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Consideraþii medicale, etice
ºi biblice asupra
transplantului de organe
Descoperirile ºtiinþifice medicale din ultimii ani, precum ºi dezvoltarea
tehnologicã din acest domeniu, au dus la realizãri inimaginabile care,
însã, pot afecta profund modul de viaþã ºi gândire din societatea umanã.
Transplantul de organe ºi reproducerea umanã asistatã medical sunt douã
domenii care evidenþiazã problemele bioetice, morale ºi spirituale pe care
le pot genera ºi care implicã formularea unui punct de vedere al Bisericii
Penticostale.
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Extras din materialul analizat în
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TRANSPLANTUL DE
ORGANE
Consideraþii medicale ºi
legislative (Legea 95/2006)
Transplantul de organe este o activitate
medicalã complexã prin care sunt înlocuite,
în scop terapeutic, organe, þesuturi sau celule
din organismul uman, compromise din punct
de vedere funcþional, cu structuri similare
sãnãtoase. Fiind metodã excepþionalã de
tratament, transplantul este justificat numai
dupã ce s-au epuizat toate celelalte forme ºi
modalitãþi de tratament.
Transplantul de organe, þesuturi sau
celule presupune prelevarea acestora de la
un donator ºi implantarea lor la un primitor.
Prelevarea este recoltarea de organe, þesuturi
sau celule umane sãnãtoase morfologic ºi
funcþional, în vederea realizãrii unui transplant. Transplantul este implantarea organului, þesutului sau celulelor, în scop
terapeutic, în organismul unui om bolnav.
Prelevarea organelor, þesuturilor ºi celulelor de origine umanã se poate face de la
donatori vii sau de la donatori decedaþi.
Prelevarea de la donatorii vii se face de
la persoane majore, cu capacitate de discernãmânt, dupã obþinerea prealabilã a consimþãmântului informat, scris, liber ºi expres al
acestora, dupã informarea lor de cãtre medic,
asistentul social sau alte persoane cu pregãtire
de specialitate, asupra eventualelor riscuri ºi
consecinþe pe plan fizic, psihic, familial ºi
profesional, rezultate din actul prelevãrii,
donatorul putând reveni asupra consimþãmântului dat pânã în momentul prelevãrii.
Donarea se face în scop umanitar, are caracter
altruist ºi nu constituie obiectul unor acte ºi
fapte juridice sau urmarea unei constrângeri
de naturã fizicã sau moralã. Este interzisã
prelevarea de organe, þesuturi ºi celule de la
minori, cu excepþia prelevãrii de celule stem
hematopoietice, cu consimþãmântul minorului ºi cu acordul scris al ocrotitorului legal. Refuzul scris sau verbal al minorului
împiedicã orice prelevare.
Prelevarea de la donatorii decedaþi se

face numai cu consimþãmântul scris a cel
puþin unuia dintre membrii majori ai familiei
sau al rudelor, în urmãtoarea ordine: soþ,
pãrinte, copil, frate, sorã sau persoana autorizatã în mod legal. Prelevarea se poate face
fãrã consimþãmântul membrilor familiei,
dacã, în timpul vieþii, persoana decedatã ºi-a
exprimat opþiunea în favoarea donãrii,
printr-un act notarial de consimþãmânt
pentru prelevare. Prelevarea nu se poate face
sub nicio formã, dacã, în timpul vieþii,
persoana decedatã si-a exprimat deja
opþiunea împotriva donãrii, printr-un act de
refuz al donãrii, avizat de medicul de familie.
Transplantul de organe, þesuturi ºi
celule de origine umanã se face numai în
scop terapeutic, cu consimþãmântul scris al
primitorului, dupã ce acesta a fost informat
asupra riscurilor ºi beneficiilor procedeului.
Când primitorul este în imposibilitate de a-ºi
exprima consimþãmântul, acesta poate fi dat
în scris de cãtre unul din membrii familiei
sau de cãtre reprezentantul legal al acestuia.
În cazul minorilor sau al persoanelor lipsite
de discernãmânt, consimþãmântul va fi dat de
pãrinþi sau de celelelte persoane, care au
calitatea de ocrotitor legal al acestora.
CONSIDERAÞII BIOETICE
Din punct de vedere medical ºi legal,
moartea îmbracã mai multe aspecte: moarte
aparentã (în care funcþiile vitale sunt atât de
slãbite încât nu pot fi percepute decât cu
aparate speciale), moarte clinicã ( funcþiile
vitale au încetat, fãrã sã se fi alterat încã structurile biologice în mod ireversibil, putând fi
reactivate prin terapie intensivã ºi reanimare),
moarte biologicã (a început procesul de
necrozã al þesuturilor) ºi moarte cerebralã.
În accepþiunea actualã, moartea este un
proces, iar prof. dr. Radu Palade defineºte
moartea prin „oprirea inimii, absenþa respiraþiei
spontane ºi moartea cerebralã”. Moartea
cerebralã reprezintã alterarea ireversibilã a
vieþii celulelor scoarþei cerebrale, ceea ce face
ca trupul omului sã nu mai fie structura
proprice prin care sufletul omenesc comunicã
cu mediul înconjurãtor.
Transplantul de organe, þesuturi ºi celule,
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trebuie sã þinã cont de cele patru principii
fundamentate ale bioeticii: principiul utilitãþii, principiul respectului faþã de autonomia
persoanei, principiul justiþiei ºi principiul
echitãþii.
În virtutea principiului utilitãþii sau al
beneficiului trebuie evaluat corect raportul
dintre avantaje ºi dezavantaje, þinând cont
de riscurile intervenþiei. Dacã transplantul
este riscant, putând grãbi moartea pacientului, farã a avea certitudinea reuºitei, el nu
trebuie efectuat. Este o gravã eroare medicalã sã supui un suferind traumei provocate
de operaþia pentru transplant ºi aceasta sã
nu reuºeascã, din cauza cã organul grefat
nu mai era apt pentru un transplant eficient.
Þinând cont de principiul respectului
faþã de autonomia persoanei, transplantul
trebuie efectuat în baza consimþãmântului
informat, atât al donatorului, cât ºi al primitorului, explicit ºi în scris. Datoritã nevoii crescute de organe pentru transplant, sunt discuþii
aprinse asupra consimþãmântului prezumat.
Acesta presupune cã orice persoanã aflatã
în moarte cerebralã poate deveni automat,
fãrã consimþãmântul rudelor, donator de
organe, dacã în viaþã nu ºi-a
exprimat dezacordul faþã de
donare. Acceptarea consimþãmântului prezumat ar putea
duce la ideea cã bolnavii, odatã
ajunºi într-o stare criticã, vor
valora mai mult morþi (ca surse
valoroase de organe ºi þesuturi)
decât vii, sugerând astfel faptul
cã, dupã moarte, corpul unei
persoane poate deveni un bun
public.
Principiul justiþiei sau al
dreptãþii (nedis-criminãrii
pacienþilor) ia în considerare
distribuþia eticã a beneficiilor
ºi a costurilor. Având în vedere
cã transplantul trebuie sã aibã
caracter terapeutic, selecþia
trebuie fãcutã numai în funcþie
de condiþiile optime de reuºitã a transplantului ºi de finalitatea acestuia, având în
vedere: urgenþa transplantãrii, posibilitatea
de reuºitã, previziunea ca organul sã se poatã
transplanta ºi prioritatea cererii.
În virtutea principiului echitãþii, apãrarea vieþii donatorului ºi a primitorului este
mai presus decât orice performanþã medicalã. Donatorul viu nu trebuie sã sufere
substanþial, încât sã devinã inapt pentru o
viaþã normalã sau chiar sã-ºi piardã viaþa,
pentru a amâna decesul altei persoane.
Primitorului trebuie sã i se garanteze, de asemenea, o prelungire realã a vieþii în condiþii
normale sau aproape normale, nu doar o
prelungire a agoniei, situaþie în care viaþa
acestuia ar fi mai degrabã respectatã, dacã i
s-ar acorda asistenþã medicalã paliativã.
Existã o diferenþã între organele
trupului omenesc în ceea ce priveºte definirea personalitãþii umane: omul îºi pãstreazã

calitãþile personale ºi identitatea chiar dacã i
se transplanteazã o altã inimã, un alt ficat
sau un alt plãmân; nu acelaºi lucru se poate
spune despre creier: când unei persoane i s-a
distrus creierul, persoana este moartã.
Transplantul de þesuturi embrionare
este inacceptabil, deoarece embrionul, deºi
fiinþã vie, este în imposibilitatea de a-ºi da
consimþãmântul. Acelaºi considerent se
poate aplica ºi nou nãscuþilor acefali sau
hidrocefali.
De asemenea, tendinþa unor bolnavi de
a deveni donatori de organe, cu condiþia sã
fie eutanasiaþi, este inacceptabilã.
CONSIDERAÞII BIBLICE
Pornind de la premisa cã trupul credinciosului creºtin este Templul Duhului Sfânt
(1Corinteni 6:19) ºi mãdular al lui Cristos
(1Corinteni 6:15), trebuie sã-i acordãm o
atenþie deosebitã pentru cã „Voi nu sunteþi
ai voºtri, cãci aþi fost cumpãraþi cu un preþ.
Proslãviþi, dar pe Dumnezeu în trupul ºi în
duhul vostru, cari sunt a lui Dumnezeu”
(1Corinteni 6:19-20). De asemenea, trupul

nostru transformat va fi pãrtaº vieþii veºnice:
„Iatã, vã spun o tainã: nu vom adormi toþi,
dar toþi vom fi schimbaþi, într-o clipã, într-o
clipealã din ochi, la cea din urmã trâmbiþã.
Trâmbiþa va suna, morþii vor învia nesupuºi
putrezirii ºi noi vom fi schimbaþi. Cãci
trebuie ca trupul acesta supus putrezirii,
sã se îmbrace în neputrezire ºi trupul acesta
muritor sã se îmbrace în nemurire”
(1Corinteni 15:51-53). De aceea apostolul
Pavel spune: „Chiar în cortul acesta, deci,
gemem apãsaþi; nu cã dorim sã fim dezbrã-

caþi de trupul acesta, ci sã fim îmbrãcaþi cu
trupul celãlalt peste acesta, pentru ca ce
este muritor în noi, sã fie înghiþit de viaþã”
(2Corinteni 5:4-5).
Perspectiva creºtinã asupra vieþii
umane limiteazã libertatea de acþiune asupra
trupului uman, chiar dupã moarte. De altfel,
moartea, din punct de vedere creºtin are douã
accepþiuni: moartea fizicã ºi moartea spiritualã. Moartea fizicã este despãrþirea sufletului de trup, pe când moartea spiritualã este
despãrþirea omului de Dumnezeu ºi poate fi
temporarã sau veºnicã. Preocuparea primordialã a fiinþei umane ar trebui sã fie viaþa
veºnicã ºi mântuirea sufletului, ºtiind cã în
acest caz trupul nostru îi aparþine lui Hristos
ºi Duhului Sfânt. Dacã prelungirea vieþii
fizice este beneficã pentru mântuirea fiinþei
umane sau a semenilor, este demnã de luat
în considerare, acceptând însã suveranitatea
lui Dumnezeu, în decizii. Preocuparea pentru
prelungirea vieþii pãmânteºti în detrimentul
vieþii veºnice, nu este expresia unei credinþe
creºtine adevãrate ºi a unei nãdejdi puternice, putând fi chiar dãunãtoare dezvoltãrii
spirituale. Exemplul împãratului Ezechia
confirmã ideea exprimatã anterior. Cei cincisprezece ani
adãugaþi vieþii sale nu au fost
ani de înãlþare spiritualã, ci de
prãbuºire, iar sfârºitul sãu a fost
lamentabil.
Totuºi, Isus vorbeºte ucenicilor despre o dragoste jertfitoare: „Aceasta este porunca
Mea: sã vã iubiþi unii pe alþii,
cum v-am iubit Eu. Nu este mai
mare dragoste decât sã-ºi dea
cineva viaþa pentru prietenii
sãi.” (Ioan 15:12-13), iar apostolul Ioan scrie: „Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea
cã El ªi-a dat viaþa pentru noi;
ºi noi, deci, trebuie sã ne dãm
viaþa pentru fraþi” (1 Ioan 3:16).
Aºadar, transplantul este
acceptabil atunci când se efectueazã în
vederea reducerii suferinþei primitorului, cu
respectul cuvenit faþã de donator (viu sau
mort) ºi faþã de primitor, în spiritul iubirii ºi
jertfirii creºtine, din dragoste faþã de aproapele, independent de influenþele strãine faþã
de conºtiinþa celor implicaþi, în urma unei
informãri corecte ºi a unui consimþãmânt
liber exprimat, respectând dimensiunea
duhovniceascã a existenþei umane, chiar din
momentul conceperii acesteia.

„Cãci dacã trãim, pentru Domnul
trãim; ºi dacã murim, pentru
Domnul murim. Deci, fie cã
trãim, fie cã murim, noi suntem
ai Domnului.”
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