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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Comunicarea Comisiei: Planul de acţiune privind donarea şi transplantul 
de organe (2009-2015): consolidarea cooperării dintre statele membre
(2009/2104(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 184 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului 
(COM(2008)0818),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Planul de acţiune privind donarea şi 
transplantul de organe (2009-2015): consolidarea cooperării dintre statele membre” 
(COM(2008)0819),

– având în vedere Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru donarea, obţinerea, controlul, 
prelucrarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane1,

– având în vedere Principiile Directoare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind 
transplanturile de organe umane,

– având în vedere Convenţia Consiliului Europei privind drepturile omului şi biomedicina şi 
protocolul adiţional la aceasta privind transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană,

– având în vedere Conferinţa privind siguranţa şi calitatea în ceea ce priveşte donarea şi 
transplantul de organe în Uniunea Europeană, care a avut loc la Veneţia între 17 şi 18 
septembrie 2003,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0000/2009),

A. întrucât în UE există în prezent 56 000 de pacienţi care aşteaptă un donator de organe 
compatibil şi se estimează că în fiecare zi 12 persoane decedează în aşteptarea unui 
transplant de organ solid,

B. întrucât există diferenţe importante între statele membre în ceea ce priveşte ratele de 
donare de organe provenite de la persoane decedate, diferenţe cuprinse între 34,2 donatori 
la un milion de locuitori în Spania şi 1,1 în Bulgaria, şi întrucât penuria de organe 
reprezintă un factor major care afectează programele de transplantare,

                                               
1 JO L 102, 7.4.2004, p. 48.
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C. întrucât donarea şi transplantul de organe sunt chestiuni delicate şi complexe, care 
prezintă o importantă dimensiune etică, pentru dezvoltarea lor fiind necesară participarea 
întregii  societăţi, precum şi implicarea tuturor părţilor interesate;

D. întrucât transplantul de organe permite salvarea de vieţi omeneşti, asigurarea unei calităţi 
superioare a vieţii şi a celui mai bun raport cost/beneficii în comparaţie cu alte tratamente 
de înlocuire în cazul transplantului de ficat, şi creşte capacitatea pacienţilor de a participa 
la viaţa socială şi de a exersa o profesiune,

E. întrucât schimbul de organe între statele membre reprezintă deja o practică curentă, deşi 
există diferenţe semnificative între numărul de organe schimbate la nivel transfrontalier 
între statele membre; întrucât schimbul de organe între statele membre a fost facilitat de 
diferite organizaţii internaţionale de schimb de organe, precum Eurotransplant şi 
Scandiatransplant;

F. întrucât doar Spania şi un număr restrâns de alte state membre au reuşit să mărească în 
mod semnificativ numărul de donări de la persoane decedate şi întrucât s-a dovedit că 
astfel de creşteri sunt legate de introducerea unor anumite practici organizaţionale care 
permit sistemelor să identifice donatorii potenţiali şi să maximizeze numărul de organe 
prelevate de la persoanele decedate,

G. întrucât Directiva 2004/23/CE va oferi un cadru legal clar privind donarea şi transplantul 
de organe în Uniunea Europeană, care va avea ca rezultat crearea sau desemnarea în 
fiecare stat membru a unei autorităţi naţionale competente, cu sarcina de a asigura 
respectarea standardelor UE de calitate şi siguranţă,

H. întrucât este recunoscut faptul că, în mod ideal, cea mai bună metodă de a împiedica 
traficul de organe şi traficul de persoane în scopul prelevării de organe este creşterea 
numărului de organe disponibile,

I. întrucât ratele de refuzare a donării de organe variază considerabil de la un stat membru la 
altul, o astfel de variabilitate putând fi explicată prin nivelul de pregătire şi de calificare a 
profesioniştilor în materie de comunicare şi de îngrijiri acordate familiei, prin diferenţele 
existente în cadrul legislaţiilor naţionale privind consimţământul de a dona organe şi 
aplicarea practică a acestora, precum şi prin alţi factori importanţi de natură culturală, 
economică sau socială, care exercită influenţă asupra percepţiei din societate cu privire la 
beneficiile donării şi transplantării de organe,

J. întrucât ratele de donare de organe de la persoane în viaţă diferă, de asemenea, în mod 
substanţial între statele membre şi întrucât se pare că nu toate statele membre sunt 
conştiente de potenţialul pe care îl deţin în materie de donare de organe de la persoane în 
viaţă,

K. întrucât o intervenţie medicală poate fi efectuată numai în momentul în care persoana în 
cauză şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză; întrucât persoanei în cauză 
ar trebui să i se furnizeze dinainte informaţiile necesare cu privire la scopul şi natura 
intervenţiei, precum şi la consecinţele şi riscurile acesteia; întrucât persoana în cauză are 
dreptul de a-şi retrage consimţământul în mod liber în orice moment,
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L. întrucât statele membre trebuie să se asigure că organele destinate transplantului nu provin 
de la o persoană decedată al cărei deces nu a fost constatat în conformitate cu legislaţia 
naţională,

M. întrucât donările de la persoanele vii ar trebui să fie complementare celor de la persoane 
decedate,

N. întrucât utilizarea organelor în scop terapeutic implică riscul transmiterii de boli 
infecţioase şi de altă natură;

O. întrucât sensibilizarea populaţiei şi a opiniei publice joacă un rol foarte important pentru 
creşterea ratei donării,

1. salută propunerea de instituire a unui plan european de acţiune privind donarea şi 
transplantul de organe pentru perioada 2009-2015, care stabileşte o strategie de cooperare 
între statele membre, prin intermediul unui set de acţiuni prioritare bazate pe fixarea şi 
dezvoltarea de obiective comune şi pe evaluarea activităţii de donare şi transplantare, cu 
ajutorul unor indicatori comuni, care ar putea contribui la identificarea criteriilor de 
referinţă şi a celor mai bune practici;

2. aşteaptă cu interes propunerea de directivă a Comisiei menţionată mai sus, care ar trebui 
să stabilească cerinţele de calitate şi siguranţă legate de donarea, obţinerea, testarea, 
conservarea, transportarea şi distribuirea organelor pe cuprinsul UE; subliniază, totuşi, că 
viitorul cadru legislativ nu ar trebui să creeze proceduri administrative excesive pentru 
statele membre; evidenţiază faptul că noul cadru legislativ ar trebui să completeze şi să 
consolideze eforturile depuse de statele membre în vederea obţinerii unei metode active şi 
eficiente de coordonare, fără a împiedica introducerea sau menţinerea unor măsuri mai 
stricte;

3. îşi exprimă preocuparea în legătură cu insuficienţa organelor umane disponibile în vederea 
efectuării de transplanturi pentru a satisface nevoile pacienţilor; recunoaşte că lipsa acută
de donatori de organe rămâne un obstacol major în calea dezvoltării depline a serviciilor 
de transplantare şi reprezintă principala provocare cu care se confruntă statele membre UE 
în domeniul transplanturilor de organe;

4. consideră că este important, pentru a se evita risipa de organe disponibile în scopuri 
terapeutice, ca utilizarea acestora să nu cunoască obstacole juridice şi ca societatea să aibă 
încredere în sistemele de donare şi de transplantare;

5. constată importanţa aspectelor organizaţionale legate de obţinerea de organe şi subliniază 
faptul că schimburile de informaţii şi de cele mai bune practici între statele membre vor 
ajuta ţările care deţin cantităţi mici de organe să îşi îmbunătăţească ratele de donare, aşa 
cum s-a demonstrat, de exemplu, prin implementarea de elemente ale modelului spaniol în 
diferite ţări din UE sau din afara acesteia, care au reuşit astfel să îşi mărească rata de 
donare de organe; 

6. subliniază faptul că schimbările în organizarea donării şi a prelevării de organe pot duce la 
creşterea semnificativă şi menţinerea ratelor donării;
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7. constată importanţa schimburilor transfrontaliere de organe, având în vedere necesitatea 
de a asigura compatibilitatea donatorului cu cea a pacientului, o rezervă mare de donatori 
fiind importantă pentru acoperirea nevoilor tuturor pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare; 
consideră că, în cazul în care nu există schimburi de organe între statele membre, 
primitorii care necesită o compatibilitate rară ar avea foarte puţine şanse de a găsi un 
organ, în timp ce, în absenţa unor primitori compatibili pe listele de aşteptare, unii 
donatori specifici nu vor fi luaţi în considerare;

8. subliniază că stabilirea de norme comune cu caracter obligatoriu privind calitatea şi 
siguranţa va constitui singurul mijloc de a asigura un nivel înalt de protecţie a sănătăţii în 
întreaga UE; 

9. evidenţiază faptul că identificarea de donatori potenţiali a fost considerată unul dintre 
mijloacele esenţiale în procesul de donare de la persoane decedate; subliniază faptul că 
numirea în spitale a unei persoane responsabile cu donarea de organe (coordonator pentru 
transplantare), a cărei principală responsabilitate este de a dezvolta un program proactiv 
de detectare a donatorilor şi de a optimiza întregul proces de donare de organe, reprezintă 
cel mai important pas spre ameliorarea ratelor de detectare a donatorilor şi a donării de 
organe;

10. subliniază că donarea ar trebui să fie voluntară şi făcută pe baze altruiste şi să aibă loc 
într-un context juridic şi etic bine definit;

11. invită statele membre să definească în mod clar temeiul juridic care să permită expresia 
validă a consimţământului sau a refuzului de donare de organe de către persoana decedată 
sau/şi de familia acesteia;

12. susţine măsurile care îşi propun să protejeze donatorii în viaţă şi să asigure că donarea de 
organe este efectuată în mod altruist şi voluntar, fără alte plăţi decât compensaţia limitată 
strict la acoperirea cheltuielilor şi a inconvenientelor legate de donare; îndeamnă statele 
membre să definească condiţiile în care se pot acorda aceste compensaţii;

13. subliniază că instituirea unor sisteme operative bine structurate şi promovarea modelelor 
de succes la nivel naţional sunt de o importanţă primordială; sugerează că sistemele 
operative ar trebui să cuprindă un cadru legal adecvat, infrastructura tehnică şi logistică 
adaptată, suportul organizatoric necesar, precum şi un sistem de distribuire eficient;

14. solicită statelor membre să promoveze, într-o primă fază, dezvoltarea de programe de 
îmbunătăţire a calităţii donării de organe în toate spitalele unde există potenţial de donare 
de organe, pe baza unei autoevaluări a întregului proces de donare de organe de către 
specialişti în terapie intensivă şi de către coordonatorul pentru transplantare din fiecare 
spital, care ar trebui completată, atunci când este necesar şi posibil, cu rezultatele 
analizelor externe de audit;

15. subliniază că educaţia continuă ar trebui să constituie o parte esenţială a strategiei de 
comunicare a tuturor statelor membre pe această temă; în special, sugerează că persoanele 
ar trebui încurajate să vorbească despre donarea de organe şi să îşi comunice dorinţele în 
legătură cu aceasta rudelor; ia notă de faptul că numai 41% dintre cetăţenii europeni par a 
fi discutat despre donarea de organe cu familiile lor;
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16. invită în consecinţă statele membre să îmbunătăţească cunoştinţele şi competenţele de 
comunicare ale personalului medical şi al grupurilor de sprijin ale pacienţilor în ceea ce 
priveşte transplantul de organe; solicită Comisiei, statelor membre şi organizaţiilor 
societăţii civile să ia parte la acest efort de sensibilizare a publicului cu privire la 
posibilitatea de a dona organe, ţinând seama totodată de particularităţile culturale ale 
fiecărui stat membru; 

17. solicită statelor membre să exploateze la maximum potenţialul donărilor de la persoane 
decedate prin instituirea unui sistem eficient de identificare a donatorilor de organe şi prin 
promovarea coordonatorilor pentru transplantări în spitalele din Europa; solicită statelor 
membre să evalueze folosirea organelor de la donatori „marginali”, ţinând seama de 
aspectele legate de calitate şi siguranţă;

18. invită statele membre să studieze modalităţile de încurajare a persoanelor în viaţă de a 
dona organe, ca un complement la donarea de la persoane decedate;

19. consideră că toate normele pentru sistemele de transplant (distribuirea, accesul la 
serviciile de transplant, datele privind activitatea etc.) ar trebui publicate şi controlate 
temeinic, fiind necesară evitarea oricărei discriminări nejustificate în termeni de acces la 
listele de aşteptare pentru transplant şi/sau la tratament; 

20. constată că, deşi mai multe state membre au introdus înregistrarea obligatorie a 
procedurilor de transplantare şi deşi există, de asemenea, anumite registre întocmite pe 
bază voluntară, nu există un sistem exhaustiv care să colecteze datele privind diferitele 
tipuri de transplant şi rezultatele acestora; 

21. în consecinţă, sprijină în mod deosebit crearea de registre la nivel naţional şi european, 
precum şi stabilirea unei metodologii de comparare a rezultatelor registrelor existente 
pentru monitorizarea post-transplant a primitorilor de organe, în conformitate cu cadrul 
juridic european existent privind protecţia datelor cu caracter personal;  

22. sprijină crearea la nivel naţional şi european de registre de observaţie ulterioară a 
donatorilor în viaţă, în scopul asigurării unei mai bune protecţii a sănătăţii acestora; 

23. indică existenţa unei legături între penuria de organe şi traficul de organe şi de persoane în 
scopul prelevării de organe; pune în evidenţă faptul că orice exploatare comercială a 
organelor care împiedică accesul echitabil la transplanturi este contrară eticii, contravine 
celor mai elementare valori umane, încalcă articolul 21 din Convenţia privind drepturile 
omului şi biomedicina şi este interzisă în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Carta 
drepturilor fundamentale a UE; subliniază că mărirea numărului de organe disponibile în 
statele membre va contribui la un control mai eficient al acestor practici, eliminând situaţii 
în care cetăţeni europeni sunt obligaţi să caute organe în afara UE şi a cadrului juridic şi 
etic al acesteia;

24. îndeamnă statele membre să stabilească mecanisme pentru a evita situaţiile în care 
personalul medical, instituţii sau companii de asigurare încurajează cetăţeni ai Uniunii să 
obţină un organ din ţări terţe cu ajutorul unor practici care implică traficul de organe sau 
de persoane în scopul prelevării de organe; îndeamnă statele membre să monitorizeze 
astfel de cazuri identificate pe teritoriul lor; precum şi să ia în considerare introducerea de 



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

RO

măsuri legislative, inclusiv de sancţiuni, aplicabile persoanelor care contribuie şi/sau 
participă la astfel de activităţi; îndeamnă statele membre să monitorizeze astfel de cazuri 
identificate pe teritoriul lor; îndeamnă statele membre să ia în considerare introducerea de 
măsuri legislative, inclusiv de sancţiuni, aplicabile persoanelor care contribuie şi/sau 
participă la astfel de activităţi;

25. recunoaşte că îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei donării şi transplantului de organe este 
de o importanţă vitală; subliniază că această îmbunătăţire va avea un impact asupra 
reducerii riscurilor asociate transplantului, reducând astfel efectele adverse; recunoaşte că 
acţiunile în direcţia calităţii şi siguranţei ar putea avea un efect asupra numărului de 
organe disponibile şi viceversa; solicită Comisiei să sprijine statele membre să îşi dezvolte 
capacitatea de a crea şi ameliora cadre de reglementare pentru creşterea calităţii şi 
siguranţei;

26. evidenţiază faptul că este necesară buna cooperare dintre personalul medical şi autorităţile 
naţionale şi că aceasta asigură valoare adăugată;

27. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
precum şi parlamentelor şi guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

INTRODUCERE

Joseph Murray, câştigător al Premiului Nobel, a fost primul care a anunţat un transplant de 
rinichi între gemeni monozigoţi realizat cu succes, în 1954. De la această dată, transplantul de 
organe a devenit treptat o formă de tratament bine stabilită şi foarte importantă. Transplantul 
de rinichi reprezintă cea mai bună opţiune terapeutică pentru pacienţii suferind de boli renale 
aflaţi în stadiu terminal, care oferă cele mai bune rezultate în termeni de supravieţuire, calitate 
a vieţii şi rentabilitate, în comparaţie cu alte tratamente de înlocuire în afecţiunile renale. Într-
o studiu meta-analitic a literaturii medicale şi economice de evaluare a tratamentelor de 
înlocuire în cazul insuficienţelor renale, publicat pe o perioadă de 20 de ani, s-a ajuns la 
concluzia că transplantul renal a devenit mai rentabil de-a lungul timpului. Astfel, în timp ce 
costurile pentru un centru de dializă rămân neschimbate, fiind cuprinse între 55 000 şi 80 000 
USD pe an de viaţă salvată, transplantul de rinichi a ajuns la valoarea de 10 000 USD pe an de 
viaţă salvată1.

Transplanturile de ficat, inimă şi plămâni reprezintă o alternativă terapeutică aproape unică 
pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică, pulmonară sau cardiacă în stadiu terminal, deşi 
transplantul de ficat a fost realizat şi în cazul tratării unor patologii specifice care nu cauzează 
insuficienţă hepatică terminală. Transplantul de pancreas, în diferitele sale forme, a devenit o 
soluţie pentru restabilirea secreţiei de insulină în cazul unor anumiţi pacienţi diabetici, cu 
scopul de a îmbunătăţi şansele de supravieţuire a pacientului şi calitatea sa de viaţă. 
Transplantul de intestine subţiri, realizat în mod curent în cadrul unui transplant de mai multe 
organe, constituie în continuare o procedură relativ rară, dar care poate fi soluţia în condiţii 
periculoase pentru viaţa pacientului.   

Rezultatele transplanturilor de organe s-au îmbunătăţit, de asemenea, de-a lungul timpului, 
datorită progreselor realizate în domeniul tehnicilor chirurgicale, accesului la noi 
medicamente imunosupresive şi a experienţei tot mai îndelungate a echipelor medicale şi 
chirurgicale în materie de transplant.  Potrivit raportului anual OPTN/SDRD din 2006, rata 
neajustată de supravieţuire în cazuri de transplanturi de grefe a fost de 91%, 80% şi respectiv 
70% după un an, trei şi respectiv cinci ani, pentru pacienţi din SUA care au primit rinichi de 
la donatori decedaţi (donatori „nemarginali”) în perioada 1999-2004. Pentru aceeaşi perioadă, 
rata neajustată de supravieţuire în cazuri de transplanturi de grefe de rinichi de la donatori 
„marginali” a fost de 82%, 68% şi 53%.

Se înregistrează îmbunătăţiri de-a lungul timpului şi în ceea ce priveşte supravieţuirea 
pacientului în urma unui transplant. De exemplu, pentru pacienţii care au primit un transplant 
în perioada 1984-1987, rata de supravieţuire, după trei ani, a fost de 47,2%, în timp ce rata 
pacienţilor care au primit un transplant de ficat în perioada 2003-2005 s-a ridicat la 76,6%, 
potrivit Registrului spaniol pentru transplanturile de ficat. Cifrele din Registrul european 
pentru transplanturile de ficat prezintă progrese similare. În cazul transplanturilor realizate în 
perioada 1968-1988, rata de supravieţuire a pacientului şi a transplantului a fost, după zece 
ani, de 36% şi respectiv 31% pentru transplanturile de ficat, valorile corespunzătoarea pentru 

                                               
1 Dr. Rafael Matesanz şi Beatriz Dominguez-Gil, „Strategies to optimize deceased organ donation”
 Transplantation Reviews, volumul 21, numărul 4, octombrie 2007, paginile 177-188
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transplanturile după 1988 fiind de 60% şi respectiv 50%.

Jumătatea duratei de viaţă pentru pacienţii cu transplant de inimă din perioada 1982-1988 a 
fost de 8,2 ani şi de 10,2 ani pentru pacienţii care au primit transplant în perioada 1994-1998. 
Aceste cifre continuă să se îmbunătăţească, potrivit Registrului internaţional pentru 
transplanturile de inimă şi plămân.

Există, cu toate acestea, numeroase probleme în domeniul transplantului de organe care 
trebuie soluţionate: pe termen lung, grefele sunt cel mai adesea pierdute în urma aşa-numitei 
respingeri cronice sau a decesului cu o grefă în stare de funcţionare, situaţie întâlnită cu 
precădere în cadrul patologiei cardiovasculare. Pe lângă aceasta, pe termen scurt sau lung, 
consecinţele imunosupresiunii duc la scăderea longevităţii şi a calităţii vieţii pacienţilor cu 
transplant de organ.

În ciuda acestor dificultăţi, primul obstacol în domeniul transplantului de organe îl reprezintă 
decalajul important care există între numărul de pacienţi care aşteaptă un transplant şi cel al 
pacienţilor care îl primesc. Această situaţie este cauzată de numărul insuficient de organe 
pentru transplant în raport cu cererea de organe. În timp ce numărul de pacienţi aflaţi pe listele 
de aşteptare creşte, rata donării şi numărul de organe disponibile pentru transplant stagnează 
sau creşte într-un ritm mai lent.

Faptul că număr mai mare de pacienţi înscrişi pe listele de aşteptare este însoţit de o creştere 
modestă a numărului de pacienţi care primesc un transplant duce la perioade mai lungi de 
aşteptare. Timpul de aşteptare pentru un transplant de rinichi implică costuri mari şi ar putea 
avea efecte negative asupra grefei şi a supravieţuirii pacientului. Pe lângă aceasta, numărul 
pacienţilor susceptibili să decedeze în aşteptarea unui transplant ar putea, de asemenea, să 
crească. Numărul insuficient de organe pentru transplant ar putea fi subestimat, deoarece lipsa 
de organe i-ar putea determina pe medici să nu înscrie pacienţi noi pe listele de aşteptare.  

În aceste condiţii, penuria acută de organe constituie o provocare de proporţii în ceea ce 
priveşte transplantul de organe şi ar trebui abordată cu ajutorul unei strategii bine planificate 
şi integrate.  

PROCESUL DE DONARE DUPĂ MOARTEA CEREBRALĂ  

Activitatea de donare de la persoane decedate este bazată mai ales pe donarea după 
constatarea morţii cerebrale. Trebuie subliniat faptul că nu mai mult de 1% dintre persoanele 
decedate şi nu mai mult de 3% dintre persoanele care decedează într-un spital se află de 
această situaţie. Numărul de donatori potenţiali în stare de moarte cerebrală este, prin urmare, 
limitat. Având în vedere acest fapt, este dificil să se atingă potenţialul de donare de la 
persoane aflate în stare de moarte cerebrală, deoarece donarea de organe şi obţinerea acestora 
constituie un proces foarte delicat şi complex, care necesită cooperarea unui număr mare de 
actori şi care poate fi oricând întrerupt. Mai mult decât atât, întregul proces ar trebui să se 
desfăşoare într-o perioadă foarte scurtă de timp, ceea ce măreşte riscul apariţiei de 
disfuncţionalităţi.  Acest proces cuprinde următoarele faze principale:
. 
 Identificarea donatorului:  toţi donatorii potenţiali ar trebui identificaţi cât mai rapid 

posibil. Această identificare timpurie va facilita depistarea şi menţinerea stării 
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donatorului, dar implică în mod necesar o atitudine proactivă în această primă fază, 
care este hotărâtoare.

 Examinarea donatorului: Riscul de transmitere de la donator la recipient a unor boli 
grave prin intermediul transplantului de organe (neoplazie, infecţii) ar trebui redus la 
minim. Cu toate acestea, trebuie să se asigure faptul că numai organele inutilizabile 
sunt eliminate, evitându-se în acest fel pierderile inutile de organe.

 Menţinerea stării donatorului: este esenţial ca organele obţinute să fie conservate în 
condiţii adecvate înainte de prelevarea lor. Menţinerea stării fiziologice a donatorului 
potenţial aflat în terapie intensivă şi a donatorului înainte şi în timpul prelevării ar 
influenţa în mod semnificativ starea organelor. Menţinerea inadecvată a stării 
donatorului ar putea duce la obţinerea de organe inutilizabile şi la creşterea numărului 
de cazuri de eşec de grefă primară.

 Consimţământ/autorizare: Consimţământul sau autorizarea necesare trebuie obţinute 
înainte de retragerea organului. În funcţie de ţară, există diferite cerinţe legale de 
obţinere a consimţământului: în timp ce în unele state se aplică consimţământul 
presupus (iar refuzul de a dona trebuie indicat), în alte state, este necesară exprimarea 
specifică a consimţământului.

 Prelevarea de organe: tehnica chirurgicală de prelevare a organelor şi modul în care 
acestea sunt mai târziu tratate şi conservate înainte şi în timpul transportului sunt 
hotărâtoare pentru succesul final al transplantului. În fiecare an, un anumit număr de 
organe sunt deteriorate în cursul prelevării şi/sau al transportului. Unele dintre ele pot 
fi recuperate, dar altele trebuie eliminate. Coordonarea activităţilor de prelevare este 
necesară pentru a se asigura succesul procesului. 

 Distribuirea de organe: În cazul anumitor organe, mai ales rinichi, inimă şi organe 
pediatrice, succesul pe termen lung al transplantului depinde parţial de asigurarea 
compatibilităţii dintre donator şi primitor. Este important să existe un sistem bine 
organizat de distribuire şi transportare în cele mai bune condiţii al organelor donate.  
În anumite cazuri, o distribuire optimă va necesita schimbul de organe între diferite 
organizaţii de transplant şi ţări. Cooperarea dintre ţări devine din ce în ce mai 
importantă.

Este uşor de înţeles că procesul de donare şi transplantare care intervine după moartea 
cerebrală este unul delicat, complex şi îndelungat. Pe de o parte, este necesară participarea 
unor persoane din domenii foarte diferite de activitate; pe de altă parte, pierderea de donatori 
şi/sau organe este posibilă în orice fază a procesului.

Există diferenţe mari între statele membre în ceea ce priveşte ratele de donare de organe 
provenite de la persoane decedate, diferenţe cuprinse între 34-35 donatori la un milion de 
locuitori în Spania şi mai puţin de 1,1 donatori la un milion de locuitori în Bulgaria. Aceste 
diferenţe sunt dificil de explicat şi este evident că unele modele organizaţionale funcţionează 
mai bine decât altele. Cooperarea între statele membre ar trebui să se concentreze pe 
identificarea celor mai bune sisteme, pe schimbul de experienţă şi pe promovarea celor mai 
bune practici, precum şi pe acordarea de ajutor statelor membre ale căror sisteme de transplant 
nu sunt încă suficient de dezvoltate.

Propunerea Comisiei de creare a unui plan european de acţiune pentru donarea şi transplantul 
de organe pentru perioada 2009-2015 stabileşte o strategie de cooperare între statele membre 
bazată pe un set de acţiuni prioritare, pe fixarea şi dezvoltarea de obiective comune, pe 
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indicatori şi criterii de referinţă cantitativi şi calitativi comuni, pe raportarea la intervale 
regulate şi pe identificarea celor mai bune practici.


