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ΚυπριακήΚυπριακή ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία 1987 (1987 (11αα))
• Ο πρώτος νόμος που σχετίζεται με τις μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων
οργάνων και αναφέρεται σε Εγκεφαλικό Θάνατο ψηφίστηκε το 1987 
ως «Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών
Ανθρώπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987»

• Δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
στις 22 Μαΐου 1987.

• Η νομοθεσία τότε κρίθηκε απόλυτα αναγκαία επειδή συνέπεσε με
την έναρξη της λειτουργίας του Παρασκευαϊδειου Μεταμοσχευτικού
Κέντρου (τέλος του 1986), και με τις πρώτες μεταμοσχεύσεις νεφρών
στην Κύπρο.

• Δημοσιεύθηκε επίσης μεταφρασμένος στα Αγγλικά στο περιοδικό
του Π.Ο.Υ. “International Health Law” το 1988. 



ΚυπριακήΚυπριακή ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία 1987 (1987 (22αα))

• Ο νόμος του 1987 αναφέρεται στον Εγκεφαλικό Θάνατο στο ΜΕΡΟΣ
III — ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΚ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

• 8.—(Ι) Επιτρέπεται η αφαίρεσις εκ πτώματος ανθρώπου πάσης
βιολογικής ουσίας και η χρησιμοποίησις αυτής, μόνον εάν—

• (α) γίνεται προς τον σκοπόν διαγνώσεως ή θεραπείας ετέρου
πάσχοντος προσώπου ήτοι διά την χρησιμοποίησιν των πάσης
φύσεως βιολογικών ουσιών εις την χειρουργικήν των
μεταμοσχεύσεων ή

• (β) γίνεται δι' επιστημονικήν έρευναν ή εκπαίδευσιν:
Νοείται ότι κατ' αμφοτέρας τας ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται να
βεβαιωθή προηγουμένως ο θάνατος του δότου κατά τα εις το
άρθρον 10 διαλαμβανόμενα.



ΚυπριακήΚυπριακή ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία 1987 (1987 (33αα))
9.—(1) Ουδεμία αφαίρεσις βιολογικής ουσίας εκ πτώματος δύναται να λάβη
χώραν εάν—
(α) υπάρχη δεδηλωμένη εν ζωή αντίθετος θέλησις του αποβιώσαντος ή
τεκμαίρεται τοιαύτη επί τη βάσει των θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων
αυτού. 
•Εν αμφιβολία περί της θελήσεως του αποβιώσαντος η αφαίρεσις επιτρέπεται
όταν δεν αντιτίθενται εις την αφαίρεσιν η σύζυγος και τα τέκνα του αποβιώσαντος
ή ελλείψει τούτων οι γονείς και ενήλικοι αδελφοί αυτού*
(β) υπάρχουν λόγοι θεμελιούντες την υπόνοιαν ότι είναι δυνατόν να απαιτηθή η
διενέργεια θανατικής ανακρίσεως ή νεκροψίας επί του πτώματος.
‐‐‐‐(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) δύναται
να επιτροπή η αφαίρεσις βιολογικής ουσίας εκ πτώματος προς θεραπευτικούς
σκοπούς εάν—
•(α) πρόκειται περί αφαιρέσεως νεφρού, οφθαλμού, ακουστικών οσταρίων, 
υμένων ή δέρματος* και
•(β) έχη δοθή περί τούτου η συγκατάθεσις του αρμοδίου θανατικού ανακριτού



ΚυπριακήΚυπριακή ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία 1987 (41987 (4αα))
• 10.—(1) Απαγορεύεται πάσα επί του πτώματος ενέργεια προς αφαίρεσιν βιολογικής ουσίας εφ' 
όσον προηγουμένως δεν έχει διαπιστωθή ότι το πρόσωπον είναι νεκρόν.

‐‐‐ (2) Νεκρόν διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου θεωρείται το
πρόσωπον επί του οποίου διαπιστούται διά των καθωρισμένων επιστημονικών τρόπων και
μεθόδων η ύπαρξις σημείων δηλούντων την οριστικήν και μη ανατρέψιμον απουσίαν όλων
των αντανακλαστικών του εγκεφαλικού στελέχους, ήτοι:

(α) Κόραι των οφθαλμών διεσταλμέναι και άνευ οιασδήποτε αντιδράσεως εις ισχυρά φωτεινά
ερεθίσματα, νοουμένου ότι απεκλείσθη η δράσις μυδριατικών φαρμάκων

(β) κατάργησις των αντανακλαστικών του κερατοειδούς*
(γ) κατάργησις των αιθουσαιοοφθαλμοκινητικών αντανακλαστικών
(δ) κατάργησις αντιδράσεως εκ των εγκεφαλικών συζυγιών κατόπιν καταλλήλων ερεθισμών
εις διάφορα σημεία του σώματος περιφερικά*

(ε) κατάργησις των αντανακλαστικών του φάρυγγος ή κατάργησις αντιδράσεως εις ερεθισμόν
των βρόγχων και της τραχείας*

(στ) απουσία οιασδήποτε αναπνευστικής κινήσεως μετά την αποσύνδεσιν του ασθενούς εκ του
αναπνευστικού μηχανήματος δι' επαρκές χρονικόν διάστημα ώστε η τιμή του διοξειδίου του
άνθρακος εις το αρτηριακόν αίμα να υπερβή τον ουδόν διά τον ερεθισμόν του κέντρου της
αναπνοής



ΚυπριακήΚυπριακή ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία 1987 (1987 (55αα))
(3) Τεχνητή παράτασις των λειτουργιών (ορισμένων μεμονωμένων οργάνων ή συστημάτων δεν
δύναται να θέση υπό αμφισβήτησιν την κατά τα ανωτέρω πιστοποίησιν του θανάτου και δεν
αναστέλλει την προς αφαίρεσιν βιολογικού υλικού ενέργειαν.

(4) Η διαπίστωσις του θανάτου κατά το παρόν άρθρον γίνεται υπό δύο ειδικών ιατρών μη εχόντων
σχέσιν προς οιανδήποτε επιστημονικήν ομάδα ενδιαφερομένην ή ασχολουμένην με την
θεραπευτικήν των μεταμοσχεύσεων.

(5) Η πιστοποίησις του θανάτου γίνεται επί του καθoρισμένου τύπου επί του οποίου δέον να
εμφαίνεται ότι έκαστος των ειδικών ιατρών διεπίστωσε δύο τουλάχιστον φοράς την ύπαρξιν των
αναφερομένων εις το εδάφιον (2) σημείων και ότι προς διαπίστωσιν τούτων εφήρμοσε τας
καθορισμένος επιστημονικός μεθόδους και τρόπους.

(6) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «ειδικός ιατρός» σημαίνει εγγεγραμμένον ιατρόν όστις
έχει αναγνωρισθή ως ειδικός δυνάμει του άρθρου 23 του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου.



ΚυπριακήΚυπριακή ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία 2012 (12012 (1ββ)   )   

• Στις 27.7.12 ψηφίστηκε «Ο Περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων
των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμος του 2012 
(127(I)/2012)»

• Τούτο έγινε για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά
με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων
οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση».



ΚυπριακήΚυπριακή ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία 2012 (2012 (22ββ)   )   

• Χαρακτηρισμός οργάνου και δότη
Στην περίπτωση δωρεάς μετά θάνατον, οι συντονιστές μεταμοσχεύσεων
μεριμνούν για τη συγκέντρωση των πληροφοριών από το νενομισμένο
αντιπρόσωπο ή και το θεράποντα ιατρό του δυνητικού πτωματικού δότη.
Οι δοκιμές που απαιτούνται για το χαρακτηρισμό οργάνου και δότη
διενεργούνται από εργαστήριο που διαθέτει ειδικευμένο ή καταρτισμένο και
ικανό προσωπικό και κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι ο οργανισμός, ο φορέας και το εργαστήριο που
συμμετέχουν στο χαρακτηρισμό οργάνου και δότη εφαρμόζουν κατάλληλες
διαδικασίες, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα στοιχεία του χαρακτηρισμού οργάνου
και δότη διαβιβάζονται εγκαίρως στο κέντρο μεταμόσχευσης.
Οι απαραίτητες εξετάσεις ιστοσυμβατότητας για την εξεύρεση ιστοσυμβατού
λήπτη οργάνων για μεταμόσχευση από ζώντα ή πτωματικό δότη διεξάγονται σε
αναγνωρισμένο εργαστήριο ανοσογενετικής και ιστοσυμβατότητας, το οποίο
είναι ενεργό και διαπιστευμένο από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανοσογενετικής
(European Federation of Immunogenetics)



ΚυπριακήΚυπριακή ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία 2012 (2012 (33ββ)   )   
ΜΕΡΟΣ V ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

Αρχές που διέπουν την αφαίρεση οργάνων μετά θάνατον
20.‐ (1) Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός διαπιστώσει ότι η πορεία της υγείας
ασθενούς που θα μπορούσε να είναι κατάλληλος δότης οδηγεί ή έχει οδηγήσει σε
εγκεφαλικό θάνατο, ενημερώνει τον αρμόδιο συντονιστή μεταμοσχεύσεων για την
έναρξη της διαδικασίας για την αξιολόγηση του δυνητικού δότη και της
διαδικασίας διενέργειας των δοκιμασιών εγκεφαλικού θανάτου.

(2) Με τη συγκατάθεση του νενομισμένου αντιπροσώπου του δυνητικού
πτωματικού δότη επιτρέπεται η αφαίρεση οργάνων από πτωματικό δότη για
θεραπευτικούς σκοπούς, τα οποία αν κριθούν ακατάλληλα για μεταμόσχευση, 
μπορούν να διατεθούν για επιστημονική έρευνα ή εκπαίδευση:

Νοείται ότι οι συντονιστές μεταμοσχεύσεων εξετάζουν εκ των προτέρων τη
συγκατάθεση για όλες τις παραπάνω πιθανότητες



ΚυπριακήΚυπριακή ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία 2012 (2012 (44ββ)   )   

ΜΕΡΟΣ V ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ
(3) Αν ο δυνητικός πτωματικός δότης δεν είχε εκφράσει τη συναίνεσή του ή την
άρνησή του, η αφαίρεση οργάνων διενεργείται εφόσον συγκατατίθεται σε αυτήν
ο νενομισμένος αντιπρόσωπος δυνητικού πτωματικού δότη, ο οποίος είναι κατά
σειρά προτεραιότητας ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:
(α) Σύζυγος∙
(β) ενήλικο τέκνο∙
(γ) γονέας ή ο ασκών την κηδεμονία ή την επιμέλεια∙
(δ) αδελφός∙
(ε) παππούς ή γιαγιά∙
(στ) εγγονός∙
(ζ) πατριός ή μητριά∙
(η) ετεροθαλής αδελφός∙
(θ) φίλος από στενή προσωπική σχέση.



ΚυπριακήΚυπριακή ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία 2012 (2012 (55ββ)   )   
ΜΕΡΟΣ V ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

(4) Η αφαίρεση οργάνων επιτρέπεται μετά την επέλευση του θανάτου, έστω και αν οι
λειτουργίες ορισμένων οργάνων διατηρούνται με τεχνητά μέσα.

(5) Η αφαίρεση οργάνων από πτωματικό δότη απαγορεύεται αν υπάρχει δεδηλωμένη εν
ζωή αντίθετη θέληση του αποβιώσαντος.

(6) Αν υπάρχουν λόγοι που θεμελιώνουν την υπόνοια ότι είναι δυνατό να απαιτηθεί η
διενέργεια θανατικής ανάκρισης ή νεκροψίας επί του πτώματος, πρέπει να υπάρχει
συνεννόηση με τον εφημερεύοντα παθολογοανατόμο‐ιατροδικαστή του κράτους για να
διευκρινίσει αν πρέπει να παρίσταται στη διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων.

(7) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (4), επιτρέπεται η αφαίρεση
βιολογικής ουσίας εκ πτώματος αν πρόκειται να βοηθήσει στην απόφαση περί
αφαιρέσεως οργάνου με σκοπό τη μεταμόσχευση.

(8) Οποιαδήποτε ενέργεια επί προσώπου προς αφαίρεση βιολογικής ουσίας επιτρέπεται
αφού προηγουμένως διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο είναι νεκρό.



ΚυπριακήΚυπριακή ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία 2012 (2012 (44ββ)   )   
ΜΕΡΟΣ V ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

Κριτήρια θανάτου

21.‐ (1) Νεκρό θεωρείται πρόσωπο επί του οποίου διαπιστώνεται με το πρωτόκολλο
διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου η ύπαρξη σημείων που δηλώνουν την οριστική και μη
ανατρέψιμη απουσία όλων των αντανακλαστικών του εγκεφαλικού στελέχους.

(2) Η διαπίστωση του θανάτου γίνεται με πρωτόκολλο διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου
βασιζόμενο στα επικρατούντα επιστημονικά δεδομένα από δύο ειδικούς ιατρούς
(εντατικολόγο ή πνευμονολόγο ή καρδιολόγο ή γενικό παθολόγο ή αναισθησιολόγο ή
νευρολόγο ή νευροχειρουργό) που δεν έχουν σχέση προς οποιαδήποτε επιστημονική
ομάδα ενδιαφερόμενη ή απασχολούμενη με τη θεραπευτική των μεταμοσχεύσεων. Η
διαπίστωση του θανάτου γίνεται σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές και η ημερομηνία
και η ώρα θανάτου καταγράφονται μετά τη τελευταία σειρά κλινικών δοκιμασιών με τις
οποίες πιστοποιείται ο εγκεφαλικός θάνατος.



ΕγκεφαλικόςΕγκεφαλικός ΘάνατοςΘάνατος
Βιοηθικές Προεκτάσεις



ΗΗ ΓνώµηΓνώµη τηςτης ΕΕΒΚΕΕΒΚ τουτου 20032003
(1(1αα))

• Το 2003 έγινε προσπάθεια τροποποίησης του Νόμου 97/87 με κύριο
στόχο την εισαγωγή της εικαζόμενης συγκατάθεσης για τη μετά θάνατο
δωρεά οργάνων.

• Τα κύρια σημεία της Γνώμης αυτής είναι:
Tο άτομο ενόσω είναι εν ζωή μπορεί είτε να δηλώσει ότι είναι δωρητής και να

εγγραφεί στο αρχείο δοτών οργάνων είτε να δώσει τη συγκατάθεσή του για την
προσφορά και μεταμόσχευση κάποιου οργάνου του (άρθρο 14, Ν. 97/87).
Προβλήματα και ηθικά ερωτήματα δημιουργούνται στις περιπτώσεις
μεταμοσχεύσεων οργάνων από πτωματικούς δότες.
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει ρητή δήλωση του ατόµου ενόσω είναι στη ζωή, όπως προβλέπει
το άρθρο 14 ως ανωτέρω και εφόσον υπάρχει αµφιβολία για την θέληση του
αποβιώσαντος ενόσω ήταν στην ζωή (βλ. άρθρο 9 ισχύοντος νόµου), τότε ζητείται και
λαµβάνεται η συγκατάθεση των συγγενών προκειµένου να γίνει αφαίρεση οργάνων από
τον νεκρό και µεταµόσχευση τους.



ΗΗ ΓνώµηΓνώµη τηςτης ΕΕΒΚΕΕΒΚ τουτου 20032003
(2(2αα))

• Τα κύρια σημεία της Γνώμης αυτής είναι (συνέχεια):
Θέµατα που άπτονται ζητηµάτων που αφορούν την διάθεση του σώµατος και των
οργάνων του νεκρού είναι ορθό να αντιµετωπίζονται µε τρόπο που αντανακλά την
γενικότερη βούληση µιας κοινωνίας και όχι µονοµερώς µε την επιβολή του νόµου.
Από τη σιωπή κάποιου για ένα θέµα δεν τεκµαίρεται µόνον κατ' ανάγκην συµφωνία και
συγκατάθεση. Αντίθετα, µπορεί να τεκµαίρεται ένα από τα ακόλουθα. (α) Άγνοια. (β) 
Γνώση και παρακράτηση της γνώµης, και (γ) γνώση και συγκατάθεση (να γίνει κάποιος
δότης).
Σ' αυτό να προσθέσουµε ότι, σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο των συµβάσεων στην Κύπρο, 
η σιωπή δεν µπορεί να θεωρηθεί κατ' ανάγκην ως συγκατάθεση.
Ας σηµειωθεί ότι η πρόταση δεν µιλά για συγκατάθεση αλλά για άρνηση των συγγενών.
H EEBK πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η εμπέδωση στον πληθυσμό και ιδιαίτερα
ανάμεσα στους ασθενείς ότι το όργανο το οποίο τους μεταμοσχεύτηκε και με το
οποίο μπορούν να συνεχίζουν την ζωή τους, τους δόθηκε από κάποιον που έφυγε
από τη ζωή με ελευθερία και αγαθή διάθεση για δωρεά



ΗΗ ΓνώµηΓνώµη τηςτης ΕΕΒΚΕΕΒΚ τουτου 20032003
(3(3αα))

• Τα κύρια σημεία της Γνώμης αυτής είναι (συνέχεια):
Άρα το σύστημα και η όλη θεσμοθέτησή του πρέπει να είναι καθ’ όλα αξιόπιστη
και διαφανής ώστε να εξυπηρετεί σωστά και ουσιαστικά τον άνθρωπο‐λήπτη του
μοσχεύματος, απαλύνοντας ή και εξαφανίζοντας τα οποιαδήποτε προβλήματα
ταυτότητας που μπορεί ψυχολογικά να αντιμετωπίσει.
Η εξασφάλιση οργάνων για σκοπούς μεταμόσχευσης, εξεταζόμενη από όλες τις
παραμέτρους (νομική, φιλοσοφική, κοινωνική, θρησκευτική, ιατρική) είναι αφ’
εαυτής ηθικά και δεοντολογικά ορθή πράξη. Το στοιχείο που μπορεί να αναιρέσει
αυτή την διάστασή της είναι ο τρόπος και οι μέθοδοι που ακολουθούνται για την
υλοποίησή της.
Η ορθή πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των πολιτών στο
θέμα δημιουργούν τις βασικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση περισσότερων
δοτών και όχι η υιοθέτηση της αρχής ότι όποιος εν ζωή δεν εκφράσθηκε με
οποιοδήποτε τρόπο που να δημιουργεί αμφιβολία για την πρόθεση του, τότε είναι
δότης οργάνων εκτός εάν προλάβουν οι συγγενείς του και εκφράσουν αντίθετη
γνώμη, οπότε και ματαιώνεται η αφαίρεση των οργάνων του από την ιατρική
ομάδα.



ΗΗ ∆ηµόσια∆ηµόσια ∆ιαβούλευση∆ιαβούλευση τουτου
ΥπουργείουΥπουργείου ΥγείαςΥγείας 20132013

• Στις 4 Δεκεμβρίου 2013 το Υπουργείο Υγείας συγκάλεσε σε Δημόσια
Διαβούλευση όλους τους ενδιαφερομένους με θέμα «Συγκατάθεση μετά
θάνατο δωρεά οργάνων για μεταμόσχευση»

• Πρόθεση του Υ.Υ. ήταν να επιφέρει τροπολογίες στον Νόμο του 2012 ώστε
να εισαχθεί και στην Κύπρο ο θεσμός της εικαζόμενης συγκατάθεσης, 
δηλαδή όλοι να είναι δότες οργάνων μετά θάνατο εκτός και αν δηλώσουν
το αντίθετο όταν είναι εν ζωή.

• Μετά από σημαντική συζήτηση που έγινε και με επικρατούσες τις γνώμες
της ΕΕΒΚ, ότι η εικαζόμενη συγκατάθεση δεν αποτελεί πραγματική
συγκατάθεση, όπως και μετά από ανάλυση δεδομένων που αφορά χώρες
που εισήγαν τον θεσμό της εικαζόμενης συγκατάθεσης, οι
παρευρισκόμενοι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η τροπολογία της
παρούσης νομοθεσίας δεν είχε κανένα πλεονέκτημα παρά να
δημιουργήσει και περαιτέρω καχυποψία ανάμεσα στον πληθυσμό μας.   



ΗΗ ΕικαζόµενηΕικαζόµενη ΣυγκατάθεσηΣυγκατάθεση
(1)(1)

• Η Ισπανία έχει το τελειότερο παγκόσμια και το πιο λειτουργικό
μεταμοσχευτικό σύστημα και παρουσιάζει τη ψηλότερη (με διαφορά
παγκόσμια) αναλογία δωρεάς οργάνων από πτωματικούς δότες (34‐
35 ανά εκατομμύριο πληθυσμού). Είναι υπερδιπλάσιο του
Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκεται στους 15/1,000,000 πληθυσμού.

• Η P. Shelly (USA) σε μια ανασκόπηση στην εξεύρεση λύσεων για τη
σχετική έλλειψη δοτών οργάνων και μετά από μια ανάλυση των
Ευρωπαϊκών δεδομένων, δήλωνε ότι «Η Ισπανία η οποία εισήγαγε
την εικαζόμενη συγκατάθεση το 1990 είδε τη δωρεά οργάνων να
διπλασιάζεται ………………»

• Είναι όμως έτσι τα πράγματα;



ΗΗ ΕικαζόµενηΕικαζόµενη ΣυγκατάθεσηΣυγκατάθεση
(2)(2)

• Η πραγματικότητα είναι ότι στην Ισπανία η εικαζόμενη συγκατάθεση
υπάρχει στη νομοθεσία για τις μεταμοσχεύσεις από το 1979, με την
οικογένεια να έχει το τελικό veto.

• Η φιλοσοφία εισαγωγής της εικαζόμενης συγκατάθεσης ήταν ότι αν
η συγκατάθεση ήταν το πρόβλημα τότε η εικαζόμενη
(«συγκατάθεση») θα έλυνε το πρόβλημα.

• Η λανθασμένη εκτίμηση ήταν ότι η εικαζόμενη συγκατάθεση
εξισωνόταν με τη δωρεά οργάνων. Στην πραγματικότητα η
εικαζόμενη συγκατάθεση ισοδυναμούσε με ένα «τίποτα» ή ήταν
χωρίς ουσία γιατί η απόφαση για δωρεά οργάνων εξαρτιόταν από
την απόφαση της οικογένειας του δότη. 



ΗΗ ΕικαζόµενηΕικαζόµενη ΣυγκατάθεσηΣυγκατάθεση
(3)(3)

• Η απόφαση της οικογένειας όμως στηριζόταν:
o Στην εμπιστοσύνη στο ιατρικό επάγγελμα
o Στο κατά πόσο κατανοούσε τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων
o Στον επαγγελματισμό της προσέγγισης για δωρεά, και
o Βεβαίως στην εν ζωή εκφρασθείσα επιθυμία του δυνητικού δότη (π.χ. εγγραφή του
στο Αρχείο Δοτών Οργάνων, κάρτα δότη οργάνων)

• Το 1989 η Ισπανία ίδρυσε τον Ισπανικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων που
απαρτίζεται από: Συντονιστές Μεταμόσχευσης, που αποτελούν μέρος του
προσωπικού των νοσοκομείων και όχι μέρος της Μεταμοσχευτικής
Ομάδας ή Κλινικής και είναι υπεύθυνοι να αναγνωρίζουν τους πιθανούς
δότες και να συντονίζουν τη δωρεά οργάνων.

• Παράλληλα, ο κεντρικός οργανισμός Μεταμοσχεύσεων αναλαμβάνει την
ευθύνη για την εκπαίδευση/ενημέρωση του κοινού και τη δημιουργία
καλών σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη δημιουργία στην
κοινωνία θετικού κλίματος για τη δωρεά οργάνων και την αύξηση της
εμπιστοσύνης προς το σύστημα Δωρεάς Οργάνων.    



ΗΗ ΕικαζόµενηΕικαζόµενη ΣυγκατάθεσηΣυγκατάθεση
(4)(4)

• Σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο η αναλογία Δωρεάς Οργάνων έχει
παραμείνει στο ίδιο επίπεδο των 14‐15/1,000,000 πληθυσμό και η
ειδική ομάδα του Η.Β. για δωρεά οργάνων εκτιμά ότι η εικαζόμενη
συγκατάθεση αδυνατεί να αυξήσει και να βελτιώσει τη δωρεά
οργάνων.

• Στις ΗΠΑ εφαρμόζουν ένα παρόμοιο με το Ισπανικό μοντέλο και
κατάφεραν μια εξαιρετική αύξηση στη δωρεά οργάνων από
πτωματικούς δότες που υπερβαίνει τους 25/1,000,000 πληθυσμού.

• Στη Βραζιλία το Φεβρουάριο 1997 εφάρμοσαν μια σκληρή εκδοχή
της εικαζόμενης συγκατάθεσης στην οποία δεν απαιτείτο η
συγκατάθεση της οικογένειας με αποτέλεσμα την έντονη κοινωνική
αλλά και ιατρική αντίδραση που μέσα σε ένα χρόνο (το 1998) η
νομοθεσία ανακλήθηκε.



Συµπεράσµατα
(1)

• Τόσο η νομοθεσία του 1987 όσο και αυτή του 2012 είναι ξεκάθαρες
όσον αφορά το θέμα του Εγκεφαλικού Θανάτου, με τη διαφορά ότι ο
Νόμος του 1987 είχε και λεπτομερή περιγραφή των σημείων του
Εγκεφαλικού Θανάτου.

• Η ζητούμενη από τον Νόμο (2012) συγκατάθεση είναι βιοηθικά
αποδεκτή με κάποια επιφύλαξη όσον αφορά τη συγκατάθεση από
φίλο από στενή προσωπική σχέση, κάτι που χρειάζεται εξακρίβωση
και τεκμηρίωση.

• Η Εικαζόμενη Συγκατάθεση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα
και παραβαίνει την ελεύθερη έκφραση του ατόμου, επειδή το
κράτος «επιβάλλει» μια πρακτική έστω και αν το άτομο σιωπά.

• Η Εικαζόμενη Συγκατάθεση δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τους
πτωματικούς δότες οργάνων και είναι δυνατό από μόνη της να έχει
αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο.



Συµπεράσµατα
(2)

• Η πλήρης και καλή ενημέρωση όλου του ιατρικού προσωπικού για το
τι είναι Εγκεφαλικός Θάνατος είναι απαραίτητη στην αύξηση της
εμπιστοσύνης του ιατρικού κόσμου προς το σύστημα
Μεταμοσχεύσεων Οργάνων.

• Η δημιουργία μηχανισμών, όπως οι Συντονιστές Μεταμόσχευσης, 
και η κατάλληλη πλήρης ενημέρωση του κοινού για την αύξηση της
εμπιστοσύνης του προς το Σύστημα Μεταμόσχευσης Οργάνων
αποτελεί προτεραιότητα.

• Τέλος, η πλήρως πληροφορημένη Συγκατάθεση, πλαισιούμενη από
την κατάλληλη νομοθεσία, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
Βιοηθικής πρακτικής, και ενισχύει ουσιαστικά το έργο της
Μεταμόσχευσης Οργάνων.
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