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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie komunikatu Komisji: Plan działania dotyczący dawstwa i przeszczepiania 
narządów (2009-2015): zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi
(2009/2104(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 184 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów (COM(2008)0818),

– w sprawie komunikatu Komisji zatytułowanego „Plan działania dotyczący dawstwa i 
przeszczepiania narządów (2009-2015): zacieśnianie współpracy między państwami 
członkowskimi” (COM(2009)0819),

– uwzględniając dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, 
konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich1,

– uwzględniając wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie przeszczepiania 
narządów ludzkich,

– uwzględniając Konwencję Rady Europy dotyczącą praw człowieka i biomedycyny wraz z 
Protokołem dodatkowym dotyczącym przeszczepiania narządów i tkanek pochodzenia 
ludzkiego,

– uwzględniając konferencję na temat bezpieczeństwa i jakości oddawania i przeszczepiania 
narządów w Unii Europejskiej, która odbyła się w Wenecji w dniu 17 i 18 września 
2003 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0000/2009),

A. mając na uwadze, że obecnie w Unii Europejskiej 56 000 pacjentów czeka na 
odpowiedniego dawcę narządu, a według szacunków codziennie umiera 12 osób 
oczekujących na właściwy narząd do przeszczepu,

B. mając na uwadze znaczne zróżnicowanie wskaźników pośmiertnego dawstwa narządów w 
poszczególnych państwach członkowskich (od 34,2 dawcy na milion mieszkańców w 
Hiszpanii do 1,1 dawcy na milion mieszkańców w Bułgarii), a także fakt, że niedostatek 
narządów to główny czynnik wpływający na programy przeszczepiania,

                                               
1 Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 48.
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C. mając na uwadze, że oddawanie i przeszczepianie narządów to kwestie delikatne i
złożone, z którymi wiążą się istotne zagadnienia etyczne i których rozwój wymaga 
pełnego zaangażowania społeczeństwa i udziału wszystkich zainteresowanych stron,

D. mając na uwadze, że przeszczepienie narządu może uratować życie i podnieść jego 
jakość, w przypadku przeszczepu nerki dać lepszy stosunek kosztów do korzyści niż inne 
terapie nerkozastępcze, a ponadto zwiększyć szanse pacjenta na udział w życiu 
społecznym i zawodowym,

E. mając na uwadze, że wymiana narządów między państwami członkowskimi jest już 
obecnie praktyką powszechną, chociaż występują znaczne różnice w liczbie narządów 
wymienianych ponad granicami państw członkowskich; mając także na uwadze, że 
wymianę narządów między państwami członkowskimi ułatwiają organizacje 
międzynarodowe, np. Eurotransplant i Scandiatransplant,

F. mając na uwadze, że tylko Hiszpania i kilka innych państw członkowskich zdołało 
znacznie podnieść poziom pośmiertnego dawstwa narządów, przy czym wykazano, że 
wzrost ten wiąże się z wprowadzeniem pewnych praktyk organizacyjnych 
umożliwiających systemom wskazywanie potencjalnych dawców i maksymalizację liczby 
osób zmarłych, które faktycznie stają się dawcami pośmiertnymi,

G. mając na uwadze, że dyrektywa 2004/23/WE wprowadzi jasne ramy prawne oddawania i 
przeszczepiania narządów w Unii Europejskiej, w wyniku czego w każdym państwie 
członkowskim zostanie utworzony lub wyznaczony właściwy organ krajowy 
zapewniający zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa obowiązującymi w UE,

H. mając na uwadze uznany fakt, że najlepszym sposobem zwalczania handlu narządami i 
handlu ludźmi w celu pobrania od nich narządów jest podniesienie liczby dostępnych 
narządów,

I. mając na uwadze, że wskaźniki odmowy oddania narządu znacznie różnią się w 
poszczególnych krajach Europy, a różnice te można wyjaśnić poziomem szkolenia i 
doświadczenia pracowników służby zdrowia w zakresie komunikacji i pracy z rodzinami, 
różnymi podejściami legislacyjnymi do kwestii zgody na oddanie narządu i ich realizacją 
w praktyce, a także innymi ważnymi czynnikami kulturowymi, gospodarczymi i 
społecznymi, które wpływają na sposób postrzegania przez społeczeństwo korzyści 
płynących z dawstwa i przeszczepów,

J. mając na uwadze, że wskaźniki oddawania narządów za życia również znacznie różnią się 
w poszczególnych państwach członkowskich i że – jak się wydaje – nie wszystkie 
państwa członkowskie w pełni wykorzystują swój potencjał w tym zakresie,

K. mając na uwadze, że zabieg medyczny można przeprowadzić tylko po dobrowolnym 
wyrażeniu przez zainteresowaną osobę świadomej zgody; mając na uwadze, że osobę tę 
należy wcześniej poinformować odpowiednio o celu i charakterze zabiegu oraz o 
wynikających z niego konsekwencjach i związanych z nim zagrożeniach; mając także na 
uwadze, że zainteresowana osoba ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną 
zgodę,
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L. mając na uwadze, że państwa członkowskie zapewniają niepobieranie narządów do 
przeszczepu od osób zmarłych, jeżeli ich śmierci nie potwierdzono zgodnie z prawem 
krajowym,

M. mając na uwadze, że dawstwo narządów za życia powinno być uzupełnieniem dawstwa 
pośmiertnego,

N. mając na uwadze, że wykorzystanie narządów w leczeniu wiąże się z ryzykiem 
przenoszenia chorób zakaźnych i innych,

O. mając na uwadze, że świadomość społeczna i opinia publiczna odgrywają bardzo ważną 
rolę w podnoszeniu wskaźników dawstwa narządów,

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący opracowania europejskiego planu działań 
w zakresie dawstwa i przeszczepów narządów na lata 2009-2015, który określa podejście 
polegające na współpracy między państwami członkowskimi w oparciu o zestaw działań 
priorytetowych, bazujące na wskazaniu i realizacji wspólnych celów oraz na ocenie 
działalności w zakresie dawstwa i przeszczepów za pomocą uzgodnionych wskaźników, 
które mogą pomóc wyznaczyć punkty odniesienia i wskazać najlepsze praktyki;

2. oczekuje wspomnianego wyżej wniosku Komisji w sprawie dyrektywy, który powinien 
ustanawiać wymogi jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie oddawania, pobierania, 
testowania, konserwowania, transportu i dystrybucji narządów w obrębie UE; podkreśla 
jednak, że przyszłe ramy prawne nie powinny stanowić nadmiernego obciążenia 
administracyjnego dla państw członkowskich; podkreśla, że nowy akt legislacyjny 
powinien uzupełniać i wzmacniać wysiłki państw członkowskich zmierzające do 
opracowania czynnej i skutecznej metody koordynacji, nie uniemożliwiając 
wprowadzania lub utrzymania bardziej rygorystycznych środków;

3. wyraża zaniepokojenie niedostateczną liczbą dostępnych narządów ludzkich do 
przeszczepu w stosunku do potrzeb pacjentów; jest świadomy, że znaczny niedobór 
dawców narządów to wciąż główna przeszkoda dla pełnego rozwoju usług 
transplantacyjnych oraz podstawowe wyzwanie stojące przed państwami członkowskimi 
w odniesieniu do przeszczepów narządów;

4. uważa, że zapewnienie, iż narządy dostępne w leczeniu nie będą marnowane, wymaga 
zniesienia barier prawnych utrudniających ich wykorzystanie, a także zaufania 
społeczeństwa do systemu dawstwa i przeszczepiania;

5. zauważa znaczenie organizacyjnych aspektów pobierania narządów i podkreśla, że 
wymiana informacji i najlepszych praktyk wśród państw członkowskich pomoże krajom o 
niskiej dostępności narządów poprawić wskaźniki dawstwa, czego dowodzi na przykład 
wdrożenie elementów modelu hiszpańskiego w różnych krajach, leżących zarówno w UE, 
jak i poza nią, które z powodzeniem podniosły swoje wskaźniki dawstwa narządów; 

6. podkreśla, że zmiana organizacji oddawania i pobierania narządów może spowodować 
istotny wzrost i utrzymanie wskaźników dawstwa;

7. zauważa znaczenie transgranicznej wymiany narządów ze względu na konieczność 
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zgodności między dawcami a biorcami, która powoduje, że do zaspokojenia potrzeb 
wszystkich pacjentów wpisanych na listy oczekujących potrzebna jest duża pula dawców; 
uważa, że w sytuacji braku wymiany narządów między państwami członkowskimi biorcy 
potrzebujący rzadkich układów zgodności mają niewielkie szanse na otrzymanie narządu, 
a równocześnie określeni dawcy nie są brani pod uwagę, ponieważ na liście oczekujących 
nie ma odpowiedniego biorcy;

8. podkreśla, że ustanowienie wspólnych wiążących norm jakości i bezpieczeństwa to 
jedyny mechanizm mogący zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia w całej UE; 

9. zaznacza, że wskazanie potencjalnych dawców uważa się za jeden z kluczowych etapów 
procesu dawstwa pośmiertnego; podkreśla, że wyznaczenie na szczeblu szpitala osoby 
odpowiedzialnej za przeszczepy narządów (koordynatora ds. przeszczepów), której 
głównym zadaniem jest tworzenie proaktywnego programu poszukiwania dawców i 
optymalizacja całego procesu dawstwa narządów, to najważniejszy krok do poprawy 
wskaźników poszukiwania dawców i dawstwa narządów;

10. podkreśla, że oddawanie organów powinno dobrowolne i bezinteresowne oraz odbywać 
się w jasno zdefiniowanych ramach prawnych i etycznych;

11. wzywa państwa członkowskie, by zapewniły jasne określenie podstaw prawnych 
zapewniających uzyskanie od zmarłego lub jego krewnych ważnej zgody na pobranie 
narządów lub stosownego sprzeciwu;

12. popiera środki, których celem jest ochrona żywych dawców i zagwarantowanie, że 
dawstwo narządów odbywa się bezinteresownie i dobrowolnie, bez żadnego 
wynagrodzenia poza rekompensatą ograniczającą się ściśle do pokrycia wydatków i 
niedogodności związanych z oddaniem narządu; wzywa państwa członkowskie do 
określenia warunków przyznawania takiej rekompensaty;

13. podkreśla, że sprawą najwyższej wagi jest ustanowienie odpowiednio ustrukturyzowanych 
systemów operacyjnych oraz wspieranie skutecznych wzorców na szczeblu krajowym; 
sugeruje, że systemy operacyjne powinny obejmować właściwe ramy legislacyjne, 
infrastrukturę techniczną i logistyczną, a także pomoc organizacyjną połączoną ze 
skutecznym systemem przydziału;

14. wzywa państwa członkowskie, by w pierwszej kolejności wspierały tworzenie programów 
poprawy jakości dawstwa narządów we wszystkich szpitalach mających potencjał 
dawstwa narządów, w oparciu o samoocenę całego procesu dawstwa narządów 
dokonywaną przez specjalistów w dziedzinie intensywnej opieki medycznej i przez 
koordynatorów ds. przeszczepów w poszczególnych szpitalach, a także by dążyły do 
komplementarności z audytami zewnętrznymi, jeżeli jest to konieczne i wykonalne;

15. podkreśla, że istotnym elementem strategii informacyjnej wszystkich państw 
członkowskich w tej dziedzinie powinna być ciągła edukacja; sugeruje w szczególności, 
że obywateli należy zachęcać, by rozmawiali o dawstwie narządów i informowali 
krewnych o swojej woli w tym zakresie; zauważa, że jak się wydaje, tylko 41% obywateli 
europejskich omówiło kwestię dawstwa narządów ze swoimi rodzinami;
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16. w związku z tym wzywa państwa członkowskie do podnoszenia wiedzy i umiejętności 
komunikacyjnych pracowników służby zdrowia i grup wsparcia pacjentów w zakresie 
przeszczepiania narządów; wzywa Komisję, państwa członkowskie i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, by przyłączyły się do tych starań o zwiększenie 
świadomości społecznej na temat możliwości oddania narządów przy jednoczesnym 
uwzględnieniem różnic kulturowych między państwami członkowskimi; 

17. wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania potencjału dawstwa 
pośmiertnego poprzez ustanowienie skutecznych systemów wskazywania dawców 
narządów oraz wspieranie koordynacji przeszczepów w szpitalach w całej Europie; 
zwraca się do państw członkowskich, by oceniły wykorzystanie narządów od dawców 
zakwalifikowanych na podstawie rozszerzonych kryteriów, z uwzględnieniem aspektów 
jakości i bezpieczeństwa;

18. wzywa państwa członkowskie, by zbadały możliwości wspierania dawstwa narządów za 
życia jako uzupełnienia dawstwa pośmiertnego;

19. uważa, że wszystkie zasady obowiązujące w systemach przeszczepów (przydzielanie, 
dostęp do usług transplantacyjnych, dane na temat działalności itp.) powinny być 
publicznie dostępne i odpowiednio kontrolowane, gdyż należy unikać wszelkiej 
nieuzasadnionej dyskryminacji w odniesieniu do dostępu do list oczekujących na 
przeszczep lub do procedur leczenia;

20. zauważa, że pomimo wprowadzenia przez niektóre państwa członkowskie obowiązkowej 
rejestracji procedur przeszczepowych oraz istnienia kilku rejestrów dobrowolnych nie 
istnieje całościowy system zbierania danych na temat poszczególnych typów 
przeszczepów i ich wyników; 

21. w związku z tym zdecydowanie popiera tworzenie rejestrów na szczeblu krajowym i na 
szczeblu całej UE oraz ustanowienie metodologii porównywania wyników z istniejących 
rejestrów obserwacji biorców narządów zgodnie z obowiązującymi europejskimi ramami 
prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych; 

22. popiera tworzenie rejestrów obserwacji żywych dawców narządów na szczeblu krajowym 
i na szczeblu całej UE, by lepiej zapewniać ochronę ich zdrowia;

23. zauważa, że istnieje związek między brakiem narządów a handlem narządami i handlem 
ludźmi w celu pobrania od nich narządów; podkreśla, że jakiekolwiek komercyjne 
wykorzystywanie narządów stanowiące zaprzeczenie równego dostępu do przeszczepów 
jest nieetyczne i niezgodne z najbardziej podstawowymi ludzkimi wartościami, narusza 
art. 21 Konwencji w sprawie praw człowieka i biomedycyny, a ponadto jest zabronione na 
mocy art. 3 ust. 2 Karty praw podstawowych UE; podkreśla, że wzrost dostępności 
narządów w państwach członkowskich przyczyni się do lepszego zwalczania 
wspomnianych praktyk, oszczędzając obywatelom Unii konieczności poszukiwania 
narządów poza krajowymi i unijnymi ramami prawnymi i etycznymi;

24. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia mechanizmów powalających uniknąć 
sytuacji, w której pracownicy służby zdrowia, instytucje lub towarzystwa 
ubezpieczeniowe zachęcają obywateli UE do nabycia narządu w kraju trzecim w ramach 
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praktyk, które wiążą się z handlem narządami lub z handlem ludźmi w celu pobrania 
narządów; wzywa państwa członkowskie, by śledziły występowanie takich przypadków 
na ich terytorium; zwraca się do państw członkowskich o dokonanie oceny wprowadzania 
środków legislacyjnych, w tym sankcji, mających zastosowanie do osób wspierających 
tego rodzaju działania lub biorących w nich udział;

25. uznaje kluczowe znaczenie poprawy jakości i bezpieczeństwa oddawania i 
przeszczepiania narządów; podkreśla, że wpłynie ona na zmniejszenie ryzyka związanego 
z przeszczepami i w konsekwencji ograniczy ich niekorzystne skutki; jest zdania, że 
działania związane z jakością i bezpieczeństwem mogą wpłynąć na dostępność narządów i 
vice versa; wzywa Komisję, by pomogła państwom członkowskim zwiększać potencjał 
tworzenia i rozwijania ram prawnych mających podnosić jakość i bezpieczeństwo;

26. podkreśla, że dobrze układająca się współpraca między pracownikami służby zdrowia a 
organami krajowymi jest niezbędna i przynosi wartość dodaną;

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

WSTĘP

O pierwszym udanym przeszczepie nerki, przeprowadzonym w 1954 r. u bliźniąt 
jednojajowych, poinformował laureat Nagrody Nobla Joseph Murray. Od tamtej pory 
przeszczepy narządów weszły stopniowo do grupy powszechnie uznanych metod leczenia o 
niebagatelnym znaczeniu. Przeszczepy nerek to najlepsze rozwiązanie w leczeniu pacjentów 
w schyłkowym stadium niewydolności nerek, dające lepsze wyniki pod względem przeżycia, 
jakości życia i rentowności niż inne terapie nerkozastępcze. Autorzy metaanalitycznego 
przeglądu opublikowanej w ciągu ostatnich 20 lat literatury medycznej i ekonomicznej 
oceniającej terapie nerkozastępcze wnioskują, że z biegiem czasu rentowność przeszczepu 
nerek wzrosła. W przypadku hemodializy w ośrodku dializ koszt zyskanego roku życia 
utrzymuje się na poziomie 55 000 do 80 000 dolarów, a w przypadku przeszczepu nerki 
uzyskuje się wartości rzędu 10 000 dolarów / zyskany rok życia1.

Przeszczep wątroby, serca i płuc to niemal jedyna możliwość leczenia pacjentów w 
schyłkowym stadium niewydolności tych narządów, chociaż przeszczep wątroby stosuje się 
również w leczeniu pewnych patologii nieprowadzących do schyłkowego stadium 
niewydolności. Różne warianty przeszczepu trzustki stosuje się obecnie w celu przywrócenia 
wydzielania insuliny u niektórych pacjentów cierpiących na cukrzycę, by zwiększyć szanse 
ich przeżycia i podnieść jakość ich życia. Przeszczep jelita cienkiego, wykonywany 
zazwyczaj w ramach jednoczesnego przeszczepu kilku narządów, to wciąż stosunkowo 
rzadka metoda leczenia, mająca jednak na celu usunięcie stanu zagrożenia życia.

Z biegiem czasu wyniki przeszczepów narządów poprawiły się również dzięki postępowi w 
zakresie technik chirurgicznych, dostępności nowych leków immunosupresyjnych i 
gromadzeniu doświadczeń transplantologicznych przez zespoły chirurgiczne i medyczne. 
Według rocznego sprawozdania Sieci Pozyskiwania i Przeszczepiania Narządów 
(OPTN/SDRD) za rok 2006 w USA u biorców nerki pochodzącej od zmarłego dawcy 
dobranego na podstawie nierozszerzonych kryteriów, u których przeszczepu dokonano w 
okresie 1999-2004, nieskorygowany czas jednorocznego, trzy- i pięcioletniego przeżycia 
przeszczepu wynosił odpowiednio 91%, 80% i 70%. W tym samym okresie kontrolnym 
nieskorygowany czas przeżycia przeszczepu u biorców nerki pochodzącej od dawców 
dobranych na podstawie rozszerzonych kryteriów wynosił 82%, 68% i 53%.

Wyraźnie widać również, jak z biegiem czasu poprawia się współczynnik przeżycia 
pacjentów po przeszczepie wątroby. Na przykład zgodnie z hiszpańskim rejestrem 
przeszczepów wątroby wskaźnik trzyletniego przeżycia pacjenta wynosił 47,2% u pacjentów, 
u których przeszczepu dokonano w okresie 1984-1987, a u pacjentów, u których przeszczepu
dokonano w okresie 2003-2005, wzrósł on do 76,6%. Podobną poprawę wskaźników 
obserwujemy w europejskim rejestrze przeszczepów wątroby. W przypadku przeszczepów 
dokonanych w okresie 1968-1988 wskaźnik dziesięcioletniego przeżycia pacjenta i 
przeszczepu wynosił odpowiednio 36% i 31%; odpowiednie wartości wzrosły do 60% i 51% 
w przypadku przeszczepów dokonanych po roku 1988. 

                                               
1 Dr Rafael Matesanz i Beatriz Dominguez-Gil, „Strategies to optimize deceased organ donation” [Strategie 
optymalizacji dawstwa pośmiertnego] Transplantation Reviews, tom 21 nr 4, październik 2007 r., ss. 177-188
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Półokres przeżycia dorosłych pacjentów po przeszczepie serca przeprowadzonym w okresie 
1982-1988 wynosił 8,2 roku, a u pacjentów, którzy otrzymali przeszczep w okresie 1994-
1998, wzrósł do 10,2 roku; zgodnie z międzynarodowym rejestrem przeszczepów serca i płuc 
wskaźniki przeżycia nadal wzrastają. 

W dziedzinie przeszczepów narządów należy jednak rozwiązać wiele problemów: utrata 
przeszczepu w perspektywie długoterminowej jest głównie wynikiem tzw. odrzucania 
przewlekłego, a do śmierci pacjenta przy prawidłowo funkcjonującym przeszczepie dochodzi 
głównie w przypadku patologii sercowo-naczyniowej. Ponadto krótko- i długoterminowe 
konsekwencje immunosupresji skracają życie i obniżają jego jakość u biorców narządów. 

Oprócz tych problemów przeszczepianie narządów natrafia na pierwszą barierę w postaci 
znacznej rozbieżności między liczbą pacjentów oczekujących na przeszczep a liczbą tych, u 
których rzeczywiście dokonuje się przeszczepu. Wynika to z niedostatku narządów do 
przeszczepu w stosunku do zapotrzebowania. Liczba pacjentów na listach oczekujących 
rośnie, podczas gdy wskaźniki dawstwa i liczba dostępnych narządów do przeszczepu nie 
zmieniają się lub rosną znacznie wolniej. 

Wynikiem wzrostu liczby pacjentów wpisywanych na listę oczekujących przy niewielkim 
wzroście liczby pacjentów, u których dokonano przeszczepu, jest dłuższy czas oczekiwania 
na liście. Oczekiwanie na przeszczep nerki jest kosztowne i może mieć negatywny wpływ na 
przeżycie przeszczepu i pacjenta. Wzrosnąć może również liczba pacjentów umierających w 
czasie oczekiwania na przeszczep. Możliwe jest również niedoszacowanie niedostatku 
narządów do przeszczepu, gdyż brak narządów może zniechęcać lekarzy do wpisywania 
większej liczby pacjentów na listy oczekujących.

W tej sytuacji poważny niedostatek narządów stanowi powszechne wyzwanie dla 
transplantologii, które należy podjąć, opracowując zaplanowane i zintegrowane podejście.

PROCES ODDAWANIA NARZĄDÓW PO ŚMIERCI MÓZGU

Pośmiertne dawstwo narządów ma miejsce przede wszystkim po śmierci mózgu. Należy 
podkreślić, że sytuacja taka odpowiada zaledwie 1% zgonów ogółem i dotyczy zaledwie 3% 
osób zmarłych w szpitalu. Liczba potencjalnych dawców narządów po śmierci mózgu jest 
zatem ograniczona. Ze względu na to ograniczenie trudno jest wykorzystać potencjał dawstwa 
po śmierci mózgu, gdyż oddawanie i pobieranie narządów to bardzo delikatny i złożony 
proces, wymagający współpracy wielu podmiotów, który w każdej chwili może być 
przerwany. Ponadto cały proces powinien odbyć się w bardzo krótkim czasie, co stanowi jego 
dodatkowy słaby punkt. W procesie tym można wskazać kilka podstawowych etapów:

 Wskazanie dawcy: Wszystkich potencjalnych dawców należy wskazać jak 
najwcześniej. Wczesne wskazanie ułatwia selekcję dawców i utrzymanie funkcji 
życiowych dawcy, co jednak wymaga bez wątpienia czynnej postawy na tym 
pierwszym i kluczowym etapie. 

 Selekcja dawców: Należy ograniczyć do minimum ryzyko przekazania biorcy 
poważnej choroby dawcy w wyniku przeszczepu narządu (neoplazja, infekcja). Należy 
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jednak zapewnić eliminowanie narządów tylko w uzasadnionych przypadkach, by 
uniknąć niepotrzebnej utraty narządów. 

 Podtrzymanie funkcji życiowych dawcy: Przed pobraniem uzyskanych narządów 
należy utrzymać je w odpowiednim stanie. Podtrzymanie odpowiedniego stanu 
fizjologicznego potencjalnego dawcy w ramach intensywnej opieki medycznej, a także 
podtrzymanie jego funkcji życiowych przed pobraniem narządów i w jego trakcie 
może mieć zasadnicze znaczenie dla stanu narządów. Nieodpowiednie 
podtrzymywanie funkcji życiowych dawcy może spowodować, że narządy nie będą 
się nadawały do wykorzystania, lub zwiększyć możliwość pierwotnego niepodjęcia 
czynności przez przeszczepiony narząd. 

 Zgoda/upoważnienie: Przed pobraniem narządów należy uzyskać odpowiednią zgodę 
lub upoważnienie. W różnych krajach obowiązują różne wymogi dotyczące uzyskania 
zgody: w niektórych krajach zastosowanie ma domniemanie zgody (czyli podejście 
typu opt-out), w innych zgodę trzeba wyrazić jednoznacznie (podejście typu opt-in). 

 Pobranie narządów: Chirurgiczna technika pobrania narządów z ciała oraz sposób 
dalszego obchodzenia się z nimi i ich konserwacji przed transportem i w jego trakcie 
mają kluczowe znaczenie dla powodzenia przeszczepu. Co roku pewna liczba 
narządów ulega uszkodzeniu w czasie pobierania lub transportu. Niektóre można 
przywrócić do odpowiedniego stanu, ale część trzeba wyeliminować. By cały proces 
zakończył się sukcesem, konieczna jest koordynacja czynności związanych z 
pobraniem narządów. 

 Przydzielenie narządów: W przypadku niektórych narządów, zwłaszcza nerek, serc i 
narządów dziecięcych, długoterminowe powodzenie przeszczepu zależy po części od 
odpowiedniego dobrania dawcy i biorcy. Potrzebny jest dobrze zorganizowany system 
jak najodpowiedniejszego przydzielania i transportu oddanych narządów. W 
niektórych przypadkach optymalne przydzielenie wymaga wymiany narządów między 
organizacjami transplantologicznymi i krajami. Coraz ważniejsza staje się współpraca 
międzynarodowa.

Nietrudno zrozumieć, że proces oddania i przeszczepu narządów po śmierci mózgu jest 
delikatny, złożony i długotrwały. Wymaga on udziału wielu różnych specjalistów, a na 
każdym etapie procesu potencjalnie może dojść do utraty dawcy lub narządów. 

W UE występują znaczne różnice w poziomie wskaźników dawstwa i przeszczepów 
narządów: od 34-35 dawców na milion mieszkańców w Hiszpanii do 1,1 w Bułgarii. Różnic 
tych nie da się łatwo wyjaśnić; jest oczywiste, że niektóre modele organizacyjne funkcjonują 
lepiej niż inne. Współpraca między państwami członkowskimi powinna koncentrować się na 
wskazaniu najwydajniejszych systemów, dzieleniu się doświadczeniami i propagowaniu 
najlepszych praktyk oraz wspieraniu państw członkowskich, które nie rozwinęły jeszcze 
wystarczająco swoich systemów przeszczepiania.

Wniosek Komisji dotyczący opracowania europejskiego planu działań w zakresie dawstwa i 
przeszczepów narządów na lata 2009-2015 określa podejście polegające na współpracy 
między państwami członkowskimi w oparciu o zestaw działań priorytetowych, wskazanie i 
realizację wspólnych celów, uzgodnione wskaźniki ilościowe i jakościowe oraz punkty 
odniesienia, regularną sprawozdawczość i wskazanie najlepszych praktyk.
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