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Els trasplantaments d’òrgans són una pràctica habitual i han
suposat un gran avenç de la medicina. Al nostre país, la major
part dels trasplantaments tenen lloc a partir de donacions
d’òrgans de cadàvers. Tot i així, cada vegada són més freqüents
els trasplantaments a partir de donants vius. Les qüestions
morals suscitades a partir d’aquesta tècnica estan relacionades
amb la concepció de la naturalesa i la identitat humanes, així
com amb els valors de la justícia i la solidaritat, i amb la
desigualtat social i econòmica.

D’altra banda, els trasplantaments a partir de donants vius
plantegen problemes específics, ja que afecten també a
l’autonomia, la seguretat, la salut, la qualitat de vida i la
privacitat dels donants.
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RECOMANACIONS

• Identificar els 
possibles riscos dels 
donants vius

• Proposar, per a
promoure la
protecció del donant
viu,
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La donació entre vius s’ha de considerar una pràctica subsidiària 

La selecció del donant i del receptor s’ha de fer valorant perjudicis i beneficis

No s’ha de proposar la donació de viu davant d’una situació desesperada i de
màxima urgència del receptor

S’ha de promoure la realització d’estudis independents sobre els efectes de la
donació

S’ha de garantir que la decisió de donar estigui ben informacda i sigui
plenament autònoma

S’ha d’evitar el biaix de gènere

Si el donant es replanteja la seva decisió, s’ha d’establir algun procediment que
li garanteixi una sortida airosa

Un membre del Comitè d’Ètica Assistencial del centre trasplantador
acompanyarà el donant en qualitat de “defensor del donant”, quan aquest es
personi davant l’autoritat judicial per atorgar el seu consentiment exprés

La figura del “bon samarità” no s’ha de promoure públicament
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