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Madrid Resolution: 23 March 2010 – 68 countries – 140 government officials 
URGED the WHO, its MS and professionals in the field 

to regard Organ Donation & transplantation as part of every nation’s responsibility 



α) εισηγείται τη σκοπιμότητα ίδρυσης, συνένωσης, διακοπής λειτουργίας δημοσίων δομών στο σύστημα μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και 

κυττάρων,

β) εισηγείται: αα) τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, ββ) το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης, γγ) τη 

χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση αδείας των δομών του συστήματος μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων,

γ) εισηγείται το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας στη δωρεά και στη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων,

δ) διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των οργάνων, ιστών και κυττάρων από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση, εφαρμόζοντας σύστημα υποβολής και 

διαχείρισης στοιχείων για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις,
ε) συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη διενέργεια ελέγχων των δομών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου του συστήματος 

μεταμοσχεύσεων,

στ) συλλέγει στοιχεία παρακολούθησης του μεταμοσχευτικού έργου των δομών στη βάση των οποίων συντάσσει και υποβάλλει στο Υπουργείο 
Υγείας σχετική ετήσια έκθεση αξιολόγησης,
ζ) παρακολουθεί την εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας, 

η) οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη διακίνηση μοσχευμάτων οργάνων, ιστών και κυττάρων, και καθορίζει το πλαίσιο 
της διαδικασίας συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων,

θ) τηρεί τα Εθνικά Μητρώα υποψήφιων δωρητών, εθελοντών δοτών, δοτών, υποψήφιων ληπτών, ληπτών οργάνων, ιστών και κυττάρων και αρνητών 

ια) εκπροσωπεί τη Χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συνεργάζεται με διεθνείς και ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς σε θέματα δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων. Με τους οργανισμούς αυτούς μπορεί να συνάπτει έγγραφες 

συμφωνίες συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών του και εισηγείται σχέδιο εναρμόνισης των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών 
στο εθνικό δίκαιο,
ιβ) εισηγείται την πολιτική τιμολόγησης, χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας και των λοιπών 

υπηρεσιών που καταναλώνονται στη δωρεά και στη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων, 

ιγ) μεριμνά για τον σχεδιασμό και την παροχή πιστοποίησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και καθοδήγησης των επαγγελματιών υγείας 

που δραστηριοποιούνται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση οργάνων

ιδ) μεριμνά για την ενημέρωση, την καθοδήγηση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των υποψήφιων ληπτών, των ληπτών, των 

ζώντων δοτών και των συγγενών των δοτών οργάνων, ιστών και κυττάρων,
ιε) επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο, και ιδίως με την οργάνωση κατάλληλης ενημέρωσης-πληροφόρησης και εκπαίδευσης του κοινού, την αύξηση του 
αριθμού των προοριζόμενων για μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων,

ΝΠΙΔ- Σκοπός: η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας για τη χάραξη και 
την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της δωρεάς και της 
μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων

Αρμοδιότητες ΕΟΜ:



2017 
Αποβιώσαντες δότες οργάνων ανά εκατομμύριο πληθυσμού (α.ε.π.) παγκοσμίως

“A call for government accountability to achieve national self-sufficiency in organ donation and transplantation” - Del Monico F, Dominguez M, Matesanz R, 
Noel L, – The Lancet – October 2015
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Μεταμοσχευτική Δραστηριότητα  χωρών αντίστοιχου 
πληθυσμού με την Ελλάδα

Βέλγιο Τσεχία Ελλάδα Ουγγαρία Πορτογαλία Λευκορωσία

Πληθυσμός σε εκ. 11 εκ. 11εκ. 11 εκ. 10εκ. 10,5 εκ. 9,5 εκ

Δότες α.ε.π. 27 24 4,5 20,5 27 18

Δότες αριθμός 299 261 50 203 289 165

Μεταμοσχεύσεις

Νεφρου 481 507 131 387 448 286

Ήπατος 261 169 28 75 202 68

Καρδιάς 82 87 12 58 43 45

Πνευμόνων 103 32 0 0 19 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΕΟΜ: Πιθανοί Εγκ. Θάνατοι στις Ελληνικές ΜΕΘ = 313 

-50% λόγω ακαταλληλότητας / άρνησης : ΔΟΤΕΣ = 156,5  (14,2 α.ε.π.)

-30 % Με έγκαιρη & σωστή διαχείριση από Νοσοκομειακές Ομάδες Διαχείρισης δοτών + 
αξιοποίηση οριακών δοτών: ΔΟΤΕΣ = 220 (20 α.ε.π.)

Σύμφωνα με Ισπανική μελέτη «το 12% των θανάτων στη ΜΕΘ έχει ενδείξεις Ε.Θ. και από αυτούς τους δυνητικούς δότες μπορεί να 
αξιοποιηθούν τουλάχιστον οι μισοί».

Facing organ shortage in Spain, Matesanz et al. 2011



Μεταμοσχευτική Διαδικασία
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Council of Europe: Organ shortage: current status and strategies for improvement of organ donation - A European consensus document

Basic Principle:

“The transplant process is long and complex 

and cannot be left to chance”



✓ Οι διαδικασίες της δωρεάς & μεταμόσχευσης οργάνων έχουν έντονο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΌ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ
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R. Matesanz. Factors That Influence the Development of an Organ Donation Program. Transplantation Proceedings, 36, 739–741 (2004)

Αποτελεσματική Δομή 
ενός Συστήματος Μεταμοσχεύσεων



ΑΡΝΗΣΗ της οικογένειας 
στη Δωρεά Οργάνων

Η #2 αιτία απώλειας δυνητικών 
Δοτών Οργάνων παγκοσμίως

Ο εντοπισμός του 
Δ.Δ.

Η προσέγγιση της 
οικογένειας

ACCORD “Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation throughout the European Union- ACCORD”, is a Joint Action (JA) submitted and approved by the call for 
proposals 2011 of the Health Programme 2008-2013, DG SANCO (European Commission).

Η Νο1 αιτία απώλειας μοσχευμάτων παγκοσμίως είναι 

η αποτυχία έγκαιρου εντοπισμού των δυνητικών δοτών μέσα στα νοσοκομεία

GAP μεταξύ 
Διασωλήνωσης 

& Υποψίας Εγκεφαλικού Θανάτου



Πραγματοποιεί καθημερινό screening των εισαγωγών στο Νοσοκομείο,  
καταγράφει τους ασθενείς με εγκεφαλικές βλάβες και παρακολουθεί την πορεία 
τους σε συνεργασία με τους θεράποντες.

▪ ελέγχει τον πιθανό δότη

- εξασφαλίζει κλίνη ΜΕΘ 

- οργανώνει τα τεστ του εγκεφαλικού θανάτου 

▪ στη συνέχεια προσεγγίζοντας την οικογένεια του δυνητικού δότη και 
εξασφαλίζοντας την συναίνεση τον μετατρέπει πλέον σε πραγματικό δότη

▪ Κατά τη επιχειρησιακή διαδικασία λήψης οργάνων, αναλαμβάνει τις 
επικοινωνίες με τον ΕΟΜ και τις Μον. Μεταμόσχευσης, απαλλάσσοντας το 
προσωπικό της ΜΕΘ από τη χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία  

Ο κρίσιμος ρόλος του 
Τοπικού Συντονιστή / Νοσοκομειακής ΟΜΑΔΑΣ Διαχείρισης Δοτών (ΜΕΘ)

ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ τον πιθανό δότη και φροντίζει να τον μετατρέψει σε πραγματικό

http://www.ont.es/publicaciones/Documents/DOPK
I%20GUIA.pdf

Προφίλ Τοπικών Συντονιστών:

➢ Ιατροί (88%) or Νοσηλευτές (12%)

➢ Αποδεκτό μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου και σχετικό με τη ΜΕΘ

➢ Ανεξάρτητος από τις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων

➢ Αναφέρεται απ ευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου και στον ΕΟΜ

➢ Έχει υψηλή εξειδίκευση σε θέματα Δωρεάς & Μεταμοσχεύσεων 

➢ Επικοινωνιακός, ευέλικτος, οργανωτικός

➢ Part time (70%) ή full time (30%) απασχόληση

➢ Λαμβάνει σχετική αμοιβή ή αποζημίωση (on call duty / υπερωριακά)



The most important economic point is by far, 
adequate reimbursement of the hospitals for 

procurement and transplant activity, 
according to the local estimated costs.

“Transplantation is the most cost-effective treatment for end of stage organ failure”



Financing a Transplant System

TECHNICAL WORKSHOP NOVEMBER 25-29 2019, ISTANBUL 



Dr. Rafael Matesanz , Former Director of Spain's National Transplant Organisation (ONT)

“We never blame the population 

if people donate less…

It must be something we have done wrong”



Καθορίζουν τη Δωρεά ως διαδικασία «προαιρετική»  και 
«εκ του περισσού» εντός των Νοσοκομείων

Δεν επιτρέπουν την αύξηση των προσφερόμενων μοσχευμάτων 
και ως εκ τούτου

την ανάπτυξη του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας

Δυνητικοί Δότες υπάρχουν, 
όπου υπάρχουν ΜΕΘ και ΤΕΠ

Όμως:
• Η ανεπάρκεια κλινών & προσωπικού στις ΜΕΘ
• Η αποτυχία έγκαιρου εντοπισμού των δυνητικών δοτών ενδονοσοκομειακά
• Η έλλειψη ενός οργανωμένου και επαρκούς Δικτύου Συντονισμού (ΕΟΜ –
Περιφερειακά Παραρτήματα – Τοπικοί Συντονιστές / Νοσοκομειακές Ομάδες 
Διαχείρισης Δοτών)
•Η απουσία κοστολόγησης της λειτουργίας του ως άνω Δικτύου Συντονισμού και η μη 
αποζημίωση των διαδικασιών Δωρεάς & Μεταμόσχευσης Οργάνων



establish an effective Transplant System*
1. Επάρκεια κλινών & προσωπικού ΜΕΘ

2. Επάρκεια ΕΟΜ & Σύσταση 
Παραρτημάτων

3. Θεσμοθέτηση Ρόλου, Καθηκόντων & 
Αποζημίωσης Συντονιστών ΜΕΘ

4. Κοστολόγηση διαδικασιών Δωρεάς ως 
«ιατρικές πράξεις» και απόδοσή τους στα 
νοσοκομεία Δοτών

5. Εκπαίδευση Προσωπικού ΜΕΘ & Διαρκής 
Εκπαίδευση Συντονιστών

6. Διαμόρφωση «end of life» πρωτοκόλλων 

ΜΕΘ ανεξάρτητα από τη Δωρεά Οργάνων

7. Ανάπτυξη πλαισίου Ποιότητας & 

Ασφάλειας αλυσίδας Δωρεάς –

Μεταμόσχευσης

8. Ενίσχυση Μονάδων Μεταμοσχεύσεων & 

Δημιουργία Ω.Ε.Με.Κ. 

9.     Καμπάνιες Ενημέρωσης Κοινού & 

Επαγγελματιών Υγείας

*  Main Sources:
➢ Guide to the Quality and Safety of Organs for Transplantation, EDQM 7th Edition, 2018, Council of Europe

➢ Organ Shortage: Current Status and Strategies for improvement of Organ Donation – A European Consensus Document, Council of Europe
➢ Good Practice Guidelines in the Process of Organ Donation Spanish National Transplant Organization, 2011

➢ R. Matesanz. Factors That Influence the Development of an Organ Donation Program. Transplantation Proceedings
➢ R. Matesanz. , M. Blanca. The Spanish Model, ONT


