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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009-20015):: 
Megerősített együttműködés a tagállamok között” címet viselő bizottsági közleményről
(2009/2104(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 184. cikkére,

– tekintettel az EU alapjogi chartájára,

– tekintettel a Bizottságnak az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és 
biztonsági előírásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó 
javaslatára (COM(2008) 0818)),

– tekintettel „A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009–
2015):  Megerősített együttműködés a tagállamok között” címet viselő bizottsági 
közleményre (COM(2009)819),

– tekintettel az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, 
feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági 
előírások megállapításáról szóló 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az Egészségügyi Világszervezet emberi szervek átültetésére vonatkozó 
irányadó alapelveire,

– tekintettel az Európa Tanács emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló egyezményére, 
valamint annak az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről szóló kiegészítő 
jegyzőkönyvére,

– tekintettel „A szervadományozás és -átültetés biztonsága és minősége az Európai 
Unióban” címet viselő, 2003. szeptember 17-18-án Velencében megrendezett 
konferenciára,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2009),

A. mivel az EU-ban jelenleg 56 000 beteg vár megfelelő szervdonorra és a becslések szerint 
naponta 12 ember hal meg szervátültetésre várva,

B. mivel a tagállamok között nagy az eltérés az elhalálozott donoroktól származó szervek 
aránya tekintetében, amely a 34,2  donor/millió fő (Spanyolország) az 1,1 donor/millió 
főig (Bulgária) változik, és a szervhiány a transzplantációs programokat érintő legnagyobb 
probléma,

                                               
1 HL L 102., 2004.4.7., 48. o.
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C. mivel a szervadományozás és -átültetés érzékeny és összetett kérdés – jelentős etikai 
vetülettel –, amely kidolgozásához a civil társadalom és az érintett felek teljes mértékű 
részvételére van szükség, 

D. mivel a szervátültetéssel életek menthetők meg, javítja az életminőséget, veseátültetés 
esetén az egyéb helyettesítő terápiákkal összehasonlítva a leginkább költséghatékony 
eljárás, továbbá a betegeknek a társadalmi életben és a munkában való részvételi 
lehetőségeit is növeli,

E. mivel a szervek tagállamok közötti cseréje már általános gyakorlatnak számít, bár jelentős 
eltérések mutatkoznak a tagállamok között a külföldre átadott szervek mennyisége 
tekintetében, és mivel a szervek tagállamok közötti cseréjét az olyan, erre szakosodott 
nemzetközi szervezetek is segítik, mint az Eurotransplant és a Scandiatransplant,

F. mivel Spanyolországon kívül csak néhány tagállamnak sikerült jelentősen növelnie az 
elhalálozott donortól származó szervadományozást és bizonyított, hogy a javulás 
összefüggésben van bizonyos szervezésbeli gyakorlatok bevezetésével, amely lehetővé 
teszi a rendszer számára a potenciális donorok beazonosítását és a tényleges donorokká 
váló elhalálozott személyek maximalizálását,  

G. mivel a 2004/23/EK irányelv egyértelmű jogi keretet biztosít majd a 
szervadományozáshoz és –átültetéshez az Európai Unióban, és minden tagállamban 
létrehoznak vagy kijelölnek egy illetékes szervet, amely biztosítja az EU minőségi és 
biztonsági szabályainak való megfelelést, 

H. mivel elismert tény, hogy a szervkereskedelem és a szervek eltávolítása céljából folytatott 
emberkereskedelem ellen – ideális esetben – a legjobban a rendelkezésre álló szervek 
számának növelésével lehet küzdeni,

I. mivel Európán belül a szervadományozás visszautasításának aránya jelentős eltérést 
mutat, ami magyarázható a szakemberek képzettségi és szakértelmi szintjével a 
kommunikáció és a családgondozás terén, a szervadományozáshoz való hozzájárulás 
eltérő jogi megközelítésével és annak a gyakorlatban való alkalmazásával, valamint más 
jelentős kulturális, gazdasági vagy társadalmi tényezőkkel, mint például azzal, ahogy az 
adott társadalom az adományozás és átültetés előnyeit értékeli,  

J. mivel az élődonoros szervadományozás gyakorisága is jelentősen eltér a tagállamok 
között, és úgy tűnik, hogy nem minden tagállam van tudatában annak, hogy milyen 
élődonoros potenciállal rendelkezik,

K. mivel egy egészségügyi beavatkozást csak akkor végezhetnek el, ha az érintett személy a 
megfelelő tájékoztatás után ahhoz szabadon hozzájárul,  mivel a beteget előre tájékoztatni 
kell mind a beavatkozás céljáról és természetéről, mind arról, hogy az milyen 
következményekkel jár és milyen kockázatokat rejt magában; és mivel az érintett személy 
bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását, 

L. mivel a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az átültetésre szánt szerveket csak akkor 
távolítják el az elhalálozott személyből, ha az illetőt a nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően halottnak nyilvánították, 
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M. mivel az élődonoros szervadományozásnak az elhalálozott donortól származó 
szervadományozás kiegészítéséül kell szolgálnia,

N. mivel a szervek terápiás célú felhasználása fertőző és egyéb betegségek átadásának 
kockázatát vonja magával,

O. mivel a társadalmi tudatosság és a közvélemény nagyon fontos szerepet játszik a 
szervadományozási arányok növelésében,

1. üdvözli a 2009 és 2015 közötti időszakra a szervadományozásra és -átültetésre vonatkozó 
cselekvési terv létrehozását célzó javaslatot, amely a tagállamok közötti együttműködést 
ösztönző megközelítést alkalmaz a közös célkitűzések meghatározásán és kialakításán, 
valamint a referenciaértékek és bevált gyakorlat meghatározását elősegítő közösen 
meghatározott mutatókon keresztül a szervadományozás és -átültetés értékelésén alapuló 
kiemelt intézkedések révén;

2. várakozással tekint a Bizottság fent említett irányelvre irányuló javaslata elé, amely a 
szervek Unión belüli adományozására, beszerzésére, vizsgálatára, megőrzésére, 
szállítására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokat állapít meg; ennek 
ellenére hangsúlyozza, hogy ez a jogszabályi keret nem képezhet túlzott adminisztratív 
terhet a tagállamok számára; rámutat arra, hogy az új jogalkotási dokumentumnak ki kell 
egészítenie és meg kell erősítenie a tagállamok által az aktív és hatékony koordinációs 
módszer megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket, anélkül, hogy megakadályozná 
szigorúbb intézkedések bevezetését vagy fenntartását;

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy nem áll rendelkezésre elegendő átültethető emberi szerv 
a betegek szükségleteinek kielégítésére; elismeri, hogy a szervdonorok súlyos hiánya 
továbbra is a szervátültetési szolgálatok teljes körű működésének legfőbb akadályát 
képezi a és ez marad a legfőbb kihívás a tagállamok számára a szervátültetés tekintetében;

4. úgy véli azért, hogy a terápiás célra rendelkezésre álló szervek ne menjenek kárba fontos, 
hogy e szervek felhasználásának ne legyenek jogi akadályai, és a társadalom bizalommal 
legyen az adományozási és szervátültetési rendszer iránt;

5. megjegyzi a szervbeszerzés esetén a szervezés jelentőségét és hangsúlyozza, hogy a 
tagállamok között az információ és a legjobb gyakorlatok cseréje segít a kevés 
rendelkezésre álló szervvel bíró országoknak növelni a szervadományozásra vonatkozó 
adataikat. Mindezt az a példa is bizonyítja, hogy a spanyol modell elemeinek egyes, uniós 
és az Unión kívüli országokban való alkalmazása nagy sikerrel növelte a 
szervadományozási arányokat; 

6. kiemeli, hogy a szervadományozás és szervbeszerzés szervezésében végrehajtott 
változtatások nemcsak lényegesen megnövelhetik, hanem magas szinten is tarthatják a 
szervadományozási arányokat;

7. tudomásul veszi a szervek határokon átnyúló átadásának egyértelmű előnyeit, mivel a 
donornak és a befogadónak egyeznie kell, a várólistákon szereplő összes beteg igényeinek 
kielégítése érdekében fontos, hogy nagy legyen a donorállomány;  úgy véli, ha nincs 
szervátadás a tagállamok között, akkor a ritkán egyező befogadóknak nagyon kicsi lesz az 
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esélyük arra, hogy szervet találjanak, ugyanakkor bizonyos donorokat nem vesznek majd 
számításba, mivel a várólistákon nincs egyező befogadó;

8. hangsúlyozza, hogy a közös kötelező minőségi és biztonsági szabványok meghatározása 
az egyetlen út az egészség magas szintű védelmének biztosítására az Unión belül; 

9. hangsúlyozza, hogy a potenciális donorok meghatározása az egyik kulcsfontosságú 
lépésnek számít a halott donoroktól származó szervadományozás esetén; hangsúlyozza, 
hogy kórházanként egy központi szervadományozási felelős (transzplantációs 
donorkoordinátor) kinevezése – akinek a fő feladata egy előremutató donorfelkutatási 
program kidolgozása – a legfontosabb lépés a szervadományozás optimalizálása és a 
donorfelkutatási arányok javítása tekintetében; 

10. hangsúlyozza, hogy a szervadományozásnak önkéntes és önzetlen felajánlásnak kell 
lennie és egyértelműen meg kell határozni a jogi és etikai összefüggéseket;

11. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy pontosan le legyen fektetve az elhunyt 
személy vagy családtagjai által készített, a szervadományozásra vonatkozó érvényes 
beleegyezést vagy a szervadományozást elutasító érvényes nyilatkozat jogi alapja;

12. támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja az élődonorok védelme valamint annak 
biztosítása, hogy a szervadományozás önzetlen és önkéntes módon, és a kellemetlenségek 
ellentételezésére korlátozódó költségtérítésen kívüli pénzkifizetés kizárása mellett 
történjen;  sürgeti a tagállamokat, hogy határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek 
mellett pénzügyi ellentételezést lehet nyújtani;

13. hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos a megfelelően strukturált működési rendszerek 
létrehozása, valamint a sikeres modellek alkalmazásának előmozdítása a tagállamokban; 
azt javasolja, hogy a működési/operációs rendszerek foglaljanak magukba megfelelő jogi 
keretet, műszaki és logisztikai infrastruktúrát, valamint a hatékony szervelosztási 
rendszerrel összekapcsolt szervezeti háttértámogatást;

14. felhívja a tagállamokat, hogy segítsék elő a szervadományozásra vonatkozó minőségjavító 
programok kialakítását minden olyan kórházban, ahol lehetőség van a 
szervadományozásra, első lépésként a kórházak intenzív osztályán dolgozó szakemberek 
és a transzplantációs koordinátor által a szervadományozás teljes folyamatáról készített 
értékelés alapján, ugyanakkor – amennyiben lehetséges és megvalósítható – törekedve a 
központok külső ellenőrzésével való kiegészítésre;

15. hangsúlyozza, hogy a folyamatos képzésnek a területre vonatkozó tagállami stratégia 
alapvető részét kell képeznie; különösen az emberek arra való bátorítását javasolja, hogy 
beszéljenek a szervadományozásról, és közöljék erre vonatkozó kívánságaikat a 
rokonaikkal; megjegyzi, hogy az európai lakosok mindössze 41 %-a beszélt már 
családjával a szervadományozásról;

16. ezért felhívja a tagállamokat az egészségügyi szakemberek és a betegsegítő csoportok 
szervátültetéssel kapcsolatos ismereteinek és kommunikációs képességeinek fejlesztésére; 
felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a civil társadalmi szervezeteket, hogy vegyenek 
részt a szervadományozás lehetőségével kapcsolatos lakossági tudatosság fokozására 
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szolgáló erőfeszítésekben, figyelembe véve ugyanakkor az egyes tagállamok kulturális 
sajátosságait; 

17. felhívja a tagállamokat az elhalálozott donortól származó szervadományozás nyújtotta 
lehetőségek teljes kiaknázása olyan hatékony rendszerek kialakítása révén, amelyek 
alkalmasak azon személyek azonosítására, akik szervdonorrá válhatnak, valamint Európa-
szerte a kórházakban transzplantációs donorkoordinátorok kijelölése útján; kéri a 
tagállamokat, hogy értékeljék a „tágabb értelemben vett” donorok igénybevételét, 
figyelembe véve a minőségi és biztonsági szempontokat;

18. felhívja a tagállamokat, hogy népszerűsítsék a halott donortól származó 
szervadományozást kiegészítő élődonoros szervadományozást;

19. úgy véli, hogy a transzplantációs rendszerekre vonatkozó szabályokat (szervelosztás, az 
átültetéshez való hozzáférés, a tevékenységekkel kapcsolatos adatok, stb.) nyilvánossá 
kell tenni és megfelelően ellenőrizni kell, mivel minden, a transzplantációs várólistákhoz 
és/vagy a terápiás eljárásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos indokolatlan 
diszkriminációt el kell kerülni;

20. megállapítja, hogy bár számos tagállam bevezette az átültetések kötelező nyilvántartását, 
és létezik néhány önkéntes nyilvántartás is, a különböző típusú átültetésekkel és azok 
kimenetelével kapcsolatos adatok gyűjtésének nincs átfogó rendszere; 

21. következésképpen, kifejezetten támogatja a személyes adatok védelmére vonatkozó, 
meglévő európai jogi kerettel összhangban a nemzeti és EU-szintű nyilvántartások 
létrehozását és a szervek befogadóinak transzplantációt követő utógondozására szolgáló, 
meglévő nyilvántartások eredményeinek összehasonlítására vonatkozó módszertan 
kialakítását; 

22. támogatja a megfelelőbb egészségvédelem érdekében az élődonorok nyomon követésére 
szolgáló nemzeti és uniós nyilvántartások létrehozását;

23. rámutat a szervhiány, a szervkereskedelem és a szervek eltávolítása céljából folytatott 
emberkereskedelem közötti kapcsolatra;  hangsúlyozza, hogy a szervek bármilyen 
haszonszerzési célú felhasználása, amely megtagadja az átültetéshez való méltányos 
hozzáférést, etikátlannak minősül, összeegyeztethetetlen a legalapvetőbb emberi 
értékekkel, ellentétes az emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló egyezmény 21. 
cikkével, és az EU alapjogi chartájának 3. cikke (2) bekezdése értelmében tilos; 
hangsúlyozza, hogy a rendelkezésre álló szervek mennyiségének növelése a 
tagállamokban hozzájárul a fenti problémák megfelelőbb ellenőrzéséhez azáltal, hogy az 
állampolgároknak nem kell az uniós és nemzeti jogi és etikai kereteken  kívül keresniük a 
szükséges szerveket;

24. sürgeti a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan rendszereket, amelyek révén 
elkerülhető az, hogy egészségügyi szakemberek, intézmények vagy biztosító társaságok 
arra bíztassák az uniós állampolgárokat, hogy szervkereskedelem vagy a szervek 
eltávolítása céljából folytatott emberkereskedelem útján harmadik országból szerezzék be 
a szükséges szervet;   sürgeti a tagállamokat, hogy kísérjék figyelemmel területükön az 
ilyen jellegű eseteket; sürgeti a tagállamokat, hogy mérjék fel az ilyen jellegű 
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tevékenységet elősegítő vagy ebben részt vevő személyekkel szembeni jogi lépések –
beleértve a szankciókat – bevezetését;

25. elismeri, hogy alapvető jelentőségű a szervadományozás és -átültetés minőségének és 
biztonságosságának javítása; rámutat arra, hogy ez hatással lesz az átültetéssel járó 
kockázatok csökkentésére, következésképpen csökkenti a nemkívánatos eseményeket; 
elismeri, hogy a minőséggel és biztonsággal kapcsolatos intézkedések hatással lehetnek a 
szervek hozzáférhetőségére és fordítva; arra kéri a Bizottságot, segítse a tagállamokat a 
keretszabályok létrehozására és fejlesztésére irányuló kapacitásuk fejlesztésében a 
minőség és a biztonság megerősítése érdekében;

26. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi szakemberek és a nemzeti hatóságok között jó 
együttműködésre van szükség, és ez hozzáadott értéket teremt;

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

A Nobel-díjas Joseph Murray volt az első, aki 1954-ben sikeres veseátültetést hajtott végre 
egypetéjű ikrek között. Ettől kezdve a szervátültetés fokozatosan egyértelmű jelentőséggel 
bíró, bevett terápiává vált. A veseátültetés a legjobb terápia a végstádiumban lévő 
veseelégtelenség esetén és a többi vesehelyettesítő eljáráshoz képest a legjobb esélyeket 
nyújtja a túlélésre, továbbá jobb életminőséget biztosít és költséghatékonyabb.  Az orvosi és 
gazdasági szakirodalomban az elmúlt 20 év során szereplő vesehelyettesítő eljárásokkal 
foglalkozó metaanalitikus tanulmány szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy az idők 
folyamán a veseátültetés egyre költséghatékonyabbá vált. Miközben a hemodialízis 
központokban évente 55 000 – 80 000 dollárt költöttek egy élet megmentésére, addig 
veseátültetés esetén ez az összeg évi 10 000 dollár volt1.

A végstádiumban lévő máj-, tüdő- és szívelégtelenség esetén szinte az egyetlen gyógymódot a 
máj-, tüdő- és szívátültetés jelenti, bár a májátültetést alkalmazzák egyes, nem végstádiumú 
májelégtelenséget okozó betegségek esetén is. Az inzulintermelés visszaállítására különféle 
formában végrehajtott hasnyálmirigy-átültetést alkalmaznak egyes cukorbeteg pácienseken 
abból a célból, hogy ezzel javítsák a beteg túlélési esélyeit és életminőségét.  A vékonybél-
átültetést általában más szervek átültetésével együtt végzik és még viszonylag ritka eljárásnak 
számít, bár életveszélyt okozó problémák megoldására szolgál.   

Az idők folyamán a szervátültetések eredményei is fokozatosan javultak, köszönhetően a 
sebészeti technikák fejlődésének, az új immunszupresszív gyógyszereknek és a 
transzplantációs sebészeti és orvosi csoportok egyre növekvő gyakorlatának.  Az 
OPTN/SDRD 2006-os éves jelentése alapján az Egyesült Államokban elhunyt, nem tág 
értelemben vett donortól származó, 1999 és 2004 között vesét kapó betegek estén a 
kiigazítatlan transzplantációs egy éves, három- és ötéves túlélési arány 91%, 80% és 70% 
volt. Ugyanerre az időszakra levetítve, a tág értelemben vett donoroktól származó vese 
átültetése esetén a kiigazítatlan transzplantációs túlélési arány 82%, 68% és 53% volt.

Szembetűnő a beteg túlélési esélyei tekintetében az évek során a májátültetésben elért fejlődés 
is. Például 1984 és 1987 között a betegek 3 éves túlélési esélye 47,2% volt. A spanyol 
májátültetési nyilvántartás szerint ez az arány 2003 és 2005 között 76,6%-ra emelkedett. 
Hasonló javulás tapasztalható az európai májátültetési nyilvántartás szerint is. Miközben 1968 
és 1988 között a 10 éves graft- és betegtúlélési arány 36%, májátültetés esetén 31% volt, 
addig az 1988 utáni átültetések esetén ezek az értékek 60%-ra és 51%-ra emelkedtek. 

1982 és 1988 között a szívátültetésen átesett felnőtteknél a felezési idő 8,2 év volt, ez az érték 
az 1994 és 1998 között operáltak esetén 10,2 év és a szív- tüdőátültetési nyilvántartás szerint a 
túlélési esélyek folyamatosan nőnek  

                                               
1 Dr Rafael Matesanz és Beatriz Dominguez-Gil, „Strategies to optimize deceased organ donation” (A halott 
donortól származó szervadományozás optimalizálására szolgáló stratégiák”)
Transplantation Reviews, 21. kötet, 4. szám, 2007. október, 177-188. o.
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Azonban még sok problémát kell megoldani a szervátültetés terén: a transzplantátumok nagy 
része hosszú távon elvész a krónikus kilökődés vagy a működő átültetett szerv mellett –
főként keringési és érrendszeri indokokból – bekövetkezett halál miatt. Ezenfelül az 
immunszupresszió rövid és hosszú távú következményei csökkentik az új szervet kapók 
élettartamát és rontják életminőségüket.  

A fenti problémák ellenére a szervátültetés alapvető akadályba ütközik, amely az 
szervátültetésre váró betegek és azok száma közötti hatalmas szakadék, akik már megkapták 
az új szervet. Ennek oka pedig az új szervre való igényhez képesti szervhiány. Miközben a 
várólistákra felvett betegek száma emelkedik, a szervadományozás és ténylegesen átültetésre 
felhasználható szerv mennyisége nem, vagy csak nagyon kis mértékben nő. 

A várólistára felvettek számának növekedése, valamint a végrehajtott átültetések számának 
lassú emelkedése a várakozási idő hosszabbodását eredményezi. Egy veseátültetés során a 
várakozás igen drága és negatív hatással lehet mind a szerv, mind a beteg túlélésére. 
Ugyanakkor azon betegek száma is emelkedhet, akik az átültetésre való várakozás alatt 
meghalnak.  Az átültetésre felhasználható szervek hiányának nagyságát talán még mindig 
alábecsülik, mivel a szervhiány miatt az orvosok nem vesznek fel több beteget a várólistára.  

Ilyen összefüggések mellett a szervhiány univerzális kihívást jelent a szervátültetés terén. Ezt 
a problémát megtervezett és integrált megközelítés alkalmazásával kell megoldani.  

ELJÁRÁS AZ AGYHALÁLT KÖVETŐ SZERVADOMÁNYOZÁS ESETÉN  

Az elhalálozott donoroktól származó szervadományozás főként az agyhalál utáni 
adományozáson alapul. Hangsúlyozni kell, hogy az elhalálozottak csupán 1%-a és a 
korházban elhunytak nem több, mint 3%-a esetén áll fenn ez a helyzet. Így tehát a potenciális 
agyhalott donorok száma korlátozott. Figyelembe véve ezt a tényezőt, igen nehéz kihasználni 
az agyhalál után az elhalálozott donoroktól származó szervadományozásban rejlő potenciált, 
mivel a szervadományozás és a szervbeszerzés igen kényes és összetett eljárás, amely során 
számos résztvevő együttműködésére van szükség, amely bármikor megszűnhet. Ráadásul a 
folyamatnak nagyon rövid időn belül kell végbe mennie, amely még inkább kiemeli az eljárás 
gyenge pontjait.   A folyamaton belül számos alapvető elem határozható meg: 
. 
 A donor azonosítása: A potenciális donorokat a lehető legkorábban azonosítani kell.  

A korai azonosítás megkönnyíti a donor szűrését és megtartását, bár kétségtelenül egy 
proaktív hozzáállást jelent ennél az első, kulcsfontosságú pontnál. 

 A donor szűrése: Minimálisra kell csökkenteni annak a kockázatát, hogy a 
szervátültetés során a donor súlyos betegséget (neoplázia, fertőzés) adjon át a 
befogadónak. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy csak azokat a szerveket dobják el, 
amelyeket tényleg szükséges, elkerülve ezzel az indokolatlan veszteségeket. 

 A donorok kezelése: Alapvető fontosságú, hogy a szerveket az eltávolítás előtt 
megfelelő körülmények között tartsák. Az intenzív osztályon ápolt potenciális donor 
vagy a donor beavatkozás előtti és alatti pszichés állapota nagyban kihat a szervek 
állapotára is. A donorok nem megfelelő kezelése következtében használhatatlanná 
válhatnak a szervek vagy megnövekedhet a sikertelen beültetések száma.   

 Hozzájárulás/engedélyezés: A szerv eltávolítása előtt szabályos hozzájárulásra vagy 
engedélyre van szükség. Országonként különböznek a hozzájárulás megszerzésére 
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vonatkozó jogi követelmények: miközben egyes országokban a feltételezett 
hozzájárulást alkalmazzák (vagy kizárásos megközelítés/opting out megközelítés), 
más országokban a külön hozzájárulás (opting in megközelítés) szükséges.  

 Szerveltávolítás: Az átültetés sikere szempontjából kritikus pontok a sebészeti eljárás, 
amely során a szervet a testből eltávolítják, valamint ezt követően a szerv kezelése és 
megóvása a szállítást megelőzően és annak folyamán. Minden évben számos szerv 
károsodik az eltávolítási eljárás és/vagy a szállítás során. Néhányat meg lehet menteni, 
de számos szerv kidobásra kerül. Az eltávolítási eljárás koordinálására van szükség 
ahhoz, hogy a folyamat sikerét garantálni lehessen. 

 Szervelosztás: Egyes szervek – különösen a vese, szív és a gyermekek szervei – esetén 
a beültetés hosszú távú sikere részben a donorok és befogadók közötti megfelelő 
egyezésen múlik. A felajánlott szervek jól szervezett és a lehető legmegfelelőbb 
elosztása és szállítása igen fontos. Egyes esetekben az optimális szervelosztáshoz a 
transzplantációs szervezetek és az országok közötti szerek cseréjére van szükség. A 
tagállamok közötti együttműködés jelentősége egyre nő.

Érthető, hogy az agyhalált követő szervadományozás és átültetés egy kényes, összetett és 
hosszadalmas folyamat. Egyfelől különféle szakemberek részvételét igényli és a folyamat 
minden egyes szakaszában potenciálisan bekövetkezhet a donor és/vagy a szervek elvesztése. 

Az EU-n belül jelentős különbségek mutatkoznak a szervadományozások és -átültetések 
arányában, ami egészen 34-35 donor/1,1 millió főtől (Spanyolország) az 1,1 donor/1 millió 
főig (Bulgária) váltakozik. Ezeket a különbségeket nem lehet könnyedén megmagyarázni és 
világosan látszik, hogy egyes szervezési modellek jobban működnek a többinél. A tagállamok 
közötti együttműködés során a leghatékonyabb rendszerre kell összpontosítani, a 
tapasztalatok megosztása és a legjobb gyakorlat népszerűsítése, valamint a nem megfelelően 
fejlett transzplantációs rendszerrel rendelkező országok támogatása révén.

A 2009 és 2015 közötti időszakra a szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó 
cselekvési terv létrehozását célzó javaslat bevezeti a tagállamok közötti együttműködést 
ösztönző megközelítést, amely néhány olyan elsődleges cselekvésen alapul, mint a közös 
célkitűzések meghatározása és kialakítása, valamint a közösen jóváhagyott mennyiségi és 
minőségi mutatók és teljesítménymutatók, rendszeres jelentések, továbbá a bevált gyakorlatok 
azonosítása és egymással való megosztása.


