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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ
(2007/2210(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, COM (2007)0275, καθώς και το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση: Εκτίμηση 
Αντικτύπου SEC(2007)0705,

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

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σχετικά 
με τη μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τη Βιοϊατρική, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της σχετικά με τη μεταμόσχευση 
ανθρώπινων οργάνων και ιστών,

– έχοντας υπόψη ένα έγγραφο από την πρώτη εθνική συνάντηση εμπειρογνωμόνων 
σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων σε κοινοτικό επίπεδο, SANCO C6 
EFZ/gsc D (2007) 360346, 13 Σεπτεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και 
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των ασθενών για μεταμόσχευση στην Ευρώπη δεν 
καλύπτονται και η ζήτηση έχει υπερβεί την προσφορά οργάνων τόσο από νεκρούς όσο 
και από τις αλτρουιστικές δωρεές από ζωντανούς δωρητές,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τώρα διαθέσιμα δεδομένα για το εμπόριο ανθρώπινων 
οργάνων και αποδεικτικά στοιχεία για ραγδαία αναπτυσσόμενη εμπορευματοποίηση και 
μεταμοσχευτικό τουρισμό,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα ασφάλειας συχνά αγνοούνται όταν εφαρμόζεται 

                                               
1 ΕΕ L 102, της 7.4.2004, σελ.48.
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παράνομη μεταμόσχευση οργάνων με σκοπό το κέρδος, η οποία μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο τη ζωή του δωρητή και του λήπτη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα, η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια 
είναι ουσιαστικές προκειμένου να αποκομίσει η κοινωνία τα οφέλη που μπορεί να 
προσφέρει η μεταμόσχευση ως θεραπεία,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τα 
ποσοστά μεταμοσχεύσεων, την πηγή των οργάνων (ζωντανός ή νεκρός δωρητής), καθώς 
και ως προς τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τη δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων, ενώ η οργανωτική προσέγγιση στη μεταμόσχευση ποικίλλει από χώρα σε χώρα, 
γεγονός που οδηγεί σε ανόμοια πρότυπα στην ΕΕ,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταμόσχευση οργάνων παρέχει τη δυνατότητα της διάσωσης 
ζωών, της προσφοράς καλύτερης ποιότητας ζωής και ότι είναι η θεραπεία με την 
καλύτερη σχέση κόστους/ωφέλειας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεά και η μεταμόσχευση οργάνων είναι ευαίσθητα και 
περίπλοκα θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο ιατρικές αλλά και νομικές και 
ηθικές πτυχές, για την ανάπτυξη των οποίων απαιτείται η πλήρης συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση οργάνων στη θεραπευτική εγκυμονεί κίνδυνο μετάδοσης 
μολυσματικών και άλλων νόσων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό η ανταλλαγή οργάνων μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ , αλλά δεν υπάρχει ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός που να 
συντονίζει την ανταλλαγή,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η συγκεκριμένη και θετική 
πληροφόρηση μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της προθυμίας 
του κοινού για δωρεά οργάνων,

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες 
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ» για τις προτεινόμενες μελλοντικές ενέργειες πολιτικής και 
προτεραιότητές της σε σχέση με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

2. προσβλέπει στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία θα καθορίζει απαιτήσεις 
ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη 
μεταφορά και τη διανομή οργάνων στην ΕΕ· τονίζει, εντούτοις, ότι το επικείμενο 
νομοθετικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να δημιουργήσει υπερβολική διοικητική επιβάρυνση 
για τα κράτη μέλη, ούτε να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση των υφιστάμενων ορθών 
πρακτικών· επισημαίνει ότι το νέο νομοθετικό έγγραφο θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει 
τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτύχουν μια ενεργή 
και αποτελεσματική μέθοδο συντονισμού χωρίς να παρακωλύσουν τη λήψη ή τη 
διατήρηση αυστηρότερων μέτρων·
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3. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την ανεπάρκεια διαθέσιμων ανθρώπινων 
οργάνων για μεταμόσχευση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών· αναγνωρίζει ότι 
η σοβαρή έλλειψη δωρητών οργάνων εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την 
πλήρη ανάπτυξη των υπηρεσιών μεταμόσχευσης και την κύρια πρόκληση την οποία 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων·

4. σημειώνει τις σημαντικές διαφορές όσον αφορά την πηγή των οργάνων (νεκρός ή 
ζωντανός δωρητής) στο εσωτερικό της ΕΕ, τις μεγάλες διαφορές μεταξύ της επιτυχίας 
των διαφόρων κρατών μελών να αυξήσουν τον αριθμό των δωρητών τους, τις διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας και τις 
διαφορετικές οργανωτικές προσεγγίσεις στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων· θεωρεί 
ότι οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν εν μέρει σε ένα μίγμα πολιτιστικών, ηθικών, 
θρησκευτικών, ιστορικών και κοινωνικών παραγόντων· επισημαίνει, εντούτοις, ότι ο 
κρίσιμος παράγοντας φαίνεται να είναι το πώς οργανώνεται η όλη διαδικασία που οδηγεί 
στη δωρεά και τη μεταμόσχευση·

5. τονίζει, συνεπώς, ότι η δημιουργία καλά δομημένων επιχειρησιακών συστημάτων και η 
προώθηση επιτυχημένων μοντέλων σε εθνικό επίπεδο είναι υψίστης σημασίας· 
υποδεικνύει ότι τα επιχειρησιακά συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν το κατάλληλο
νομικό πλαίσιο, τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή, ψυχολογική και οργανωτική 
υποστήριξη σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό σύστημα διάθεσης·

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό των δωρεών θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά συστήματα για τον εντοπισμό ατόμων που θα μπορούσαν να γίνουν 
δωρητές οργάνων και προωθώντας τον συντονισμό των δωρητών μεταμοσχεύσεων στα 
νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη· ζητεί από τα κράτη μέλη να διερευνήσουν την 
προώθηση των δωρεών από ζωντανούς δωρητές και να αξιολογήσουν τη χρήση οργάνων 
από «διευρυμένους» δωρητές, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της ποιότητας και της 
ασφάλειας·

7. θεωρεί ότι, στο μέλλον, η βιοτεχνολογία μπορεί να προσφέρει στους ερευνητές τη 
δυνατότητα δημιουργίας οργάνων από υπάρχοντες ιστούς, που προέρχονται είτε από τους 
ίδιους τους ασθενείς είτε από άλλους δωρητές ιστών· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει αυτήν την έρευνα, η οποία συχνά διεξάγεται από αναδυόμενες ΜΜΕ 
βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη εντός των πολιτιστικών και δεοντολογικών πλαισίων που 
έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη·

8. επισημαίνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της έλλειψης οργάνων και του εμπορίου 
οργάνων· τονίζει ότι κάθε εμπορική εκμετάλλευση οργάνων που αποστερεί τη δίκαιη 
πρόσβαση στη μεταμόσχευση είναι ανήθικη, είναι ασύμβατη με τις πλέον θεμελιώδεις 
ανθρώπινες αξίες, αντιβαίνει στο άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τη Βιοϊατρική και απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τον 
«μεταμοσχευτικό τουρισμό», όπως η κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για την 
προστασία των φτωχότερων και πλέον ευάλωτων δωρητών ώστε να μην πέφτουν θύματα 
του εμπορίου οργάνων, και η έγκριση μέτρων που θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των 
νομίμως προμηθευόμενων οργάνων· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μέσω του 
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χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας μια κοινή προσέγγιση που θα έχει ως 
στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την εθνική νομοθεσία σχετικά με το εμπόριο 
οργάνων και να προσδιορίσει τα κύρια προβλήματα και τις πιθανές λύσεις· επισημαίνει 
ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας και 
καταλογισμού ευθύνης για τα προερχόμενα από ανθρώπους υλικά που διασχίζουν τα 
σύνορα·

10. επικροτεί μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δωρητών και στη διασφάλιση ότι η 
δωρεά οργάνων θα γίνεται εθελοντικά και από αλτρουισμό, χωρίς άλλη αμοιβή πέραν της 
αποζημίωσης που περιορίζεται αυστηρά στην αντιστάθμιση των δαπανών και της 
αναστάτωσης που σχετίζονται με τη δωρεά· προτρέπει τα κράτη μέλη να ορίσουν τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χορηγείται αποζημίωση·

11. σημειώνει ότι, μολονότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα υποχρεωτικής 
καταχώρισης των διαδικασιών μεταμόσχευσης και υπάρχουν επίσης κάποια εθελοντικά 
μητρώα, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους 
διάφορους τύπους μεταμόσχευσης και τα αποτελέσματά τους· υποστηρίζει σθεναρά τη 
δημιουργία εθνικών μητρώων ζωντανών δωρητών αλλά και ένα μητρώο για τα 
αποτελέσματα μετά τη μεταμόσχευση·

12. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός πυρήνα τεχνικών και ηθικών 
προτύπων για τη διαχείριση της ασφάλειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
του ανθρώπινού υλικού για μεταμόσχευση, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμεύσουν ως 
μοντέλο για τα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει έναν κοινοτικό 
μηχανισμό που θα προωθεί τις ενέργειες συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών σε 
σχέση με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων·

13. θεωρεί ότι ένα πρόσθετο όφελος της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ το 
οποίο δεν τονίζεται επαρκώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής είναι η δυνητική αξία της 
ανταλλαγής οργάνων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· πιστεύει ότι η ανταλλαγή 
οργάνων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις δύσκολες περιπτώσεις  μεταμοσχεύσεων ·

14. αναγνωρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της 
δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων· επισημαίνει ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στη μείωση 
των κινδύνων της μεταμόσχευσης και, κατά συνέπεια, θα μειώσει τις δυσμενείς 
επιπτώσεις· αναγνωρίζει ότι οι δράσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια θα μπορούσαν 
να έχουν αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των οργάνων και το αντίστροφο· ζητεί από την 
Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την δυνατότητά τους σχεδιασμού
και ανάπτυξης  εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για 
την ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας·

15. επισημαίνει ότι προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας, τα οποία θα εκτελούνται από 
κοινού από τους ειδικούς των μονάδων εντατικής θεραπείας και από τον συντονιστή των 
μεταμοσχεύσεων κάθε νοσοκομείου, θα πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε νοσοκομείο 
όπου υπάρχει δυνατότητα για δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων·

16. τονίζει ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των 
εθνικών αρχών είναι αναγκαία και παρέχει προστιθέμενη αξία· ζητεί από την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει συμμαχίες μεταξύ των εθνικών οργανισμών μεταμοσχεύσεων στα κράτη μέλη 
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που θα περιλαμβάνουν τη συνεργασία σε νομικό, ηθικό και τεχνικό επίπεδο· αναγνωρίζει 
ότι υπάρχουν καταστάσεις στη μεταμοσχευτική ιατρική που δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά σε κράτη μέλη με περιορισμένο αριθμό δωρητών· 
πιστεύει ότι τα μικρά κράτη μέλη, ειδικότερα, θα μπορούσαν να ωφεληθούν σαφώς από 
την ευρωπαϊκή συνεργασία·

17. θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία για την προώθηση της δωρεάς οργάνων είναι ευκταία 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός δωρεών οργάνων και να εξασφαλιστεί η 
ισότιμη πρόσβαση στη μεταμόσχευση· ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά 
τη συνεργασία αυτή, ούτως ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση των πολιτών σε αυτές τις 
θεραπευτικές διαδικασίες·

18. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη δωρεά 
και τη μεταμόσχευση οργάνων, καθώς μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό των 
δωρητών οργάνων και, κατά συνέπεια, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των οργάνων· τονίζει 
ότι η ιδέα της δωρεάς οργάνων πρέπει να προωθηθεί σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού 
(π.χ. φοιτητές, έφηβοι, νέοι ενήλικες)·

19. είναι πεπεισμένο ότι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση της 
διαθεσιμότητας των οργάνων είναι η παροχή περισσότερων πληροφοριών στο κοινό 
επίσης σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια για 
την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη δυνατότητα της δωρεάς 
οργάνων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους 
μέλους· αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας μέσω, για παράδειγμα, της κατάρτισης 
κατευθυντήριων γραμμών για την πληροφόρηση· εκφράζει την ανάγκη για επαγγελματική 
αντιμετώπιση της δωρεάς και υποστήριξη από εμπειρογνώμονες του τομέα των 
επικοινωνιών· ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί τόσο στο περιεχόμενο του 
μηνύματος όσο και στους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης των πλέον αμφιλεγόμενων 
θεμάτων·

20. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα για τη δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων πέραν των εθνικών συνόρων προκειμένου να εξεταστεί ο αντίκτυπος της εθνικής 
καταγωγής, της χώρας προέλευσης, της θρησκείας, του μορφωτικού επιπέδου και της 
κοινωνικοοικονομικής τάξης στην απόφαση για την προσφορά οργάνων για 
μεταμόσχευση· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδώσουν γρήγορα τα 
αποτελέσματα της έρευνας προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό και να αποκατασταθούν 
οι παρανοήσεις·

21. αναγνωρίζει ότι πρέπει να παρακολουθηθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα μετά 
τη μεταμόσχευση· τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί κοινή μεθοδολογία μεταξύ των 
κρατών μελών προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μεταμόσχευση οργάνων σημαίνει θεραπευτική χρήση ανθρώπινων οργάνων η οποία 
περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός οργάνου που δυσλειτουργεί με ένα άλλο που 
προέρχεται από δωρητή. Οι επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις οργάνων, με την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζεται κατάλληλη διαδικασία παρακολούθησης, μπορούν να εξασφαλίσουν μια 
κανονική και υγιή ζωή για πολλά χρόνια σε ανθρώπους που διαφορετικά θα χρειάζονταν 
συχνά εντατική περίθαλψη, γεγονός που είναι δυσάρεστο για τους ασθενείς, αλλά επίσης 
επιβαρύνει συχνά όχι μόνο τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη αλλά και 
τις οικογένειες και τα άτομα που φροντίζουν τους ασθενείς.

Μολονότι η χρήση ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση αυξήθηκε σταθερά κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην ΕΕ, ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται 
μεταμόσχευση είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων οργάνων. Σχεδόν 
40 000 ασθενείς βρίσκονται σε καταλόγους αναμονής στην Ευρώπη. Τα ποσοστά 
θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος ή πνεύμονα 
κυμαίνονται συνήθως από 15 έως 30%.

Ποιότητα και ασφάλεια

Η χρήση οργάνων στη θεραπευτική εγκυμονεί κίνδυνο μετάδοσης νόσων στον λήπτη. Οι 
κίνδυνοι περιλαμβάνουν όχι μόνο τη μετάδοση μεταδοτικών ασθενειών (ιογενείς, 
βακτηριακές και μυκητιακές λοιμώξεις, ιός ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV), ιός 
ηπατίτιδας Β (HBV), ιός ηπατίτιδας Γ (HCV)) αλλά και τη μετάδοση κακοήθων ασθενειών, 
όπως διάφορα είδη καρκίνου.

Ο έλεγχος του δωρητή είναι σημαντικός για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τον λήπτη· 
είναι σημαντικό να εξετάζονται οι δωρητές και να διαπιστώνεται η παρουσία ή απουσία 
κινδύνου μετάδοσης ασθένειας. Προκειμένου να διαπιστωθεί το πρότυπο επίπεδο της 
ασφάλειας του δωρητή, θα πρέπει να διενεργείται μια ελάχιστη δέσμη εξετάσεων. Ωστόσο, 
επί του παρόντος δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών για αυτές τις εξετάσεις. 

Η προμεταμοσχευτική αξιολόγηση των δυνητικών δωρητών αποτελεί ουσιαστικό μέρος της
ασφαλούς μεταμόσχευσης οργάνων. Με άλλα λόγια, η καταλληλότητα του δότη είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη δωρεά. Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν: τον εντοπισμό των 
συνθηκών που καθιστούν έναν δωρητή ακατάλληλο· τον εντοπισμό πιθανών 
προμεταμοσχευτικών λοιμώξεων και τον προσδιορισμό του επιπέδου του κινδύνου 
προκειμένου να καθοριστούν στρατηγικές για την πρόληψη των επιπτώσεων μετά τη 
μεταμόσχευση. Οι διαφορές στον έλεγχο μεταξύ του ζωντανού και του νεκρού δωρητή 
βασίζονται κατά κύριο λόγο στον διαφορετικό χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα ο 
έλεγχος αυτός. Για τον ζωντανό δωρητή είναι δυνατόν να θεραπευτεί μια ενεργή μόλυνση και 
να μετατεθεί η μεταμόσχευση μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της μόλυνσης. Αντίθετα, 
το χρονικό πλαίσιο για την αξιολόγηση ενός νεκρού δωρητή είναι συνήθως μερικές ώρες. Τα 
κριτήρια καταλληλότητας του δωρητή πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με τα υφιστάμενα 
αποδεκτά ιατρικά πρότυπα. Η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και ο έλεγχος ασθενών μετά 
τη μεταμόσχευση είναι επίσης απαραίτητα για την αξιολόγηση των βέλτιστων θεραπευτικών 
αποτελεσμάτων για τους ασθενείς. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
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μετά τη μεταμόσχευση είναι κρίσιμες και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να διεξάγονται βάσει 
μιας κοινής μεθοδολογίας, η οποία θα εξασφαλίζει τα ύψιστα πρότυπα υγείας και ασφάλειας 
σε όλα τα κράτη μέλη. 

Επί του παρόντος, οι λήπτες οργάνων παρακολουθούνται για 9-12 μήνες περίπου μετά τη 
μεταμόσχευση. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεταμόσχευσης θα πρέπει να 
παραταθεί σε αρκετά χρόνια, προκειμένου να παρέχεται η βέλτιστη αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, τόσο από κλινικής όσο και από οικονομικής απόψεως.

Έλλειψη οργάνων

Η σοβαρή έλλειψη δωρητών οργάνων παραμένει η βασική πρόκληση την οποία 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων. Το 
αυξανόμενο μέγεθος των καταλόγων αναμονής αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Περισσότεροι 
από 40 000 ασθενείς βρίσκονται επί του παρόντος σε καταλόγους αναμονής για 
μεταμόσχευση ήπατος στη Δυτική Ευρώπη. Οι κατάλογοι αναμονής έχουν γίνει μακρύτεροι 
σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και στον υπόλοιπο κόσμο. Ακόμη και σε περιπτώσεις στις 
οποίες έχουν σημειωθεί σημαντικές αυξήσεις του αριθμού δωρητών, είναι πολύ δύσκολο να 
μειωθούν οι αριθμοί ασθενών και ο χρόνος που δαπανάται στους καταλόγους αναμονής. 

Η θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος για τον εντοπισμό των ατόμων που θα
μπορούσαν να γίνουν δωρητές οργάνων μετά τον θάνατό τους, εφόσον πληρούνται όλες οι
υποχρεωτικές απαιτήσεις συναίνεσης στα κράτη μέλη, έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό
στοιχείο για την καταπολέμηση της έλλειψης οργάνων. Η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμβατότητας του οργάνου αποτελείται από πολλές φάσεις και εστιάζεται α) στον 
προσδιορισμό του αποδεκτού-μη αποδεκτού κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ή 
νεοπλασματικών ασθενειών και β) στην καθιέρωση πρακτικών βημάτων για τη διαδικασία 
αξιολόγησης του κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τη μεταδοτική ασθένεια, τις 
ειδικές συνθήκες του λήπτη σε σχέση με τη μεταδοτική ασθένεια, τα διαθέσιμα μέσα 
πρόληψης και τη θεραπεία της ασθένειας. 

Μια άλλη σημαντική επιλογή προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των δωρητών θα ήταν να 
διερευνηθεί ενδεχομένως η προώθηση των αλτρουιστικών δωρεών από ζωντανούς δωρητές. 
Η νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών που περιμένουν για μεταμόσχευση απαιτεί 
προσεκτική εξέταση των πιθανών δωρητών οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες δεν θα 
θεωρούνταν ιδανικοί υποψήφιοι· αυτοί ονομάζονται διευρυμένοι δωρητές (για παράδειγμα, 
θα μπορούσε να επιτραπούν οι μεταμοσχεύσεις από άτομα που φέρουν τον ιό HIV σε άλλα 
οροθετικά άτομα). Σε περίπτωση που ο αριθμός των δωρητών διευρυνθεί κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, οι γιατροί ανησυχούν για την αυξημένη πιθανότητα απόρριψης των οργάνων και τη 
σταδιακή εξασθένηση της λειτουργίας του μεταμοσχευμένου οργάνου. Είναι ζωτικής 
σημασίας η υποστήριξη μεθόδων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της απόρριψης 
οργάνων ούτως, ώστε ο διευρυμένος αριθμός των δωρητών να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
εμπιστοσύνη από τους γιατρούς. Η κατάρτιση και απασχόληση επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας υπεύθυνων για τον εντοπισμό των ατόμων που θα μπορούσαν να γίνουν δωρητές 
οργάνων έχει αποδειχθεί επίσης χρήσιμη και πρέπει να ενθαρρυνθεί στις περιπτώσεις που το 
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επιτρέπουν οι πόροι. Η βιοτεχνολογία προσφέρει επίσης λύσεις, για παράδειγμα θεραπείες 
που μειώνουν τα ποσοστά απόρριψης, οι οποίες με τη σειρά τους θα υποστηρίξουν τη 
διαθεσιμότητα περισσότερων οργάνων, επιτρέποντας στους γιατρούς να αντιμετωπίζουν ή 
ακόμη και να προλαμβάνουν την απόρριψη. Αυτό, συνεπώς, θα συμβάλει στην υποστήριξη 
του διευρυμένου αριθμού δωρητών, μειώνοντας τον κίνδυνο που συνδέεται με τα  
προγράμματα μεταμόσχευσης οργάνων από διευρυμένους δωρητές. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
στο μέλλον, η βιοτεχνολογία μπορεί να δώσει στους ερευνητές τη δυνατότητα να 
δημιουργούν όργανα από υπάρχοντες ιστούς, που προέρχονται είτε από τους ίδιους τους 
ασθενείς (για αυτόλογη  μεταμόσχευση) είτε από άλλους δωρητές ιστών (για αλλογενή
μεταμόσχευση). Οι προσπάθειες για την προαγωγή αυτής της έρευνας, η οποία συχνά 
διεξάγεται από αναδυόμενες ΜΜΕ βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη, θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται όπου είναι δυνατόν, εντός των πολιτιστικών και ηθικών πλαισίων που έχουν 
θεσπίσει τα κράτη μέλη.
Οργανωτικές πτυχές

Τα οργανωτικά συστήματα έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην ποιότητα και την ασφάλεια των 
οργάνων αλλά και στη διαθεσιμότητά τους. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις 
δραστηριότητες δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων στο εσωτερικό αλλά και μεταξύ των 
κρατών μελών. Τα διαφορετικά οργανωτικά συστήματα στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της 
καταγωγής και της ιστορίας τους. Η σύγκριση μεταξύ χωρών δείχνει ότι τα τελικά εθνικά 
ποσοστά δωρεάς δεν συσχετίζονται πάντα με το ποσοστό ατόμων, σ’ αυτές τις χώρες, τα 
οποία είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι είναι έτοιμα να δωρίσουν όργανα. Αυτό καταδεικνύει 
σαφώς τη σημασία της ύπαρξης ενός αποτελεσματικού συστήματος μεταμόσχευσης, το οποίο 
να εξασφαλίζει ότι θα είναι διαθέσιμα τα όργανα των ατόμων που είναι πρόθυμα να γίνουν 
δωρητές.

Προϋπόθεση για οποιαδήποτε ενέργεια σ’ αυτόν τον τομέα είναι η θέσπιση ικανοποιητικών
συστημάτων μεταμόσχευσης σε εθνικό επίπεδο. Το σύστημα αυτό απαιτεί κατάλληλο νομικό
πλαίσιο, το οποίο δεν θα είναι προσανατολισμένο στην αγορά, καλή τεχνική προσέγγιση και 
οργανωτική υποστήριξη. Ο ρόλος των αρμόδιων αρχών είναι πολύ σημαντικός στο 
οργανωτικό σύστημα. Οι εν λόγω αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα 
βασικά πρότυπα και να οργανώνουν τις δραστηριότητες δωρεάς και μεταμόσχευσης. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται και να προωθούνται τα αποτελεσματικότερα οργανωτικά 
συστήματα 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μεταμοσχεύσεις οργάνων υπόκεινται σε χρονική πίεση. Η 
διαδικασία από την προμήθεια έως τη μεταμόσχευση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες 
ώρες (προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του οργάνου). Επιπλέον, για τα όργανα που 
θα μεταμοσχευθούν, ο δότης πρέπει να είναι συμβατός με τον λήπτη. Το γεγονός αυτό 
καθιστά την οργανωτική δομή σημαντικό στοιχείο των συστημάτων δωρεάς/μεταμόσχευσης. 
Στο πλαίσιο αυτής της οργάνωσης, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα
διάθεσης. Το σύστημα αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο
μπορούν να διατηρηθούν τα όργανα και την ανάγκη εξασφάλισης ότι το όργανο θα διατεθεί
στον πιο κατάλληλο λήπτη, σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.

Ευαισθητοποίηση του κοινού
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Η ευαισθητοποίηση του κοινού και η κοινή γνώμη μπορούν επίσης να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στην αύξηση της δωρεάς οργάνων. Η δωρεά και η μεταμόσχευση οργάνων 
είναι ιατρικές πρακτικές που απαιτούν για την ανάπτυξή τους την πλήρη συμμετοχή της 
κοινωνίας. Υπάρχουν πολλά σύνθετα και ευαίσθητα ηθικά ζητήματα στον εν λόγω τομέα, και 
έχει καταστεί σαφές ότι πολλές από τις πτυχές αυτές αντιμετωπίζονται διαφορετικά στις 
διάφορες χώρες, ανάλογα με τις κρατούσες πολιτιστικές αξίες και πεποιθήσεις. Αυτές οι 
διαφορετικές αξίες και ανησυχίες πρέπει να παραμένουν και να αντιμετωπίζονται σε εθνικό 
επίπεδο. Η αύξηση της προθυμίας του κοινού για δωρεά οργάνων μπορεί να υποστηριχθεί με 
τη βελτίωση των γνώσεων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των μέσων 
ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα μεταμόσχευσης. Η συνεχής εκπαίδευση πρέπει να 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο οποιασδήποτε επικοινωνιακής στρατηγικής. Οι άνθρωποι θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να μιλούν σχετικά με τη δωρεά οργάνων και να διατυπώνουν τις 
επιθυμίες τους στους συγγενείς τους. Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της 
σχετικής συζήτησης στην οικογένεια και της προθυμίας για δωρεά οργάνων.

Με άλλα λόγια, η ευαισθητοποίηση του κοινού πρέπει να ενισχυθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τόσο μέσω της παροχής επαρκών πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, όσο και 
μέσω της εκτεταμένης διάδοσής τους σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο στα 
κράτη μέλη,  περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, κοινότητες όπως είναι τα σχολεία, οι κλινικές, 
τα κέντρα κοινωνικής αρωγής, τα κοινοτικά κέντρα και οι εκκλησίες. Επιπλέον, υπό το 
πρίσμα των στοιχείων που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι είναι πιο πρόθυμοι να δωρίσουν 
όργανα αν έχουν συζητήσει προηγουμένως το θέμα αυτό με την οικογένεια τους, θα πρέπει 
να παρέχεται περιεκτική πληροφόρηση στην οικογένεια του δωρητή ή του πιθανού δωρητή. 

Άλλα ζητήματα

* Συντονισμός και άλλες δραστηριότητες

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει συντονισμός της ανταλλαγής οργάνων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, είναι καίριο να ενισχυθούν και να συντονιστούν με πιο συγκεκριμένο τρόπο οι 
υφιστάμενες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή οργάνων μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου 
να καλυφθούν οι εθνικές ανάγκες και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των 
ανταλλαγών. Οι υφιστάμενες πρακτικές δεν θα πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο και δεν θα πρέπει 
επίσης να αυξηθεί η διοικητική επιβάρυνση.

* Αλτρουισμός

Ο αλτρουισμός πρέπει να αποτελεί το κύριο κίνητρο της δωρεάς και μεταμόσχευσης 
οργάνων. Η οικονομική ορολογία που χρησιμοποιείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής δεν 
είναι, ως εκ τούτου, κατάλληλη, ειδικότερα υπό το πρίσμα της αρχής της μη 
εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου σώματος. Κατά συνέπεια, η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να υπονοεί ότι τα όργανα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα της εσωτερικής αγοράς.

Η αρχή της μη εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου σώματος και των μερών του ορίζεται
ρητά στο άρθρο 3, παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η 
ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει αυτήν την αρχή μόνο σε σχέση με το εμπόριο οργάνων. 
Συνεπώς, θεωρούμε σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η θεμελιώδης αρχή ισχύει επίσης και για 
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τη δωρεά οργάνων του ίδιου του ατόμου. 

Σε γενικές γραμμές, οι ηθικές πτυχές που συνδέονται με τις δωρεές οργάνων θα πρέπει να 
παραμείνουν στο πεδίο της αρμοδιότητας των κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας.

* Εμπόριο οργάνων

Υπό το πρίσμα των διαθέσιμων στοιχείων για το εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και των 
αποδεικτικών στοιχείων για την ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορευματοποίηση και τον 
μεταμοσχευτικό τουρισμό, είναι σημαντικό να μην υποτιμάται το εμπόριο οργάνων ως 
δευτερεύουσα πηγή ανησυχίας. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι το εμπόριο οργάνων προκαλείται 
από τον συνδυασμό της φτώχειας και της απελπισίας, της επιθυμίας εξασφάλισης των πόρων 
διαβίωσης, καθώς και της διαφθοράς και της ασυνειδησίας των εγκληματιών, της 
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της εκμετάλλευσης των ανθρώπινων όντων. 
Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι στην Ανατολή γίνονται το απόθεμα 
ανταλλακτικών για τους ασθενείς στη Δύση.

Πρέπει να επιδιωχθεί η συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς (όπως η EUROPOL και η
INTERPOL), προκειμένου να καταπολεμηθεί το εμπόριο οργάνων τόσο στην ΕΕ όσο και 
εκτός των συνόρων της. Οι αλλαγές στην πολιτική δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν 
περαιτέρω εμπόδια στη διευρωπαϊκή συνεργασία και τη συνεργασία, ενδεχομένως, με άλλους 
διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
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