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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με με την εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά ιστών και κυττάρων
(2011/2307(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 τη 2η έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών για την εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά ιστών και κυττάρων 
(COM(2011)0352),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/53/ΕE της 7ης Ιουλίου 2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας των 
ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής: Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-
2015): Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/23/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 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 κυττάρων3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/17/ΕΚ της 8ης Φεβρουαρίου 20064 σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για τη δωρεά, την προμήθεια και τον έλεγχο 
ανθρώπινων ιστών και κυττάρων,

– 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 τα ευρωπαϊκά στοιχεία σχετικά με τη δωρεά ιστών, αιμοποιητικών και 
αναπαραγωγικών κυττάρων και τις δραστηριότητες μεταμόσχευσης της έκθεσης του 
ευρωπαϊκού μητρώου οργάνων, ιστών και κυττάρων για το 2010,

                                               
1 ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 14.
2 ΕΕ C 161E της 31.5.2011, σ. 65. 
3 ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 48. 
4 ΕΕ L 38 της 9.2.2006, σ. 40
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– 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-
0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιστοί και κύτταρα που λαμβάνονται από δωρεές, π.χ. δέρμα, 
οστά, τένοντες, κερατοειδείς και αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, χρησιμοποιούνται ολοένα 
και συχνότερα ως πρώτη ύλη για φάρμακα προηγμένης θεραπείας (advanced therapy 
medicinal products ή ATMP)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφο 1, της οδηγίας 
2004/23/ΕΚ, τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά τριετία στην Επιτροπή εκθέσεις για την 
πρακτική της εθελοντικής και μη αμειβόμενης δωρεάς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 27 από τις 29 χώρες που υπέβαλαν έκθεση εφαρμόζουν κάποιου 
είδους διατάξεις που διέπουν την αρχή της εθελοντικής και μη αμειβόμενης δωρεάς ιστών 
και κυττάρων (δεσμευτικές ή μη)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 13 χώρες διαθέτουν κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά τη 
δυνατότητα παροχής μιας κάποιας αποζημίωσης ή κινήτρου σε δωρητές ιστών και 
κυττάρων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι 19 χώρες αναφέρουν ότι παρέχουν κάποιας μορφής αποζημίωση 
ή κίνητρο σε ζώντες δότες ιστών και κυττάρων (εξαιρουμένων των αναπαραγωγικών 
κυττάρων)·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 χώρες παρέχουν κάποιας μορφής αποζημίωση ή κίνητρο για 
τη δωρεά αναπαραγωγικών κυττάρων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις χώρες παρέχουν κάποιας μορφής αποζημίωση ή κίνητρο 
σε συγγενείς των αποθανόντων δοτών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια ευαισθητοποίηση και η κοινή γνώμη διαδραματίζουν 
πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση των ποσοστών δωρεάς ιστών και κυττάρων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 11 χώρες εφαρμόζουν πολιτικές για την προώθηση της 
αυτάρκειας σε ιστούς και κύτταρα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των χωρών που υποβάλλουν έκθεση διαθέτει 
δημόσιους φορείς συλλογής/εφοδιασμού ιστών και κυττάρων ή ένα διπλό σύστημα που 
περιλαμβάνει τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους φορείς συλλογής/εφοδιασμού·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προμήθεια ανθρώπινων ιστών και κυττάρων διενεργείται από 
άτομα που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα κατάρτισης που καθορίζεται από 
ομάδα εξειδικευμένη στην προμήθεια ιστών και κυττάρων, ή από ίδρυμα ιστών που έχει 
λάβει άδεια για την προμήθεια·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ιατρική επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αφού 
προηγουμένως το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει συναινέσει σε αυτήν κατά τρόπο 
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ελεύθερο και έχοντας επίγνωση της κατάστασης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ιστών και κυττάρων για εφαρμογές στο ανθρώπινο 
σώμα ενέχει κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών και άλλες πιθανές παρενέργειες στους λήπτες. 
Ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί με την προσεκτική επιλογή του δότη, τον εργαστηριακό 
έλεγχο κάθε δωρεάς και την εφαρμογή διαδικασιών για την προμήθεια ιστών και 
κυττάρων σύμφωνα με κανόνες και διαδικασίες που καταρτίζονται και ενημερώνονται 
βάσει των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών·

1. επικροτεί τα συμπεράσματα της 2ης έκθεσης για την εθελοντική και μη αμειβόμενη 
δωρεά ιστών και κυττάρων·

Αποζημίωση και ανιδιοτέλεια

2. τονίζει ότι η δωρεά πρέπει να είναι οικειοθελής και χωρίς πληρωμή, και να λαμβάνει 
χώρα στο πλαίσιο ενός σαφώς καθορισμένου νομικού και δεοντολογικού πλαισίου·

3. προσυπογράφει τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία δωρητών εν ζωή και 
διασφαλίζουν ότι η δωρεά οργάνων πραγματοποιείται ανιδιοτελώς και οικειοθελώς, και 
θεωρεί θεμελιώδη τη σημασία της αρχής της ανιδιοτέλειας, όχι μόνον λόγω των θετικών 
συνεπειών στην ποιότητα και την ασφάλεια των κυττάρων και των ιστών που δωρίζονται, 
αλλά και λόγω της αλληλεγγύης που υπονοεί προς τα δεινά των άλλων·

4. καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χορηγείται η 
οικονομική αποζημίωση, έχοντας υπόψη ότι η αποζημίωση προορίζεται αυστηρά για την 
κάλυψη του κόστους της δωρεάς οργάνων, όπως έξοδα ταξιδίου, απώλεια εισοδήματος ή 
ιατρικά έξοδα, απαγορεύοντας κατά τον τρόπο αυτόν τυχόν οικονομικά κίνητρα ή 
μειονεκτήματα για έναν δυνητικό δωρητή·

5. υπογραμμίζει ωστόσο το γεγονός ότι η αρχή της ανιδιοτέλειας δεν παραβιάζεται 
απαραιτήτως από τη χρήση μη οικονομικών κινήτρων, όπως παροχές σε είδος, οι οποίες 
μπορούν να καταστήσουν τη δωρεά λιγότερο επαχθή και περισσότερο ελκυστική, ενώ 
διασφαλίζουν ότι το ανθρώπινο σώμα δεν πρέπει να αποτελεί πηγή οικονομικού κέρδους·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ζώντες δότες επιλέγονται με γνώμονα την 
υγεία και το ιατρικό ιστορικό τους και, κατά περίπτωση, κατόπιν ψυχολογικής 
αξιολόγησης, από ειδικευμένους ή καταρτισμένους και ικανούς επαγγελματίες·

Ζητήματα ανιχνευσιμότητας και διαφάνειας

7. τονίζει ότι η αρχή της διαφάνειας αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου δημόσιας υποστήριξης για τις δωρεές· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ένα διαφανές σύστημα δωρεάς το οποίο θα ενισχύει την ασφάλεια των 
ασθενών και θα αυξάνει την ανιχνευσιμότητα, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον 
αφορά τη δωρεά γαμετών·

8. καλεί, υπό το πρίσμα αυτό, τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη παροχή επαρκούς 
πληροφόρησης και δεδομένων προκειμένου το κοινό να είναι ενημερωμένο όταν 
προβαίνει σε σχετικές επιλογές·
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9. επισημαίνει τα νομικά και ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από την ύπαρξη 
ιστοσελίδων που επιτρέπουν την ηλεκτρονική πώληση ή αγορά γαμετών· καλεί τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για τη ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος με σκοπό να αποτρέψουν 
την ενδεχόμενη δημιουργία ηλεκτρονικής μαύρης αγοράς·

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ενίσχυση της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας 

10. καλεί τα κράτη μέλη να δράσουν συντονισμένα για να συμμετέχουν στην ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων στον εφοδιασμό σε 
ιστούς και κύτταρα και τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ευαισθητοποίησης σχετικά με τη 
δωρεά ιστών και κυττάρων·

11. θεωρεί ότι ο ρόλος των διμερών συμφωνιών έχει εξαιρετική σημασία για τη στήριξη 
χωρών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε ιστούς και κύτταρα ή αδυναμία εύρεσης 
συμβατών δοτών στη χώρα τους και για να διασφαλίζεται μεταξύ των κρατών η 
περισσότερο ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τους ιστούς και τα κύτταρα·

12. ειδικότερα, επικροτεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο του ευρωπαϊκού μητρώου οργάνων, 
ιστών και κυττάρων (Eurocet) στον εν λόγω τομέα, το οποίο διαδραμάτισε σημαντικότατο 
ρόλο δρώντας ως η κεντρική βάση δεδομένων της Ευρώπης για τη συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με τη δωρεά ιστών και κυττάρων και δραστηριοτήτων μεταμόσχευσης· καλεί τις 
αρχές των κρατών μελών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με το Eurocet για να 
συμφωνήσουν σε περαιτέρω κοινά πρότυπα όσον αφορά τη δωρεά κυττάρων και ιστών 
και, ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες υγείας να μπορέσουν να βελτιώσουν τη συμβατότητα 
που προσφέρεται στους ευρωπαίους πολίτες·

13. καλεί τα κράτη μέλη να ερευνήσουν όλες τις πιθανές ευκαιρίες για ευρύτερη διεθνή 
συνεργασία στον εν λόγω τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πιθανές χρήσεις των 
αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων·

Ομφαλοπλακουντιακό αίμα και βλαστοκύτταρα

14. αναγνωρίζει τη σημασία της επιστημονικής προόδου που σημειώθηκε στον τομέα του 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος και τις πιθανές χρήσεις του για την αντιμετώπιση 
νοσημάτων, περιλαμβανομένων των παιδικών ασθενειών· 

15. υπογραμμίζει τη σημασία της δωρεάς ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ιστών από 
μητέρες κατά τον τοκετό είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές τράπεζες με σκοπό να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση νοσημάτων και στην περαιτέρω έρευνα στον εν λόγω 
τομέα·

16. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις δημόσιες και 
ιδιωτικές τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος με ενημερωτικές εκστρατείες που 
μπορούν να λαμβάνουν χώρα, επί παραδείγματι, κατά τη διάρκεια μαθημάτων ανώδυνου 
τοκετού·

17. προτείνει στα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης και εφαρμογής κοινών 
προτύπων λειτουργίας και ηθικής τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές τράπεζες 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος, όπως αυτά που προτείνονται από μη κυβερνητικές 
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οργανώσεις όπως το διεθνές ίδρυμα Netcord και ο οργανισμός διαπίστευσης FACT 
(Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy)·

18. προτρέπει τις δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος να 
εντείνουν τη συνεργασία τους με σκοπό να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα εθνικών 
δειγμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ιστών·

19. επισημαίνει την ανάπτυξη μη διεισδυτικών μεθόδων συλλογής βλαστικών κυττάρων 
χρησιμοποιώντας τη συλλογή βλαστικών κυττάρων περιφερικού αίματος (PBSC)·

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα επέκτασης του αριθμού των κέντρων 
συλλογής δειγμάτων βλαστικών κυττάρων αίματος με σκοπό να αυξηθούν οι πιθανότητες 
εύρεσης συμβατού δότη για άτομα που χρειάζονται μεταμόσχευση·

21. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα τα οποία θα ενθαρρύνουν εθνοτικές 
μειονότητες να δωρίζουν ιστούς και κύτταρα σε δημόσιες τράπεζες με σκοπό την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων σε συμβατούς δότες για τη συγκεκριμένη ομάδα·

22. τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της υφιστάμενης κανονιστικής 
ανομοιογένειας μεταξύ των κρατών μελών που αντικατοπτρίζει τη διαφορά των εθνικών 
αξιών και πρακτικών στον εν λόγω τομέα, η παρούσα έκθεση δεν εξετάζει θέματα 
σχετικά με την έρευνα των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, τη θεραπευτική 
κλωνοποίηση και την εξωσωματική γονιμοποίηση·

23. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αναθεώρησης των αρχών που διέπουν τις 
δωρεές ιστών και κυττάρων όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/23/ΕΚ, με σκοπό να τις 
εναρμονίσει με τις αρχές που διέπουν τις δωρεές οργάνων, όπως θεσπίζονται από την 
οδηγία 2010/45/ΕΕ, και να λάβει υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις και τις συστάσεις της 
παρούσας έκθεσης·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.



PE480.608v01-00 8/9 PR\889680EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα έκθεση ενισχύει την άποψη ότι οι δωρεές πρέπει να είναι εθελοντικές και να 
πραγματοποιούνται σε μη κερδοσκοπική βάση στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος διαφάνειας. 
Ασχολείται αποκλειστικά με τους ιστούς και τα κύτταρα που ανήκουν σε μία εκ των τριών 
κατηγοριών, ήτοι πολλαπλοί ιστοί, αναπαραγωγικά κύτταρα και μη αναπαραγωγικά κύτταρα. 
Με εξαίρεση τον ιστό δέρματος, τα αγγεία και την αμνιακή μεμβράνη, η δωρεά προέρχεται 
συνήθως από κάποιον αποθανόντα δότη. 

Δεδομένου ότι η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών, οι 
συστάσεις που ορίζονται προσανατολίζονται στη συμπλήρωση υφισταμένων πρακτικών στα 
κράτη μέλη και στην αξιοποίηση τομέων όπως οι διασυνοριακές δωρεές. Ωστόσο, πρέπει να 
σημειωθεί ότι θέματα όπως η έρευνα εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, η εξωσωματική 
γονιμοποίηση και η κλωνοποίηση με τη χρήση βλαστικών κυττάρων για λόγους έρευνας δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας έκθεσης, και οι σχετικές αποφάσεις είναι 
καλύτερο να λαμβάνονται σε επίπεδο κρατών μελών.

Αποζημίωση και ανιδιοτέλεια

Η εισηγήτρια πρεσβεύει την άποψη ότι η ανιδιοτέλεια έχει ζωτική σημασία στη δωρεά ιστών 
και κυττάρων. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαχειρίζονται και να καθορίζουν με προσοχή την 
αποζημίωση για δωρεές, η οποία πρέπει να περιορίζεται στην κάλυψη του κόστους της 
δωρεάς, όπως έξοδα ταξιδίου, απώλεια εισοδήματος ή ιατρικά έξοδα. Ωστόσο, η κανονιστική 
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος ποικίλλει και ορισμένες χώρες προσφέρουν 
χρηματική αποζημίωση για τη δωρεά γαμετών. Απορρίπτοντας την εν λόγω προσέγγιση, η 
εισηγήτρια θα προτιμούσε να δοθεί έμφαση σε μη χρηματικές παροχές σε είδος, όπως το 
τρέχον πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο ενθαρρύνει τη δωρεά ωαρίων (egg-
sharing) με σκοπό να αυξήσει τον αριθμό δωρεών γαμετών, και οι οποίες παρέχουν μία 
περισσότερο ηθική αποζημίωση που αντισταθμίζει την ταλαιπωρία και την αναστάτωση της 
δωρεάς.

Η εισηγήτρια εκφράζει επίσης την ανησυχία της σχετικά με τα νομικά και ηθικά προβλήματα 
που προκαλεί η ύπαρξη πλειάδας ιστοσελίδων που επιτρέπουν την ηλεκτρονική πώληση ή 
αγορά γαμετοκυττάρων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης 
νομοθεσίας για τη ρύθμιση του εν λόγω τομέα, με σκοπό την αποτροπή της πιθανής 
δημιουργίας μιας ηλεκτρονικής μαύρης αγοράς.

Διεθνής συνεργασία και ανιχνευσιμότητα

Η έκθεση της Επιτροπής τονίζει ότι υπάρχουν ελλείψεις σε μυελό των οστών και σπερματικά 
κύτταρα σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι πολλές χώρες αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην 
εύρεση συμβατών ιστών και κυττάρων για μέλη εθνοτικών μειονοτήτων. Η παρούσα έκθεση 
προσανατολίζεται στην αύξηση του εφοδιασμού σε ιστούς και κύτταρα με την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις συνήθεις λειτουργίες, τα ηθικά πρότυπα και την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δωρεές. Ειδικότερα, η εισηγήτρια ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με το υφιστάμενο πρόγραμμα Eurocet. Οι αναφορές 
σε διεθνείς συμφωνίες περιλαμβάνονται επίσης για να συμβάλουν στην αύξηση των παροχών 
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ιστών και κυττάρων, διασφαλίζοντας ότι πληρούνται τα πρότυπα υγείας και ασφαλείας, 
γεγονός που είναι προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Με σκοπό την 
αποτελεσματική συμβολή στη διασυνοριακή συνεργασία στον εν λόγω τομέα, πρέπει να 
διενεργούνται ουσιαστικοί έλεγχοι για να διασφαλίζεται η μέγιστη ανιχνευσιμότητα και 
διαφάνεια στο σύστημα δωρεών. 

Ομφαλοπλακουντιακό αίμα και βλαστοκύτταρα

Η εισηγήτρια επιδιώκει να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή στη δωρεά 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος από το οποίο προέρχονται τα βλαστικά κύτταρα, καθώς 
αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ότι τα εν λόγω κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στη θεραπεία νοσημάτων, περιλαμβανομένων των παιδικών ασθενειών. Για να 
βελτιστοποιηθεί το δυναμικό του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, οι αρμόδιες αρχές πρέπει 
να αναπτύξουν δημόσιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης με στόχο κυρίως τις μέλλουσες 
μητέρες. Τα κοινά πρότυπα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται και να τηρούνται τόσο σε εθνικές 
όσο και σε ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες πρέπει να συνεργάζονται για να αυξήσουν τη 
διαθεσιμότητα των εθνικών δειγμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Η εισηγήτρια επισημαίνει τα οφέλη της διερεύνησης διαφόρων μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή βλαστικών κυττάρων όπως η συλλογή βλαστικών 
κυττάρων περιφερικού αίματος (PSBC), μια μη διεισδυτική μέθοδος. Το Anthony Nolan 
Trust, ένα βρετανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα για τον καρκίνο του αίματος, συλλέγει 
βλαστοκύτταρα αίματος από δότες για να βοηθά άτομα που έχουν ανάγκη μιας σωτήριας 
μεταμόσχευσης βλαστικών κυττάρων και παρέχει δύο μεταμοσχεύσεις ανά ημέρα, κατά μέσο 
όρο, γεγονός που καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία της εν λόγω ιατρικής τεχνολογίας. 
Επιπλέον, η εισηγήτρια πιστεύει ακράδαντα ότι ο πρόσφατος κανονισμός στις ΗΠΑ που 
επιτρέπει την πώληση βλαστοκυττάρων αίματος τα οποία αποκτήθηκαν με αφαίρεση θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή και επαναλαμβάνει ότι οι δωρεές πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε εθελοντική και μη αμειβόμενη βάση. 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Η παρούσα έκθεση αναλύει τις τρέχουσες τάσεις που επικρατούν στην ΕΕ στον τομέα της 
εθελοντικής και μη αμειβόμενης δωρεάς ιστών και κυττάρων και κάνει συστάσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων στην Ευρώπη και την αύξηση της ροής των 
δωρεών μεταξύ των κρατών μελών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αύξηση των αποθεμάτων 
βλαστικών κυττάρων και ομφαλοπλακουντιακού αίματος στα κράτη μέλη και στην 
αξιοποίηση θεραπειών με βλαστοκύτταρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
νοσημάτων. Η εισηγήτρια επικροτεί τη συνεργασία των συναδέλφων της στην παρούσα 
έκθεση. 


