
 

 

Призив 

за подобряване условията за донорство и трансплантация на органи в Европейския 

Съюз  

 

Въведение 

Трансплантацията е жизнено важна за лечението и качеството на живот на пациенти от всички 

възрасти, вкл. деца, чието ежедневие изцяло се диктува от увредения орган – черен или бял дроб, 

бъбреци, сърце, панкреас, тънки черва и  очи. В редица случаи трансплантацията е  единствената 

възможност за лечение и оцеляване, както е например при страдащите от пулмонална  артериална 

хипертония (ПАХ) – изключително рядко увреждане на белите дробове и сърцето. 

Въпреки, че ЕС предприема редица положителни стъпки за справяне с тази ситуация - с помощта на 

План за действие, финансиране на проекти и директива за стандартите за качество и безопасност на 

човешките органи - все още се наблюдават сериозни разминавания между практитките и резултатите 

в рамките на ЕС. 

Нуждата от органи продължава да надвишава наличните за трансплантация органи във всички 

страни-членки на ЕС и прогресивно нараства в сравнение с броя реализирани донорски ситуации. 

Европейската асоциация  по пулмонална хипертония  (PHAE) заедно с други европейски пациентски 

организации поставя началото на кампания, целяща подобряване на условията за донорство и 

трансплантация на органи в Европа, както в случаите на ПАХ, така и при други редки и тежки 

заболявания, за които трансплантацията е единственото адекватно лечение. 

Членовете на Европейската асоциация  по пулмонална хипертония  се ангажират с 

разпространението на този Призив към Действие и по-добра Осведоменост, Достъпност и 

Успеваемост на трансплантацията на органи в международен план. Членовете на Европейската 

асоциация  по пулмонална хипертония  поемат отговорност и за отчитането по държави на сега 

действащите механизми, по които се осъществяват белодробни и сърдечни трансплантации.  
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Призив 

Европейската асоциация  по пулмонална хипертония  призовава всички страни-членки на 

ЕС: 

- да подкрепят и работят съвместно с пациентските организации за по-добра информираност 

относно донорството и по-голяма достъпност до дарените органи; 

- да подкрепят националните програми за трансплантация, като осигуряват разгръщане на 

целия им потенциал и спектър от дейности чрез олекотени административни процедури, 

подобрени организация и координация, транспортна система, образователни и 

информационни кампании; 

-  да гарантират, че националните програми за трансплантация се възползват  максимално от 

всякакви технически и технологични средства, които биха осигурили повече използваеми 

органи (вкл. регенерирането на органи); 

- да обменят опит и добри практитки относно популяризирането на донорството и по-голямата 

достъпност на дарените органи, спешната нужда от които прогресивно нараства; 

- да си сътрудничат с агенции и организации от други държави, ако националните програми за 

трансплантация не съумяват да отговорят на местните потребности или ако такива програми 

отсъстват.   

 

Европейската асоциация  по пулмонална хипертония  призовава Европейската комисия: 

- да продължи с изпълнението на своя План за действие и Директива и да продължи тази 

практика дори след формалното изтичане на сроковете, заложени в Плана, като 

едновременно с това гарантира активното участие на различни пациентски организации, 

имащи отношение по въпросите на донорството и трансплантацията; 

- да продължава да финансира проекти, отнасящи се до популяризирането, достъпността, 

качеството и безопасността на донорството и трансплантацията; 

- да продължи с проучванията си, отчитането на резултатите от дейностите по финансираните 

проекти, Плана за действие и Директивата  относно стандартите за качество и безопасност на 

донорството. 

 

Европейската асоциация  по пулмонална хипертония  призовава Европейския парламент: 

- стриктно да следи дейността на Европейската комисията по въпросите на донорството и 

трансплантацията и да изисква регулярни отчети; 

- да подкрепя заинтересованите страни – пациентски и здравни организации – в техните 

усилия за  подобряване, както до достъпа до трансплантации, така и до повишаване на 

осведомеността относно донорството и трансплантацията, тяхната значимост и ползите, 

които те носят на пациентите. 

- да отговоря на проучвания за изпълнение на Европейската комисия и други дейности 

относно действието на Директивата за качество и безопасност на човешките органи, План за 

действие и финансирани  проекти. 
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Европейската асоциация  по пулмонална хипертония  призовава пациентските организации 

и заинтересуваните страни, свързани със здравеопазването: 

- да подкрепят и да одобрят този призив за действие; 

- да обединят силите си за по-добра информираност, както и достъп до трансплантация на 

органи; 

- да се ангажират в сътрудничество с държавните органи, сдружения на пациенти и здравни 

специалисти, както и на по-широко европейско и международно ниво, например в рамките 

на финансирани от ЕС проекти. 

 

 

Виена, 1 юни 2015  

 

 

Подкрепа 

от страна на национални пациентски организации и здравни 

институции в България: 

 

 
 

 
 

 

          


