς. Επιπλέον μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των 
ασθενών που μπορεί να πεθάνουν αναμένοντας ένα μόσχευμα. Ενδεχομένως η έκταση της 
έλλειψης οργάνων μπορεί να υποεκτιμάται δεδομένου ότι η έλλειψη αυτή μπορεί να 
αποτρέπει τους γιατρούς να εντάξουν περισσότερους ασθενείς στις λίστες αναμονής.

Στο πλαίσιο αυτό, η μεγάλη έλλειψη οργάνων αντιπροσωπεύει μια μείζονα πρόκληση στον 
τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας 
σχεδιασμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Η δωρεά οργάνων μετά θάνατον πραγματοποιείται κυρίως μετά τον εγκεφαλικό θάνατο. 
Πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει σε λιγότερο από το 1% όσων 
πεθαίνουν και σε λιγότερο από 3% όσων πεθαίνουν στα νοσοκομεία. Συνεπώς ο αριθμός των 
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δυνητικών δωρητών μετά από εγκεφαλικό θάνατο είναι περιορισμένος. Λαμβάνοντας υπόψη 
τον περιορισμό αυτό, δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί το δυναμικό της μεταθανάτιας δωρεάς 
οργάνων μετά την επέλευση του εγκεφαλικού θανάτου, δεδομένου ότι η δωρεά και η 
προμήθεια οργάνων είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη και περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη 
συνεργασία πολλών φορέων και που μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακοπεί. Επιπλέον 
ολόκληρη η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα, πράγμα που επιτείνει τις αδυναμίες της διαδικασίας αυτής. Η σχετική διαδικασία 
μπορεί να χωριστεί σε διάφορα βασικά στάδια :

 Εξεύρεση δωρητή: Όλοι οι δυνητικοί δωρητές πρέπει να εντοπίζονται το ενωρίτερο 
δυνατόν. Ο έγκαιρος αυτός εντοπισμός θα διευκολύνει την εξέταση και τη διατήρηση 
της κατάστασης του δωρητή, απαιτεί ωστόσο αναμφίβολα μια προορατική στάση 
κατά το πρώτο και κρίσιμο αυτό στάδιο.

 Εξέταση του δωρητή: Ο κίνδυνος μετάδοσης μιας σοβαρής ασθένειας κατά τη 
μεταμόσχευση οργάνων (νεοπλασία, λοίμωξη) από το δωρητή στον αποδέκτη πρέπει 
να ελαχιστοποιείται. Εν τούτοις πρέπει να διασφαλίζεται ότι μόνο τα όργανα αυτά 
πρέπει να απορρίπτονται ούτως ώστε να αποφεύγεται μια αδικαιολόγητη απώλεια 
οργάνων.

 Συντήρηση του δωρητή: Η διατήρηση των διαθέσιμων οργάνων σε κατάλληλες 
συνθήκες πριν από την αφαίρεσή τους έχει ζωτική σημασία. Η διατήρηση της 
φυσιολογικής κατάστασης του δυνητικού δωρητή στη μονάδα εντατικής θεραπείας 
καθώς και πριν και κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης οργάνων έχει αποφασιστική 
σημασία για την κατάσταση των μοσχευμάτων. Η κακή κατάσταση του δωρητή 
μπορεί να καταστήσει άχρηστα τα όργανα ή να αυξήσει τις περιπτώσεις πρωτογενούς 
ανεπάρκειας των μοσχευμάτων.

 Συναίνεση/εξουσιοδότηση: Η δέουσα συναίνεση ή εξουσιοδότηση πρέπει να 
παρέχεται πριν από την αφαίρεση των οργάνων. Στις επιμέρους χώρες ισχύουν 
διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά την παροχή συναίνεσης: ενώ σε 
ορισμένες χώρες ισχύει το τεκμήριο της συναίνεσης (σύστημα της άρνησης), σε άλλες 
χώρες η συναίνεση πρέπει να παρέχεται ρητώς (σύστημα της έγκρισης).

 Αφαίρεση οργάνων: Αποφασιστική σημασία για την επιτυχή έκβαση της 
μεταμόσχευσης έχουν η χειρουργική τεχνική για την αφαίρεση των οργάνων από το 
σώμα και ο τρόπος μεταχείρισης και συντήρησης των οργάνων αυτών πριν και κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς. Κάθε χρόνο μια σειρά οργάνων υφίστανται βλάβη κατά 
την αφαίρεση και/ή τη μεταφορά τους. Ενώ σε ορισμένα όργανα η βλάβη μπορεί να 
αποκατασταθεί, ορισμένα πρέπει τελικά να απορριφθούν. Για την επιτυχία της 
μεταμόσχευσης απαιτείται συντονισμός των δραστηριοτήτων αφαίρεσης.

 Διανομή των οργάνων: Για ορισμένα όργανα, κυρίως νεφρά, καρδιές και παιδικά 
όργανα, η μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας μεταμόσχευσης εξαρτάται εν μέρει από την 
ιστοσυμβατότητα μεταξύ δωρητή και αποδέκτη. Η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου 
συστήματος διανομής και μεταφοράς δωρηθέντων οργάνων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της ιστοσυμβατότητας είναι σημαντική. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
απαιτείται ανταλλαγή οργάνων μεταξύ των οργανισμών μεταμόσχευσης και των 
χωρών προκειμένου να επιτευχθεί βέλτιστη κατανομή. Η σημασία της συνεργασίας 
μεταξύ των χωρών αυξάνεται συνεχώς.

Είναι αυτονόητο ότι η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων μετά την επέλευση του 
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εγκεφαλικού θανάτου αποτελεί μια ευαίσθητη, σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. Αφενός 
μεν απαιτείται η σύμπραξη πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, αφετέρου δε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας εγκυμονεί τον κίνδυνο απώλειας του δωρητή και/ή του μοσχεύματος.

Τα ποσοστά δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές εντός της 
ΕΕ, κυμαινόμενα από 34 έως 35 δωρητές ανά εκατομμύριο κατοίκους στην Ισπανία έως 
λιγότερους από 1.1 στη Βουλγαρία. Οι διαφορές αυτές δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν, είναι 
ωστόσο σαφές ότι ορισμένα μοντέλα οργάνωσης λειτουργούν αποτελεσματικότερα από άλλα. 
Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να εστιάζεται στον εντοπισμό του 
αποτελεσματικότερου συστήματος, στην ανταλλαγή εμπειρίας και στην προώθηση των 
βέλτιστων πρακτικών καθώς επίσης και στην υποστήριξη των κρατών μελών, τα συστήματα 
μεταμόσχευσης των οποίων δεν έχουν ακόμη επαρκώς αναπτυχθεί.

Η πρόταση της Επιτροπής για την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τη δωρεά 
και μεταμόσχευση οργάνων για την περίοδο 2009-2015 προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών που βασίζεται σε μια δέσμη δράσεων προτεραιότητας, στον προσδιορισμό και 
ανάπτυξη κοινών στόχων, σε συμφωνημένους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και 
κριτήρια αναφοράς, τακτική υποβολή εκθέσεων και τη διαπίστωση των βέλτιστων 
πρακτικών.


