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Ψηφίσµατα / Αποφάσεις ΠΟΥ 
§  WHA28.72 (1975) Utilization and supply of human blood and blood products; 

§  WHA44.25 (1991) Human organ transplantation (WHO Guiding Principles) 

§  WHA58.13 (2005) Blood safety: proposal to establish World Blood Donor Day; 

§  WHA63.12 (2010) Availability, safety and quality of blood products; 

§  WHA63.22 (2010) Human cell, tissue and organ transplantation (WHO Guiding Principles) 
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ü  Ισότητα στη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας – όσοι χρειάζονται τις υπηρεσίες πρέπει 
να τις λαµβάνουν και όχι µόνο αυτοί που µπορούν να πληρώσουν για αυτές. 

ü  Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ικανή να βελτιώσει την υγεία όσων τις λαµβάνουν. 

ü  Προστασία από οικονοµικό ρίσκο – διασφαλίζοντας ότι το κόστος χρήσης φροντίδας 
δεν θέτει τα άτοµα σε κίνδυνο οικονοµικής δυσχέρειας. 

Καθολική κάλυψη υγείας 

Προϊόντα Ανθρώπινης Προέλευσης 
Προσβασιµότητα για όλους  
σε ασφαλή, ποιοτικά, 

αποτελεσµατικά και ηθικώς 
παρασκευασµένα προϊόντα 
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“Ουσίες 

που προέρχονται εξολοκλήρου ή εν µέρει 

από το ανθρώπινο σώµα 

µε σκοπό την κλινική εφαρµογή” 

Όργανα, κύτταρα, ιστοί, εκκρίσεις και απεκκρίσεις 
ανεξάρτητα από την τύχη τους στον λήπτη 

Ιατρικά Προϊόντα Ανθρώπινης Προέλευσης (ΙΠΑΠ) 
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Τα ΙΠΑΠ έχουν κοινή προέλευση και προορισµό: ανθρώπινα σώµατα 
Είναι αποτέλεσµα µίας µεταβλητής διαδικασίας που περιλαµβάνει  

ανθρώπινη εργασία και τεχνολογική παρέµβαση. 

Γιατί Προϊόντα;   Γιατί Ιατρικά; 

Πρότυπα και διαδικασίες για διασφάλιση 
της ποιότητας και της ασφάλειας: 

 

δωρεά, προµήθεια, έλεγχος, επεξεργασία, 
συντήρηση, αποθήκευση, διανοµή και 

εφαρµογή στον άνθρωπο 

Για πολλές ασθένειες χωρίς άλλη θεραπεία, 
η χρήση των ΙΠΑΠ 

 

παρατείνει τη ζωή 
µειώνει τη νοσηρότητα 

βελτιώνει την ποιότητα της ζωής	  
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ΕΥΡΩΠΗ  
 

Καθιερωµένα προϊόντα 
Προτεραιότητες  
συστήµατος υγείας  

 
European Commission – DG Sante 
Infographic Dec 2016 
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Προϊόντα εξαιρετικής φύσεως 

Τα άτοµα 
εξαρτώνται από την 
κοινωνία για να 
καλύψουν τις 

ανάγκες τους για 
ΙΠΑΠ

Η κοινωνία 
βασίζεται στα 
άτομα για να 
καλύψει της 

ανάγκες σε ΙΠΑΠ
Australian Red Cross Blood 

Service
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Μία ανθρωπότητα κοινόχρηστη… 

(South African Bone Marrow Registry 2012) 

Προϊόντα εξαιρετικής φύσεως 
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Ηθικά ζητήµατα για τα άτοµα και τις κοινωνίες 

Επιστράτευση 
δυνητικών 
δοτών 

Προµήθεια –Λήψη 
ανθρώπινου  

βιολογικού υλικού 
Επεξεργασία Διανοµή ΙΠΑΠ Χρήση των 

ΙΠΑΠ σε λήπτες 

Πιθανοί κίνδυνοι  
Δυνητικά οφέλη 
 
 
Δικαιοσύνη 
 
 
Αυτονοµία 
 
 
Αξιοπρέπεια 

για δότες, λήπτες, τις 
οικογένειες & κοινότητες τους 

στη λήψη απόφασης για δωρεά; 
λήψη απόφασης για τη χρήση και 
κατανοµή συγκεκριµένων ΙΠΑΠ 

των δοτών & ληπτών 

στην κατανοµή αυτών των 
κινδύνων & οφελών  
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Ηθικά ζητήµατα – εµπορευµατοποίηση και “τουρισµός” 

“Αυτοί” 
 

•  Προµήθεια 
•  Έλλειψη βασικών 
πόρων υγειονοµικής 
περίθαλψης 

“Εµείς” 
 

•  Ζήτηση 
•  Έλλειψη 
επαρκών ΙΠΑΠ 

vs 
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Ανισότητα - Προσβασιµότητα  
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Εµπορεία οργάνων 
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Μόνο 43 από 175 χώρες αναφέρουν ότι παράγουν φαρµακευτικά 
προϊόντα που προέρχονται από πλάσµα (PDMP) µέσω της 

κλασµατοποίησης πλάσµατος που συλλέγεται εντός της χώρας, ενώ η 
πλειοψηφία των άλλων 132 χωρών εισάγουν PDMP από το εξωτερικό. 

 
[WHO fact sheets on blood safety and availability (as of July 2016)] 

http://who.int/mediacentre/factsheets/fs279/en/  



16 Patient Safety  
Programme 

Health Systems  
and Innovation 

Αυτάρκεια σε ΙΠΑΠ 

ü Luc Noël and Dominique Martin (2014): The self-
sufficiency paradigm in MPHO consists in meeting the 
needs of patients from a given population with an 
adequate provision of transplantation services and 
supply of that MPHO derived from the population. 

ü The Rome Declaration (2013): on Achieving Self‐
Sufficiency in Safe Blood and Blood Products, based 
on Voluntary Non‐Remunerated Donation. 

ü The Madrid Declaration (2010): a call for 
government accountability to achieve national self-
sufficiency in organ donation and transplantation. 

“Εµείς για Εµάς” 
 

•  Ισότητα 
•  Αλληλεγγύη 
•  Ανταποδοτικότητα 
•  Υπευθυνότητα 
•  Αξιοπιστία 
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Αιµοδότες ανά 1000 κατοίκους 

Από τις 112.5 εκατοµµύρια δωρεές ολικού αίµατος παγκοσµίως, 
περίπου οι µισές συλλέγονται σε χώρες υψηλού εισοδήµατος, 
όπου διαµένει µόλις το 19% του παγκόσµιου πληθυσµού. 

 
[WHO fact sheets on blood safety and availability (as of July 2016)] 

http://who.int/mediacentre/factsheets/fs279/en/  
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§  Απρίλιος 2013 
 Μια νέα πρωτοβουλία µε στόχο την αναγνώριση της 
µοναδικότητας των ΙΠΑΠ. Προκειµένου «να διερευνηθεί η 
αυτάρκεια και η µη εµπορική φύση των ιστών 
ανθρώπινης προέλευσης και να οικοδοµηθεί συναίνεση 
των Κρατών Μελών»  

§  Μάιος 2013 
 Προτεινόµενο πρόγραµµα προϋπολογισµού 2014-2015. 
Παραδοτέο Κεντρικής Υπηρεσίας: «Διεξαγωγή 
παγκόσµιας διαβούλευσης για την διερεύνηση της 
συναίνεσης των Κρατών Μελών όσον αφορά την  
αυτάρκεια και µη εµπορευµατοποίησης των ιστών 
ανθρώπινης προέλευσης» 

§  May 2014 
 Έκθεση Προόδου του ψηφίσµατος WHA 63.22 που 
παρουσιάζει τα ΙΠΑΠ 

§  September 2014 
 Αίτηµα από Κράτη Μέλη υπό την ηγεσία της Ισπανίας 
ώστε να ενταχθούν τα ΙΠΑΠ στην ατζέντα της Διοίκησης 
το 2015 

Η πρωτοβουλία ΙΠΑΠ 
Διοικητικά Όργανα ΠΟΥ 
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Decision EB136(2) - 2015 
Principles for global consensus on the 

donation and management of blood, 
blood components and medical 

products of human origin  
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Απόφαση  EB136(2) 

Παγκόσµια συναίνεση για κατευθυντήριες αρχές δεοντολογίας στη 
δωρεά και τη διαχείριση 

Καλοί µηχανισµοί διακυβέρνησης και Κοινά εργαλεία 

Ποιότητα, ασφάλεια και ιχνηλασιµότητα 

Ισότιµη πρόσβαση και διαθεσιµότητα 
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Η διαδικασία κατάρτισης του πλαισίου 

§  WHO Secretariat 
Service Delivery and Safety department (SDS) 
Essential Medicines and Health Products department (EMP) 
Regional offices (RO)  

§  International Societies-NGOs in official collaboration 
ISBT, TTS, WBMT, ICCBBA 

§  Individual Experts (all types of MPHO) 

Σεπ. 2014 – Σεπ. 2016 
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Η δυσκολία συγκερασµού έγκειται στο ότι: 
 
v  Είναι κατακερµατισµένα σε υποκατηγορίες 
 
v  Λαµβάνονται µε διάφορους τρόπους, 
 
v  Χρησιµοποιούνται από διαφορετικές 
ιατρικές ειδικότητες, 

 
v  Φέρουν διαφορετικούς σχετικούς 
κινδύνους, οφέλη και εναλλακτικές, 

 
v  Ρυθµίζονται- εποπτεύονται από 
διαφορετικές εθνικές αρχές.  

Πρόκληση 
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Προσχέδιο	  Αρχών	  για	  Δημόσια	  Διαβούλευση	  

P1:	  “Government	  
responsibility”	  94.4%	  

P2:	  “Equity	  in	  
dona;on”	  96.0%	  

P3:	  “Use	  only	  when	  of	  
proven	  efficacy”	  
86.4%	  

P4:	  “Dona;on	  should	  
be	  an	  informed	  and	  
voluntary	  decision”	  
94.4%	  

P5:	  “Financial	  
neutrality	  –	  Protec;on	  
of	  the	  vulnerable”	  
89.6%	  

P6:	  “Protec;on	  
against	  physical	  and	  
psychosocial	  risks”	  
98.4%	  

P7:	  “Provide	  
informa;on	  about	  
human	  origin	  of	  the	  
product”	  92.0%	  

P8:	  “Equity	  in	  access	  -‐	  
Alloca;on	  systems	  
based	  on	  clinical	  
criteria	  &	  ethical	  
norms”	  97.6%	  

P9:“Traceability	  -‐	  
Quality	  Management	  
-‐	  Vigilance	  &	  
Surveillance”	  97.6%	  

P10:	  “Transparency	  
while	  ensuring	  
Anonymity	  and	  
Privacy”	  98.4%	  

Βαθµός 
Καθολικής 
Αποδοχής 

 94.5% 
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Available at 
http://www.who.int/servicedeliverysafety/en/ 
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1η Συζήτηση, Διοικητικό Συµβούλιο (34 Κράτη Μέλη) 
26 Ιανουαρίου 2017 

Available at 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_18-en.pdf 
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Experts meeting 

2017 
 

140 EB – January 
 

May 
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SEVENTIETH WORLD HEALTH ASSEMBLY A70/19 
Provisional agenda item 13.2 XX March 2017 

Principles on the donation and management of blood, 
blood components and other medical products of 

human origin 
 

Report by the Secretariat 
 

70th WHA, 22–31 May 2017 
Agenda available at http://apps.who.int/gb/e/e_wha70.html 

Συζήτηση στην Ολοµέλεια, 22-31 Μαΐου 2017 
Νέος τίτλος και τροποποιήσεις µετά τη συζήτηση στο ΔΣ  
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Governments	   are	   responsible	   for	   ensuring	   the	   ethical	   and	   effective	   procurement,	  
distribution	  and	  use	  of	  medical	  products	  of	  human	  origin.	  This	   responsibility	   includes	   the	  
obligation	   to	   develop	   and	   enforce	   regulations	   to	   ensure	   the	   maximum	   possible	   level	   of	  
safety,	  quality	  and	  ef<icacy,	  both	  within	  and	  across	  national	  borders. 

Equity	  in	  donation	  should	  be	  promoted	  by	  engaging	  all	  segments	  of	  society	  in	  efforts	  to	  meet	  
the	  need	  for	  medical	  products	  of	  human	  origin.	  

Outside	   clinical	   research	   and	   for	   the	   advancement	   of	   science,	  medical	   products	   of	   human	  
origin	  should	  be	  used	  only	   in	  situations	  of	  clinical	  utility	  and	   in	   the	  absence	  of	  alternative	  
and	   affordable	   therapies	   with	   a	   comparable	   or	   more	   favourable	   balance	   of	   risks	   and	  
bene<its.	  

Κοινές αρχές για τα IΠΑΠ (1) 

Biological	  materials	  from	  living	  persons	  for	  use	  as	  medical	  products	  of	  human	  origin	  should	  
be	   taken	   only	   with	   the	   donor’s	   prior	   informed	   and	   voluntary	   consent.	   When	   biological	  
material	   from	   a	   deceased	   person	   is	   to	   be	   used	   as	   medical	   product	   of	   human	   origin,	   it	   is	  
imperative	   to	   verify	   that	   the	   individual	   has	   provided	   his	   or	   her	   prior	   consent	   or	   has	   not	  
expressed	  objections	  to	  be	  a	  donor,	  as	  mandated	  by	  national	  laws.	  
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Policies	   governing	   compensation	   to	   persons	   who	   provide	   biological	   materials	   for	   use	   as	  
medical	   products	   of	   human	   origin	   should	   seek	   to	   guard	   against	   the	   exploitation	   of	  
vulnerable	  individuals	  and	  promote	  equity	  in	  donation.	  The	  best	  way	  to	  achieve	  these	  goals	  
is	  to	  adhere	  to	  a	  policy	  of	  <inancial	  neutrality,	  in	  which	  persons	  who	  donate	  their	  biological	  
materials	   for	   use	   as	   medical	   products	   of	   human	   origin	   should	   neither	   bene<it	   nor	   lose	  
<inancially	  as	  a	  result	  of	  the	  donation.	  Countries	  should	  ensure	  that	  the	  burden	  of	  donating	  
these	  materials	  does	  not	  fall	  primarily	  on	  economically	  disadvantaged	  groups.	  

Κοινές αρχές για τα IΠΑΠ (2) 

Η Συνέλευση Υγείας έχει αναγνωρίσει την αλτρουιστική εθελοντική και µη αµειβόµενη 
δωρεά ως τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας και της ποιότητας σε ιατρικά προϊόντα 
ανθρώπινης προέλευσης, καθώς και ως µέσο για την προστασία του δότη ενάντια στην 
εκµετάλλευση. 
 
Πληρωµές, αποζηµίωση ή κάλυψη του εύλογου κόστους που σχετίζεται µε τη δωρεά, όπως τα 
έξοδα µεταφοράς ή τεκµηριωµένα απολεσθέντες µισθοί, παραµένουν συνεπείς µε την αρχή 
αυτή: όπως ακριβώς οι δότες δεν πρέπει να επωφελούνται οικονοµικά από τη δωρεά, δεν θα 
πρέπει η δωρεά να τους προκαλεί καµία οικονοµική ζηµία. 
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Nuffield Council on Bioethics 
Human bodies: donation for medicine and research 

Αποζηµίωση έναντι  Πληρωµής 

Πληρωµή: ένας γενικός όρος που 
καλύπτει όλα τα είδη των 
συναλλαγών που αφορούν τα 
χρήµατα, και αγαθών µε 
νοµισµατική αξία, είτε οι πράξεις 
αυτές νοούνται ως ανταπόδοση, 
ανταµοιβή ή αγορές. 
 
Αποζηµίωση: µια αποκατάσταση 
αυστηρά περιορισµένη στην 
αντιστάθµιση των δαπανών και 
της αναστάτωσης που σχετίζονται 
µε τη δωρεά 
 
Κίνητρο: ένα κίνητρο / ερέθισµα 
για τη δωρεά µε σκοπό την 
αποκόµιση οικονοµικού οφέλους ή 
συγκριτικού πλεονεκτήµατος 
(πέρα από την αποζηµίωση) 
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Equity	   in	   access	   to	   the	   bene<its	   of	   medical	   products	   of	   human	   origin	   should	   be	  
promoted	   by	   sustained	   efforts	   to	   remove	   barriers	   to	   access.	   Any	   waiting	   lists	   and	  
allocation	  systems	  that	  are	  developed	  for	  medical	  products	  of	  human	  origin	  should	  be	  based	  
on	  clinical	  criteria	  and	  ethical	  norms,	  not	  considerations	  of	  <inancial	  or	  social	  status.	  

Depending	  on	  the	  relevant	  product,	  and	  in	  addition	  to	  other	  information	  routinely	  provided	  
when	  offering	  medical	  products	  of	  human	  origin	  to	  prospective	  recipients,	  the	  human	  origin	  
of	  the	  product	  should	  be	  disclosed	  without	  compromising	  the	  con<identiality	  of	  the	  donor’s	  
identity.	  

The	  organization	  and	  delivery	  of	  activities	  related	  to	  medical	  products	  of	  human	  origin,	  as	  
well	  as	  their	  clinical	  results,	  must	  be	  transparent	  and	  open	  to	  scrutiny,	  while	  ensuring	  that	  
the	  con<identiality	  of	  donors	  /	  recipients	  is	  always	  protected	  and	  adheres	  to	  national	  laws.	  

In	  order	  to	  minimize	  the	  risk	  of	  harm	  to	  donors	  and	  recipients	  and	  to	  protect	  the	  stability	  
and	   sustainability	   of	   services	   for	   medical	   products	   of	   human	   origin,	   all	   steps	   in	   the	  
development	   and	   use	   of	  medical	   products	   of	   human	   origin	   should	   be	   fully	   traceable	   and	  
subject	  to	  effective	  quality-‐management	  systems	  and	  vigilance	  &	  surveillance	  programmes.	  

Κοινές αρχές για τα IΠΑΠ (3) 
Prospective	   and	   actual	   donors	   of	   human	   biological	  materials	   for	   use	   in	  medical	   products	  
should	  be	  protected	  against	  physical	  and	  psychosocial	  risks	  to	  the	  fullest	  extent	  possible.	  	  
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Βασικά Ζητήµατα για την Εφαρµογή 
Παράγραφος 15 

Κάθε αρχή θα πρέπει να διαµορφωθεί περαιτέρω µε στρατηγικές προσεγγίσεις και 
δυνητικές επιλογές πολιτικής και παρεµβάσεις για την επίτευξή της. Ο κατάλληλος 
συνδυασµός πολιτικών και  παρεµβάσεων που θα χρησιµοποιηθούν σε επίπεδο 
χώρας θα πρέπει να σχεδιαστεί και αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες, τις 
αξίες και τις προτεραιότητες. 
 
Ο ΠΟΥ µπορεί να παρέχει υποστήριξη στα Κράτη Μέλη κατά την διαδικασία 
εφαρµογής, µέσω καθοδήγησης µε βάση στοιχεία από τεχνικές διαβουλεύσεις, 
βιβλιογραφική ανασκόπηση και εµπειρογνωµοσύνη. 

Γενικά για όλα τα ΙΠΑΠ ισχύουν Μηχανισµοί 
Διαχείρισης που περιλαµβάνουν: 
•  Νοµοθεσία και Κανονισµούς  
•  Πολιτική και Στρατηγικό σχεδιασµό  
•  Οικονοµική βιωσιµότητα  
•  Ιχνηλασιµότητα 
•  Επαγρύπνηση και επιτήρηση  
•  Διαφάνεια  
•  Κινητοποίηση του κοινού 
•  Σχέδια αντιµετώπισης κρίσεων. 

Αρχές # Κατευθυντήριες γραµµές  



33 Patient Safety  
Programme 

Health Systems  
and Innovation 
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