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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas paziņojumu „Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā 
(2009-2015). Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm”
(2009/2104(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 184. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par transplantācijai 
paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem (COM(2008)0818),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas 
jomā (2009–2015). Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm” (COM(2009)0819),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/23/EK par kvalitātes un 
drošības standartu noteikšanu cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, testēšanai, 
apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai1,

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas pamatprincipus par cilvēku orgānu 
transplantāciju,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu un tās 
papildprotokolu par cilvēka orgānu un audu transplantāciju,

– ņemot vērā konferenci par orgānu ziedošanas un transplantācijas drošību un kvalitāti 
Eiropas Savienībā, kas notika Venēcijā 2003. gada 17.–18. septembrī,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Juridiskās komitejas atzinumu (A7-0000/2009),

A. tā kā pašlaik Eiropas Savienībā 56 000 pacientu gaida, kad būs pieejams piemērots orgāna 
donors, un tiek lēsts, ka ik dienu 12 cilvēku mirst, gaidot piemērotu orgāna transplantātu;

B. tā kā dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs mirušu donoru orgānu ziedošanas īpatsvars, 
svārstoties no 34,2 donoriem uz vienu miljonu iedzīvotāju Spānijā līdz 1,1 donoram uz 
miljonu Bulgārijā, turklāt orgānu trūkums ir galvenais faktors, kas ietekmē 
transplantācijas programmas;

C. tā kā orgānu ziedošana un transplantācija ir delikāti un daudzšķautņaini jautājumi ar ļoti 
nozīmīgu ētisko aspektu, kuru risināšanai ir nepieciešama plaša sabiedrības iesaiste un 
visu attiecīgo ieinteresēto personu dalība;

                                               
1 OV L 102, 7.4.2004., 48. lpp.
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D. tā kā orgānu transplantācija sniedz iespēju glābt dzīvības, nodrošina labāku dzīves 
kvalitāti un nieru transplantācijas gadījumā — arī vislabāko izmaksu un ieguvumu 
attiecību salīdzinājumā ar citām aizvietošanas terapijām, kā arī paplašina pacientu iespējas 
iesaistīties sociālajā un darba dzīvē;

E. tā kā orgānu apmaiņa starp dalībvalstīm jau kļuvusi par ierastu praksi, kaut arī orgānu 
pārrobežas apmaiņas biežums dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras; tā kā orgānu 
apmaiņu starp dalībvalstīm atvieglina starptautiskās apmaiņas organizācijas, piemēram, 
Eurotransplant un Scandiatransplant;

F. tā kā tikai Spānijā un dažās citās dalībvalstīs ir sekmīgi izdevies būtiski palielināt mirušu 
donoru orgānu ziedojumu skaitu, turklāt pierādījies, ka šāds pieaugums saistāms ar 
noteiktu organizatorisku pasākumu ieviešanu, ar kuriem nodrošina, ka sistēmas var 
identificēt iespējamos donorus un palielināt to mirušo cilvēku skaitu, kurus var izmantot 
par donoriem;

G. tā kā ar Direktīvu 2004/23/EK tiks radīts precīzs juridiskais regulējums orgānu ziedošanai 
un transplantācijai Eiropas Savienībā, nodrošinot kompetentās iestādes izveidi vai 
norīkošanu ikvienā dalībvalstī, lai panāktu atbilstību ES kvalitātes un drošības 
standartiem;

H. tā kā tiek atzīts, ka pieejamo orgānu skaita palielināšana ir labākais veids, kā cīnīties ar 
orgānu tirdzniecību un cilvēku tirdzniecību orgānu iegūšanas nolūkā;

I. tā kā dažādās Eiropas valstīs ir ļoti dažāds orgānu ziedošanas atteikumu skaits, un šādas 
atšķirības var izskaidrot ar speciālistu apmācības un zināšanu līmeni saziņas un ģimenes 
aprūpes jomā, atšķirīgu likumdošanas pieeju attiecībā uz piekrišanu orgānu ziedošanai un 
tā praktisko īstenošanu, kā arī citiem svarīgiem kultūras, ekonomiskiem vai sociāliem 
apstākļiem, kas ietekmē sabiedrības uzskatus par ieguvumiem no orgānu ziedošanas un 
transplantācijas;

J. tā kā dažādās dalībvalstīs būtiski atšķiras arī dzīvu donoru orgānu ziedojumu skaits un 
šķiet, ka ne visas dalībvalstis izmanto šīs jomas iespējas;

K. tā kā medicīnisku iejaukšanos var veikt tikai tad, ja attiecīgā persona ir par to informēta un 
piekritusi tai no brīvas gribas; tā kā šai personai pirms tam ir jāsniedz attiecīga informācija 
gan par darbību mērķi un raksturu, gan arī par to sekām un ar tām saistītajiem riskiem; un 
tā kā attiecīgā persona jebkurā brīdī var brīvi atteikties no iepriekš sniegtās piekrišanas;

L. tā kā dalībvalstīm jānodrošina, ka transplantācijai paredzētos orgānus neizņem no miruša 
cilvēka līdz brīdim, kamēr šī cilvēka nāve nav apliecināta atbilstoši valsts tiesību aktiem;

M. tā kā dzīvu donoru orgānu ziedojumiem vajadzētu papildināt mirušu donoru orgānu 
ziedojumus;

N. tā kā orgānu izmantošana ārstēšanā ir saistīta ar infekcijas un citu slimību nodošanas 
risku;

O. tā kā sabiedrības izpratne un viedoklis ir ļoti svarīgi, lai palielinātu ziedoto orgānu skaitu,
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1. atzinīgi vērtē priekšlikumu izstrādāt Eiropas rīcības plānu orgānu ziedošanas un 
transplantācijas jomā laika posmam no 2009. līdz 2015. gadam, kurā tiktu noteikta 
dalībvalstu sadarbības pieeja, izstrādājot virkni prioritārās rīcības pasākumu, kuri 
pamatotos uz kopīgu mērķu noteikšanu un to attīstīšanu, kā arī orgānu ziedošanas un 
transplantācijas darbību novērtēšanu atbilstoši noteiktiem rādītājiem, ar kuriem var 
palīdzēt noteikt standartus un paraugpraksi;

2. gaida no Komisijas minēto direktīvas priekšlikumu, ar kuru tiktu noteiktas orgānu 
ziedošanas, ieguves, testēšanas, konservācijas, pārvadāšanas un izplatīšanas kvalitātes un 
drošības prasības visā ES; tomēr uzsver, ka gaidāmajam juridiskajam regulējumam 
nevajadzētu radīt dalībvalstīm pārmērīgu administratīvo slogu; norāda, ka jaunajam 
normatīvajam dokumentam vajadzētu papildināt un pastiprināt dalībvalstu centienus 
izveidot aktīvu un efektīvu koordinācijas metodi, nekavējot stingrāku pasākumu ieviešanu 
vai saglabāšanu;

3. pauž bažas par to, ka nepietiek transplantācijai paredzētu cilvēku izcelsmes orgānu, lai 
apmierinātu pacientu vajadzības; atzīst, ka asā donoru orgānu nepietiekamība ir galvenais 
šķērslis, kas kavē orgānu transplantācijas pakalpojumu pilnvērtīgu attīstību, un arī 
svarīgākais uzdevums, kas dalībvalstīm jārisina orgānu transplantācijas jomā;

4. uzskata, ka ir svarīgi novērst juridiskos šķēršļus orgānu izmantošanā un panākt 
sabiedrības uzticēšanos orgānu ziedošanas un transplantācijas sistēmai, jo tā var novērst 
ārstēšanā izmantojamo orgānu zaudēšanu;

5. atzīmē organizatorisko aspektu nozīmi orgānu ieguvē un uzsver, ka informācijas un 
paraugprakses apmaiņa starp dalībvalstīm palīdzēs valstīm ar zemu orgānu pieejamības 
līmeni uzlabot ziedošanas apjomu, ko apliecina, piemēram, Spānijas modeļa elementu 
ieviešana dažādās ES un ārpuskopienas valstīs, kurās orgānu ziedošanas apjomu izdevies 
palielināt;

6. uzsver, ka ar pārmaiņām orgānu ziedošanas un ieguves organizācijā var būtiski palielināt 
orgānu ziedošanas apjomu un saglabāt to augstā līmenī;

7. atzīmē orgānu pārrobežas apmaiņas nozīmi, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt orgānu 
donoru un saņēmēju atbilstību, jo svarīgs ir liels pieejamo donoru daudzums, lai varētu 
apmierināt visu to pacientu vajadzības, kuri ir gaidīšanas sarakstos; uzskata, ka gadījumā, 
ja starp dalībvalstīm nenotiek orgānu apmaiņa, tad saņēmējiem, kuriem vajag retu 
saderību, ir ļoti mazas izredzes orgānu atrast, turklāt vienlaikus dažus īpašus donorus 
nepieņems, jo gaidīšanas sarakstos nebūs atbilstošu saņēmēju;

8. uzsver, ka kopēju saistošu kvalitātes un drošības standartu izstrāde ir vienīgais 
mehānisms, kā visā ES nodrošināt augstu veselības aizsardzības līmeni;

9. uzsver, ka iespējamo donoru identifikācija tikusi uzskatīta par vienu no svarīgākajiem 
pasākumiem mirušo donoru orgānu ziedošanas procesā; uzsver, ka svarīgākais pasākums 
donoru apzināšanas un orgānu ziedošanas uzlabošanā ir nozīmēt par orgānu ziedošanu 
atbildīgu personu (transplantātu donoru koordinatoru) slimnīcā, kuras galvenais 
pienākums ir izstrādāt donoru apzināšanas proaktīvu programmu un optimizēt orgānu 
ziedošanas procesu kopumā;
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10. uzsver, ka ziedojumiem vajadzētu būt brīvprātīgiem un nesavtīgiem un tiem jānotiek 
atbilstoši skaidri noteiktiem juridiskiem un ētiskiem principiem;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt precīzu juridisko pamatu, lai no donora pirms nāves vai viņa 
tuviniekiem būtu iespējams saņemt apstiprinātu piekrišanu vai noraidījumu viņa orgānu 
ziedošanai;

12. atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir dzīvo donoru aizsardzība un nesavtīgas un brīvprātīgas 
orgānu ziedošanas nodrošināšana, nepieļaujot nekādus citus maksājumus kā tikai precīzi 
noteiktu kompensāciju par izdevumiem un neērtībām, ko radījusi ziedošana; mudina 
dalībvalstis formulēt nosacījumus kompensācijas piešķiršanai;

13. uzsver, ka ārkārtīgi svarīga ir labi strukturētu darbības sistēmu izveide un veiksmīgu 
modeļu veicināšana valstu līmenī; ierosina, ka darbības sistēmām vajadzētu sastāvēt no 
piemērota juridiska pamata, tehniskās un loģistikas infrastruktūras un organizatoriska 
atbalsta, kas apvienots ar efektīvu piešķiršanas sistēmu;

14. aicina dalībvalstis veicināt kvalitātes uzlabošanas programmu attīstību orgānu ziedošanas 
jomā ikvienā slimnīcā, kurā šāda ziedošana varētu notikt, turklāt šajā procesā pirmām 
kārtām īstenojot visa orgānu ziedošanas procesa pašnovērtēšanu, kuru veiktu katras 
slimnīcas intensīvās aprūpes speciālisti un transplantātu koordinatori, bet pēc tam — ja tas 
nepieciešams un iespējams — piesaistot centriem ārējo revīziju;

15. uzsver, ka nepārtrauktai izglītošanai vajadzētu būt vienam no svarīgākajiem elementiem 
dalībvalstu saziņas stratēģijās par šo tematu; jo īpaši ierosina, ka cilvēkus vajadzētu 
iedrošināt runāt par orgānu ziedošanu un paust tuviniekiem savas vēlmes attiecībā uz 
ziedošanu; atzīmē, ka tikai 41 % Eiropas iedzīvotāju varētu būt runājuši par orgānu 
ziedošanu ģimenes lokā;

16. tādēļ aicina dalībvalstis uzlabot veselības aprūpes speciālistu un pacientu atbalsta grupu 
dalībnieku zināšanas un saziņas prasmes par orgānu transplantācijas jautājumiem; aicina 
Komisiju, dalībvalstis un pilsoniskās sabiedrības organizācijas iesaistīties centienos 
palielināt sabiedrības informētību par orgānu ziedošanas iespējamību, ņemot vērā katras 
dalībvalsts kultūras īpatnības;

17. aicina dalībvalstis pilnā apjomā izmantot orgānu ziedojumus no mirušiem donoriem, 
veidojot efektīvas sistēmas orgānu donoru identifikācijai un veicinot transplantātu donoru 
koordinatorus slimnīcās visā Eiropā; aicina dalībvalstis izvērtēt iespējas orgānu 
izmantošanai no tādiem donoriem, attiecībā uz kuriem kritēriji ir paplašināti, vienlaikus 
ņemot vērā kvalitātes un drošības aspektus;

18. aicina dalībvalstis izpētīt iespējas, kā veicināt dzīvu donoru orgānu ziedošanu, tādējādi 
papildinot mirušu donoru orgānu ziedojumus;

19. uzskata, ka visus transplantācijas sistēmas noteikumus (piešķiršana, piekļuve 
transplantācijas pakalpojumiem, dati par darbībām u. c.) vajadzētu publiskot un atbilstīgi 
kontrolēt, jo būtu nepieciešams izvairīties no jebkādas nepamatotas diskriminācijas 
attiecībā uz iekļaušanu transplantātu gaidīšanas sarakstā un/vai piekļuvi ārstniecības 
procedūrām;
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20. atzīmē to, ka, lai gan vairākas dalībvalstis ir ieviesušas transplantācijas darbību obligāto 
reģistrāciju un ir izveidoti arī daži brīvprātīgi reģistri, nepastāv visaptveroša sistēma, kurā 
tiktu apkopoti dati par dažāda veida transplantācijām un to rezultātiem;

21. tāpēc īpaši atbalsta valstu un ES mēroga reģistru izveidi, kā arī metodikas izstrādi to 
rezultātu salīdzināšanai, kuri iekļauti pastāvošajos pēctransplantācijas pārraudzības 
reģistros par orgānu saņēmējiem, turklāt visos šajos pasākumos nodrošinot atbilstību 
spēkā esošajam Eiropas juridiskajam regulējumam personas datu aizsardzības jomā;

22. atbalsta valstu un ES mēroga pēctransplantācijas pārraudzības reģistru izveidi par 
dzīvajiem donoriem, lai varētu labāk nodrošināt viņu veselības aizsardzību;

23. norāda, ka pastāv saikne starp orgānu trūkumu un orgānu tirdzniecību, un cilvēku 
tirdzniecību orgānu izņemšanas nolūkā; uzsver, ka jebkāda komerciāla orgānu 
izmantošana, kas liedz vienlīdzīgi izmantot transplantāciju, ir neētiska, pretrunā ar lielāko 
daļu cilvēcisko pamatvērtību, pārkāpj Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu 
21. pantu un ir aizliegta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 3. panta 2. punktā; uzsver, 
ka plašāka orgānu pieejamība dalībvalstīs palīdzēs labāk kontrolēt šādas darbības, jo 
Savienības iedzīvotājiem nevajadzēs meklēt pārstādāmo orgānu ārpus ES un rīkoties 
neatbilstoši valstu tiesību aktiem un ētiskajām normām;

24. aicina dalībvalstis izstrādāt mehānismus, lai izvairītos no situācijām, kad veselības 
aprūpes speciālisti, iestādes vai apdrošināšanas sabiedrības mudina Savienības 
iedzīvotājus iegūt orgānus trešās valstīs ar tādām darbībām, kas saistītas ar orgānu 
tirdzniecību vai arī cilvēku tirdzniecību orgānu izņemšanas nolūkā; mudina dalībvalstis 
uzraudzīt šādus gadījumus, ja tie notiek to teritorijā; aicina dalībvalstis novērtēt iespēju 
ieviest juridiskus pasākumus, tostarp sankcijas pret personām, kuras popularizē šādas 
darbības un/vai piedalās tajās;

25. atzīst, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzlabot orgānu ziedošanas un transplantācijas kvalitāti un 
drošību; norāda, ka tas samazinātu ar transplantātu izmantošanu saistīto risku un tā 
rezultātā samazinātos transplantāciju blaknes; atzīst, ka kvalitātes un drošības uzlabošanas 
pasākumi varētu ietekmēt orgānu pieejamību un otrādi; aicina Komisiju palīdzēt 
dalībvalstīm uzlabot to spēju izstrādāt un pilnveidot reglamentējošos noteikumus, lai 
paaugstinātu transplantāciju kvalitāti un drošību;

26. uzsver, ka laba sadarbība starp veselības aprūpes speciālistiem un valstu iestādēm ir 
nepieciešama un rada pievienoto vērtību;

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

IEVADS

Nobela prēmijas laureāts Joseph Murray bija pirmais, kurš 1954. gadā īstenoja veiksmīgu 
nieru pārstādīšanas operāciju starp identiskiem dvīņiem. Kopš tā laika orgānu transplantācija 
kļuvusi par plaši izplatītu un ļoti svarīgu ārstniecības veidu. Nieru transplantācija ir 
vislabākais ārstēšanas veids pacientiem, kuriem ir nieru slimības galējās stadijās, un ar to var 
nodrošināt gan vislabākos rezultātus attiecībā uz pacientu izdzīvošanu un viņu dzīves 
kvalitāti, gan panākt izmaksu efektivitāti, salīdzinot ar citiem nieru aizvietošanas veidiem.
Apkopojošā analītiskā pārskatā par izdevumiem, kas 20 gadu garumā veltīti nieru 
aizvietošanas terapiju medicīniskiem un ekonomiskiem aspektiem, konstatēts, ka nieru 
transplantācijas ar laiku kļūst izmaksu ziņā arvien efektīvākas. Ja hemodialīzes centru 
izmaksas nemainās un ir aptuveni 55 000 līdz 80 000 ASV dolāru par vienu ārstniecības 
rezultātā iegūtu dzīves gadu, tad nieru transplantācijas izmaksas ir kritušās līdz pat 
10 000 ASV dolāru par vienu iegūtu dzīves gadu1.

Aknu, sirds un plaušu transplantācijas ir gandrīz vienīgais ārstniecības veids, kas pieejams 
pacientiem ar šo orgānu darbības traucējumiem galējās stadijās, kaut gan aknu transplantāciju 
izmanto arī citu patoloģiju gadījumos, kas nav saistītas ar aknu galēju mazspēju. Aizkuņģa 
dziedzera transplantācija tās dažādajos veidos kļuvusi par risinājumu, kā atjaunot insulīna 
sekrēciju noteiktiem diabēta pacientiem, tādējādi palielinot viņu izdzīvošanas iespējas un 
uzlabojot dzīves kvalitāti. Tievās zarnas transplantāciju parasti veic vienlaicīgi ar citu orgānu 
transplantāciju un līdz šim tā vēl ir salīdzinoši reti veikta operācija, taču arī tās mērķis ir glābt 
slimnieka dzīvību.   

Arī orgānu transplantācijas rezultāti pakāpeniski uzlabojušies, pateicoties ķirurģijas tehnikas 
attīstībai, jaunu, imunitāti vājinošu zāļu pieejamībai un transplantācijas ķirurgu un mediķu 
lielākai pieredzei. Saskaņā ar organizācijas OPTN/ SDRD 2006. gada pārskatu ASV laika 
posmā no 1994. līdz 2004. gadam vienu, trīs un piecus gadus turpināja darboties attiecīgi 
91 %, 80 %, un 70 % no nierēm, kuras pārstādītas no mirušiem donoriem, attiecībā uz kuriem 
netika piemēroti paplašināti kritēriji. Šādu pašu laika posmu turpināja darboties attiecīgi 
82 %, 68 %, un 53 % nieru no donoriem, attiecībā uz kuriem paplašināti kritēriji tika 
piemēroti.

Uzlabošanās panākta arī attiecībā uz pacientu izdzīvošanu pēc aknu transplantācijām.
Piemēram, no tiem pacientiem, kuriem aknu transplantāciju veica laika posmā no 1984. līdz 
1987. gadam, vismaz trīs gadus nodzīvoja 47,2 % operēto, bet jau laika posmā no 2003. līdz 
2005. gadam veiktajās transplantācijās šis rādītājs palielinājās līdz 76,6 % (Spānijas Aknu 
transplantāciju reģistra dati). Līdzīgu rezultātu uzlabošanos apliecina arī Eiropas Aknu 
transplantāciju reģistrs. Ja laika posmā no 1968. līdz 1988. gadam veiktajās aknu 
transplantācijās pacienta un orgāna 10 gadu izdzīvošanas rādītāji bija attiecīgi 36 % un 31 %, 
tad 1998. gada laikā veiktajās transplantācijas šie rādītāji palielinājās jau līdz attiecīgi 60 % 
un 51 %.

                                               
1 Dr. Rafael Matesanz un Beatriz Dominguez-Gil, „Strategies to optimize deceased organ donation”, izdevums 
„Transplantation Reviews, Volume 21, Issue 4, 2007. gada oktobris, 177-188. lpp.
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Pēc pieaugušajiem veiktām sirds transplantācijām laika posmā no 1982. līdz 1988. gadam tā 
sauktais pusdzīvildzes laiks bija 8,2 gadi, bet pacientiem, kuriem sirds transplantāciju veica 
laikā no 1994. līdz 1998. gadam — jau 10,2 gadi, turklāt Starptautiskā sirds un plaušu 
transplantāciju reģistra dati apliecina, ka šie rādītāji arvien uzlabojas.

Tomēr orgānu transplantācijas jomā vēl jāatrisina daudz problēmu — pārstādītie orgāni ilgākā 
laika posmā iet bojā galvenokārt tā sauktās hroniskās atgrūšanas dēļ un arī tāpēc, ka pacients 
ar veiksmīgi darbojošos pārstādīto orgānu mirst cita iemesla — galvenokārt kādas sirds–
asinsvadu patoloģijas dēļ. Turklāt orgānu saņēmēju dzīves ilgumu un kvalitāti ietekmē arī 
imunitāti vājinošu medikamentu lietošanas īstermiņa un ilgtermiņa efekti.

Taču, pat neraugoties uz šīm grūtībām, nopietnākā problēma orgānu transplantācijas jomā ir 
ievērojamā atšķirība starp pacientu skaitu, kuri vēl gaida transplantējamo orgānu, un to 
pacientu daudzumu, kuriem transplantācija ir veikta. Šī plaisa veidojas tāpēc, ka ir pārāk maz 
transplantācijai pieejamo orgānu salīdzinājumā ar nepieciešamību pēc tiem. Gaidīšanas 
sarakstos iekļauto pacientu skaitam arvien palielinoties, ziedotāju daudzums un 
transplantācijai pieejamo orgānu skaits nepalielinās vai arī pieaug daudz lēnāk.

Tā kā gaidīšanas sarakstā iekļauj arvien jaunus pacientus, bet transplantāciju skaits pieaug 
lēni, gaidīšanas sarakstos cilvēki tiek iekļauti uz arvien ilgāku laiku. Laiks, kas pavadīts 
gaidot nieru transplantāciju, ir dārgs un var negatīvi ietekmēt gan transplantāta, gan pacienta 
izdzīvošanu. Turklāt var palielināties arī pacientu skaits, kuri mirst, gaidot attiecīgo 
transplantātu. Transplantācijai paredzēto orgānu trūkums var būt pat vēl lielāks par šķietamo, 
jo orgānu trūkums var mudināt mediķus neiekļaut gaidīšanas sarakstos jaunus pacientus.  

Tāpēc ass orgānu trūkums ir vispārēja problēma orgānu transplantācijas jomā, kura būtu 
jārisina atbilstoši plānotai un integrētai pieejai.  

ORGĀNU ZIEDOŠANAS PROCESS PĒC SMADZEŅU NĀVES  

Mirušu donoru orgānu ziedošana galvenokārt notiek pēc donora smadzeņu nāves. Jāuzsver, ka 
šādā stāvoklī nonāk ne vairāk kā 1 % mirušo un ne vairāk kā 3 % no slimnīcā mirušajiem.
Tāpēc ierobežots ir to iespējamo donoru skaits, kuriem konstatēta smadzeņu nāve. Ņemot 
vērā šo ierobežojumu, grūti izmantot iespējas, kādas sniedz orgānu ziedošana pēc donora 
smadzeņu nāves, jo gan ziedošana, gan orgānu ieguve ir ļoti delikāts un sarežģīts process, 
kurā nepieciešama dažādu pušu sadarbība un kuru var pārtraukt jebkurā brīdī. Vēl vairāk —
visam procesam jānotiek ļoti īsā laikā, kas to vēl vairāk apgrūtina. Šajā procesā var noteikt 
vairākus pamatposmus:

 Donora identifikācija. Visus iespējamos donorus vajadzētu identificēt, cik ātri vien 
iespējams. Savlaicīga identifikācija sekmēs donoru pārbaudi un aprūpi, taču tā 
neapšaubāmi nozīmē arī proaktīvu attieksmi jau šajā sākotnējā un ļoti svarīgā posmā.

 Donora pārbaude. Pēc iespējas vajadzētu samazināt risku, ka ar orgāna 
transplantāciju no donora saņēmējam varētu nodot kādu nopietnu slimību (neoplāzija, 
infekcija). Tomēr būtu arī jānodrošina, lai par nederīgiem atzītu tikai tos orgānus, kas 
tādi patiešām ir, un lai orgāni nepamatoti netiktu zaudēti.
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 Donora aprūpe. Ļoti svarīgi ir nodrošināt, lai iegūstamais orgāns pirms izņemšanas 
atrastos atbilstošos apstākļos. Iespējamā donora psiholoģiskā stāvokļa uzturēšana 
intensīvās terapijas laikā un paša donora aprūpe pirms orgāna izņemšanas un tās laikā 
var būtiski ietekmēt orgānu stāvokli. Donora slikta aprūpe var padarīt orgānus 
neizmantojamus vai palielināt transplantāta bojāejas iespēju.

 Piekrišana/atļauja. Pirms orgānu izņemšanas jāsaņem attiecīga piekrišana vai atļauja.
Dažādās valstīs ir dažādas juridiskās prasības attiecībā uz piekrišanas saņemšanu, jo, 
piemēram, dažās valstīs izmanto prezumētās piekrišanas sistēmu (jeb atteikšanās 
pieeju), bet citās ir nepārprotami jāpiekrīt orgānu izņemšanai (piekrišanas pieeja).

 Orgānu izņemšana. Transplantātu izšķiroši svarīgi ietekmē ķirurģiskie paņēmieni 
orgānu izņemšanai no ķermeņa un veids, kā ar šiem orgāniem pēc tam rīkojas un kā 
tos uzglabā pirms transportēšanas un tās laikā. Ik gadu daudzus orgānus sabojā 
izņemšanas un/vai transportēšanas laikā. Dažus no tiem var atjaunot, bet daudzi kļūst 
nederīgi. Lai process būtu sekmīgs, nepieciešama izņemšanas darbību koordinācija.

 Orgānu piešķiršana. Dažu orgānu, piemēram, nieru, siržu un pediatrijas orgānu 
transplantātu veiksmīga darbība ilgtermiņā ir daļēji atkarīga no tā, vai izdodas atrast 
saderīgu donoru un saņēmēju. Tāpēc svarīga ir labi organizēta sistēma ziedoto orgānu 
piešķiršanai un transportēšanai vispiemērotākajā veidā. Dažos gadījumos optimālu 
piešķiršanu varēs panākt ar orgānu apmaiņu starp transplantācijas organizācijām un 
valstīm. Valstu sadarbība kļūst arvien svarīgāka.

Saprotams, ka ziedošanas un transplantācijas process pēc smadzeņu nāves ir delikāts, 
sarežģīts un ilgs process. Tas prasa ļoti dažādu speciālistu iesaistīšanos, turklāt ikvienā 
procesa posmā iespējams zaudēt donoru un/vai ziedojamos orgānus.

Pašlaik ES pastāv lielas atšķirības orgānu ziedošanas apjoma ziņā. Piemēram, Spānijā ir 34–
35 orgānu donori uz vienu miljonu iedzīvotāju, turpretī Bulgārijā — vien mazāk nekā viens uz 
miljonu. Šādas atšķirības nav viegli izskaidrot, taču ir skaidrs, ka daži organizatoriskie modeļi 
darbojas veiksmīgāk par citiem. Sadarbībā starp dalībvalstīm galveno uzmanību vajadzētu 
pievērst visefektīvāko sistēmu noteikšanai, pieredzes apmaiņai un paraugprakses veicināšanai, 
kā arī to dalībvalstu atbalstam, kurās transplantācijas sistēmas vēl nav pietiekami attīstītas.

Komisijas priekšlikumā par rīcības plānu orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā laika 
posmam no 2009. līdz 2015. gadam ir noteikta dalībvalstu sadarbības pieeja, kas balstās uz 
vairākiem prioritārās rīcības pasākumiem, kopīgu mērķu noteikšanu un attīstīšanu, kopīgi 
noteiktiem kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem un standartiem, kā arī regulāru ziņošanu 
un paraugprakses noteikšanu.


