Ο ρόλος της Αρχής για τους
Ανθρώπινους Ιστούς (Human Tissue
Authority) στη δωρεά οργάνων από ζώντες
δότες

σε μια πράξη ενάντια στις επιθυμίες τους, να
εξακριβωθεί ότι δεν έχει επιδιωχθεί ή παρασχεθεί
κάποια ανταμοιβή, καθώς, επίσης, ότι ο δότης έχει την
ικανότητα να λάβει μια ενημερωμένη απόφαση.

Ο νόμος περί ανθρώπινων ιστών του 2004
(HT Act) προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο για τη
δωρεά οργάνων στην Αγγλία, την Ουαλία και τη
Βόρεια Ιρλανδία. Στη Σκοτία, το πλαίσιο
καθορίζεται από τον αντίστοιχο νόμο
(Σκοτίας) του 2006.

Ανάλογα με την περιπλοκότητα, η διάρκεια των
περισσότερων συνεντεύξεων κυμαίνεται από
30 λεπτά έως μία ώρα. Ζητείται από δότες και
αποδέκτες να προσκομίσουν αποδεικτικά της
ταυτότητάς τους και της μεταξύ τους σχέσης.

Η Αρχή για τους Ανθρώπινους Ιστούς (Human
Tissue Authority) παρέχει αρωγή και καθοδήγηση
σχετικά με το νόμο περί ανθρώπινων ιστών.
Ρυθμίζουμε τη δωρεά οργάνων από ζώντες δότες
στο Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας την απόφαση
για το κατά πόσο επιτρέπεται να προχωρήσει κάθε
περίπτωση βάσει των κριτηρίων που θεσπίστηκαν
από το Κοινοβούλιο.
Συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το φυλλάδιο
σε συνάρτηση με τις άλλες πληροφορίες που
παρέχονται από τη μονάδα μεταμόσχευσης. Θα σας
βοηθήσει να ενημερωθείτε σχετικά
με όσα αφορούν τόσο το ζώντα δότη όσο
και τον αποδέκτη του οργάνου.

Η συνέντευξη με Ανεξάρτητο Αξιολογητή

Αρχή για τους Ανθρώπινους
Ιστούς (Human Tissue Authority)

Ο ρόλος μας στη δωρεά οργάνων
από ζώντες δότες

Όλοι οι δωρητές και οι αποδέκτες οργάνων
απαιτείται να εξεταστούν από έναν Ανεξάρτητο
Αξιολογητή (ΙΑ), ο οποίος είναι εκπαιδευμένος
και διαπιστευμένος
από το φορέα HTA. Ο Αξιολογητής
λαμβάνει εκ μέρους μας τη συνέντευξη
από το δότη και τον αποδέκτη,
τόσο ξεχωριστά όσο και μαζί, ενώ
είναι ανεξάρτητος από τις ομάδες
υγειονομικής περίθαλψης που
εμπλέκονται στα ιατρικά μέρη
της διαδικασίας.
Σκοπός των συνεντεύξεων
είναι να διασφαλιστεί ότι οι δότες
δεν εξαναγκάζονται να προβούν

Συνιστά δε ποινικό αδίκημα η τέλεση μιας
μεταμοσχευτικής επέμβασης μεταξύ δύο ζώντων
ατόμων, αν δεν πληρούνται οι διατάξεις του νόμου
περί ανθρώπινων ιστών. Αυτό σημαίνει
ότι πρέπει να δίνεται έγκυρη συγκατάθεση.
Αδίκημα, επίσης, συνιστά και η συμμετοχή στην
αγοραπωλησία ανθρώπινων οργάνων. Η ποινή για
ανάλογα αδικήματα επισείει φυλάκιση έως και τρία
έτη, πρόστιμο ή αμφότερα. Από όλους τους δότες
ζητείται να υποβληθεί γραπτή δήλωση που
επιβεβαιώνει ότι δεν ενέχεται ουδεμία ανταμοιβή στη
δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων.

Η διαδικασία Ανεξάρτητης Αξιολόγησης
Οι συνεντεύξεις της Αρχής για τους Ανθρώπινους
Ιστούς (Human Tissue Authority) διεξάγονται αφ’
ότου ο δότης έχει κριθεί ιατρικά και κλινικά
κατάλληλος για δωρεά από το γιατρό του.
Ο Συντονιστής Δωρεάς Οργάνων από Ζώντες Δότες
(LDC) θα οργανώσει τη συνέντευξη σε χρόνο
κατάλληλο για το δότη, τον αποδέκτη
και τον Ανεξάρτητο Αξιολογητή. Επίσης, ο
Συντονιστής θα μεριμνήσει για ένα μεταφραστή ή
οποιεσδήποτε άλλες ειδικές απαιτήσεις, αν
χρειάζεται.
Μετά από τη συνέντευξη ο Αξιολογητής έχει δέκα
εργάσιμες ημέρες για να υποβάλει μια αναφορά για
τη συνέντευξη στην εν λόγω Αρχή. Κατόπιν, η ΗΤA
πρέπει να αποφανθεί για όλες τις περιπτώσεις που
παραπέμφθηκαν
σε αυτήν από τη μονάδα μεταμοσχεύσεων.

Ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αξιολογούνται
από ένα μέλος του προσωπικού της HTA, ενώ άλλες
κρίνονται από μια τριμελή επιτροπή του
Συμβουλίου. Στόχος της HTA είναι να αξιολογήσει
όλες τις περιπτώσεις που δεν εξετάζονται από
επιτροπή εντός πέντε εργάσιμων ημερών, ενώ όλες
τις αντίστοιχες περιπτώσεις επιτροπής εντός δέκα
εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραπομπής.
Το χρονοδιάγραμμα ξεκινά από τη στιγμή
που η Αρχή διαθέτει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για την αξιολόγηση της περίπτωσης.
Μόλις ληφθεί η απόφαση για κάθε περίπτωση,
ενημερώνονται ο Συντονιστής και ο γιατρός
που είναι υπεύθυνοι για το δότη. Ο Συντονιστής
επικοινωνεί την απόφαση στο δότη και τον αποδέκτη
εκ μέρους της HTA.

Επικοινωνία
Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί μόνο έναν οδηγό.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε στα εξής:
020 7269 1900
enquiries@hta.gov.uk
www.hta.gov.uk
@HTA_UK
/HumanTissueAuthority
Human Tissue Authority
151 Buckingham Palace Road
London
SW1W 9SZ
Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στον
ιστότοπό μας στα Ελληνικά, Αραβικά,
Μπενγκάλι, Γκουγιαράτι, Χίντι, Πολωνικά,
Πουντζάμπι, Ούρντου και Ουαλικά.
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