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Projekt „Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation throughout the
European Union“ - ACCORD je spoločným projektom členských štátov Európskej únie, ktorý bol
predložený a schválený vo výzve r. 2011 v rámci Programu v oblasti zdravia 2008-2013 prijatého
Európskou komisiou (DG Sanco). Dĺžka projektu je 42 mesiacov, trvá od mája 2012 do novembra
2015. Zúčastňuje sa na ňom konzorcium 23 asociovaných partnerov a 10 spolupracujúcich organizácií
pod vedením The Spanish National Transplant Organization (ONT).
Cieľom projektu ACCORD je posilniť potenciál členských štátov v oblasti darcovstva a transplantácie
orgánov prostredníctvom zlepšenia ich vzájomnej spolupráce a prispieť tak k efektívnej implementácii
smernice EÚ 2010/53/EU a Akčného plánu darcovstva orgánov a transplantácií (2009-2015)
„Strengthened Cooperation between MS“ prijatého Európskou komisiou.
Hlavnými cieľmi projektu ACCORD sú:
1. Zlepšenie informačných systémov členských štátov týkajúcich sa darcovstva orgánov od živých
darcov poskytnutím odporúčaní na model a riadenie štruktúrovaných registrov živých darcov a
stanovením vzoru pre nadnárodné zdieľanie dát v tejto oblasti.
2. Popis zavedených algoritmov používaných u pacientov s devastačným poranením mozgu a
skúmanie ich vplyvu na potenciál darcovstva a na realizáciu procesu darovania medzi krajinami
Európskej únie.
3. Vývoj a odskúšanie akceptovateľného a efektívneho prostriedku, ktorý podporuje modifikácie v
manažmente potenciálneho orgánového darcu smerujúce k darcovstvu, prispôsobené jednotlivým
identifikovaným modelom starostlivosti o potenciálneho darcu.
(Develop and prove by implementa2on an acceptable and eﬀec2ve rapid improvement toolkit that
supports modiﬁca2ons in end-of-life management that promote dona2on, adapted to each iden2ﬁed
end-of-life care model)
4. Implementácia praktickej spolupráce medzi krajinami Európskej únie pri transfere poznatkov,
skúseností a prostriedkov v špecifických oblastiach súvisiacich so smernicou 2010/53 / EÚ a Akčným
plánom v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009-2015) na základe komplexných a
špeciálne pripravených protokolov.
5. Poskytnutie odporúčaní pre budúce bilaterálne iniciatívy v darcovstve orgánov a transplantácii.
6. Propagácia a zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a produktov projektu ACCORD.
Viac informácií na www.accord-ja.eu
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Projekt FOEDUS je zameraný na zlepšenie spolupráce medzi národnými autoritami členských
štátov Euroópskej únie v oblasti darovania orgánov tak, ako to definuje Smernica 2010/53/EU
a Akčný plán 2009-2015 prijaté Európskou komisiou. FOEDUS nadväzuje na projekt financovaný
Európskou úniou COORENOR, ktorého výsledkom bolo vytvorenie prvého IT portálu pre
medzinárodnú výmenu orgánov s cieľom urýchlenia komunikácie medzi národnými koordinátormi
v rámci Európy. Zámerom projektu PHOEDUS je doplniť existujúce stratégie jednotlivých členských
štátov v oblasti darovania orgánov prostredníctvom konsenzu v podstatných procesoch nevyhnutných
pre zintenzívnenie výmeny orgánov a definovaním možných prekážok pri kooperácii. Projekt bol
schválený v januári 2012 a realizuje sa od mája 2013 do apríla 2016 pod vedením The Italian National
Transplant Centre – Italian National Institute of Health. Do projektu je zapojených 25 európskych
partnerov – 18 asociovaných a 7 spolupracujúcich partnerov.
Hlavnými cieľmi projektu FOEDUS sú:
1. Redukcia logistických a organizačných problémov vyplývajúcich z medzinárodnej výmeny
orgánov.
2. Identifikácia finančných tokov pre zabezpečenie medzinárodnej výmeny orgánov v rôznych
krajinách EÚ a mobility pacientov za účelom transplantácie orgánov.
3. Vývoj spoločných formulárov darcov (orgánovo špecifických) pre medzinárodnú výmenu orgánov.
4. Zvýšenie počtu bilaterálnych/multilaterálnych dohôd pre medzinárodnú výmenu orgánov.
5. Zvýšenie počtu vymenených orgánov.
6. Optimalizácia iniciatív na zlepšenie verejného povedomia v oblasti darovania orgánov
a medzinárodných výmen orgánov.
Viac informácií na www.foedus-ja.eu

ARTHIQS je trojročný spoločný európsky projekt ﬁnancovaný Európskou komisiou v rámci Programu v
oblasD zdravia 2008-13, ktorý sa zaoberá technológiami asistovanej reprodukcie a krvotvornými
kmeňovými bunkami pre transplantácie. Zúčastňuje sa na ňom konzorcium 23 asociovaných
partnerov a 10 spolupracujúcich organizácií.
ARTHIQS si kladie za cieľ vypracovať usmernenia pre kľúčové aspekty predpisov technológií
asistovanej reprodukcie a transplantácie krvotvorných kmeňových buniek s dôrazom na doplnenie
a rozvoj požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu v prospech darcu a príjemcu. Hoci sú Deto dve oblasD
odlišné pokiaľ ide o postupy a potreby, sú v projekte zahnuté spoločne, pretože sa obe týkajú žijúcich
darcov a príjemcov buniek a sú spoločne riešené v dokumente 2004/23 / EUTCD (Smernica EÚ o
tkanivách a bunkách).
Pokiaľ ide o asistovanú reprodukciu, je projekt ARTHIQS zameraný na rozvoj znalosb na vybudovanie
organizačného a inšDtucionálneho rámca zahŕňajúceho zodpovednú organizáciu („Competent
Authority“) - ministerstvo zdravotníctva a poverené subjekty (lekárske agentúry) v každom z členských
štátov). Konečným cieľom je zvýšenie bezpečnosD darcovskej i prijímacej strany v krajinách celej EÚ.
V oblasD transplantácií krvotvorných kmeňových buniek je ARTHIQS zameraný na zvýšenie
bezpečnosD darcov a príjemcov skvalitnením štandardov darcovstva krvotvorných buniek, najmä
prostredníctvom registrov pre ďalšie sledovanie („follow-up“) darcov. Cieľom je aj vypracovanie
smerníc pre bankovníctvo pupočníkovej krvi, ktoré deﬁnujú minimálne kvalitabvne a bezpečnostné
požiadavky pre povolenie/opätovné povolenie bánk pupočníkovej krvi, ako aj pravidiel a usmernení
pre inšpektorov bánk pupočníkovej krvi.

