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Abstract2 

Having in mind the various difficulties to integrate a particular donation into 
a category, as well as the ethical consequences of the present ambiguities, recently, the 
ELPAT group on living donors (Ethical, Legal and Psychological Aspects of Organ 
Transplantation) has proposed a new clarification for living organ donors. This 
classification (Dor et al., 2011) attempts to avoid ambiguities and the other problems 
of current taxonomies. Our text proposes an ethically-oriented interpretation of the new 
classifications of living donors proposed by the research group from ELPAT, 
classification that has been published in Transplantation. Differently from previous 
classification, that could lead into ethical and medical suspicions, the new classification 
aims at diminishing as much as possible the differences in evaluation, interpretation and 
classification that could appear between different professionals and in their relation with 
donors.  
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Introducere:  
 

Preocup�rile pentru bioetic� au devenit o mod� intelectual� �i 
cultural�, dar �i un prilej de dezbateri aprinse pe teme dintre cele mai 
diverse �i problematici dintre cele mai specializate. În acest context, 
bioetica se dovede�te a fi o realitate în continu� expansiune atît în ceea ce 
prive�te disciplina ca atare, ca disciplin� teoretic� ce presupune un anumit 
grad de sistematizare �i conceptualizare, cît �i în privin�a aplica�iilor 
bioetice ce implic� cercet�ri avansate �i continua integrare de noi 
preocup�ri. În felul acesta, perpetua clarificare terminologic� face parte 
din logica intern� a dezvolt�rii disciplinei, �ine de dinamica extraordinar� 
pe care o cunoa�te dezvoltarea disciplinei �i de provoc�rile mereu noi pe 
care practicienii le introduc sau  de situa�iile noi cu care se confrunt�. 
Astfel,  terminologia folosit� în etica medical� �i în subdomeniile acesteia 
este supus� unei fluctua�ii constante, determinate de ritmul schimb�rilor �i 
inov�rilor ap�rute în tehnologiile medicale, ca �i de necesitatea 
bioeticienilor de a-�i adapta teoriile la aceste schimb�ri. Înnoirile continue 
sunt de natur� s� creeze uneori confuzie sau neîn�elegeri nu numai printre 
speciali�ti, ci �i în cazul unor categorii de public,  putînd chiar s� 
determine reticen�a unei p�r�i a publicului fa�� de o nou� tehnologie sau o 
nou� variant� de tratament. De asemenea, unii termeni folosi�i pot avea o 
înc�rc�tur� ideologic�, religioas� sau de alt� natur�, care s� antreneze 
consecin�e dificil de anticipat din partea speciali�tilor în bioetic�, dar �i a 
donatorilor sau a publicului. Nu putem decît s� aproxim�m modul în care 
o nou� tehnologie sau o nou� cucerire �tiin�ific� în practica medical� poate 
fi asimilat� de cei ce ar trebui s� se bucure de acestea. Gradul de 
deschidere poart� cel mai adesea o puternic� amprent� cultural� ce 
cuprinde printre altele, pe lîng� condi�ion�rile de tip etic, �i elemente 
privind cutumele unei comunit��ii, stereotipurile culturale, ideile religioase, 
rezerva instinctiv� sau chiar opozi�ia la nou etc. Este un motiv în plus 
pentru care implementarea unei practici unitare, a folosirii unor concepte 
clare, a unor clasific�ri cu o acceptare cît mai larg� s� vin� în întîmpinarea 
tuturor acestor condi�ion�ri culturale �i etice. Este nevoie de un continuu 
efort de creativitate teoretic� pentru a ajunge la solu�ii pe care orice 
persoan� cu un minim de onestitate intelectual� s� nu poat� s� le resping�. 

Un asemenea efort g�sim în preocup�rile unui grup de membri 
ELPAT (Ethical, Legal and Psychosocial Aspects of Organ 
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Transplantation) care ne propun o simplificare �i o mai bun� clarificare a 
terminologiei referitoare la transplant. 

Ei pleac� de la o serie de ambiguit��i pe care le putem întîlni în 
terminologia referitoare la transplant. În studiile de etic� a transplantului 
un exemplu aparte este reprezentat de terminologia referitoare la donatorii 
vii. Ambiguitatea pe care o g�sim în clasific�rile utilizate de speciali�ti 
reclam� obligativitatea unor cercet�ri care s� aib� ca finalitate reducerea în 
cît mai mare m�sur� a diferen�elor de evaluare, interpretare �i clasificare ce 
ar putea interveni între diferi�i profesioni�ti. 

Astfel, referitor la donatorii vii �i la donare, constat�m c� exist� o 
multitudine de termeni care îi caracterizeaz�, �i o varietate de concepte ce 
descriu tipurile de donare pe care ace�tia le realizeaz�. Dintre tipurile de 
donare putem aminti: donare anonim�, donare altruist�, donare non-rela�ionat� 
(vs. donare rela�ionat�), donatori de tip „Bunul Samaritan”, schimb între perechi 
(paired exchange), schimb între list� �i perechi (list-paired exchange) �i enumerarea 
poate continua. Ceea ce poate fi la un moment dat problematic atît din 
punct de vedere etic cît �i medical este faptul c� ace�ti termeni sunt adesea 
contradictorii �i/sau confuzi, iar per ansamblu ei nu reu�esc s� se 
constituie într-o tipologie coerent�. Dac� speciali�tii ce utilizeaz� aceast� 
terminologie pot s� lucreze eficient chiar �i în condi�iile unei anumite 
fluidit��i terminologice, în m�sura în care ea nu afecteaz� efectiv actul 
don�rii sau actul medical legat de aceasta, în cazul donatorilor este posibil 
s� se manifeste o anumit� neîncredere ce ar putea avea consecin�e negative 
chiar asupra actului don�rii. 

Din punct de vedere psihologic, aceast� situa�ie poate crea 
disconfort la nivelul donatorilor, iar adîncirea neîncrederii ar putea arunca 
o lumin� negativ� asupra don�rii ca atare, asupra speciali�tilor implica�i în 
efectuarea ei, asupra capacit��ii institu�ionale �i �tiin�ifice de a circumscrie 
riguros o problematic� medical� �i ar putea determina receptarea acestui 
tip de donare ca fiind dubios sau problematic.  

Pentru a evita astfel de neajunsuri ale cercet�rii �i practicii 
medicale un efort continuu de dezvoltare �i clarificare conceptual� devine, 
printre altele, o problem� impus� de chiar etica cercet�rii. În acest context 
faptul c� un grup de autori din cadrul ELPAT (Ethical, Legal and 
Psychosocial Aspects of Organ Transplantation) au propus o variant� de 
terminologie care urm�re�te s� ofere simultan o descriere �i o clasificare a 
tipurilor de donare trebuie întîmpinat ca un punct de plecare pentru 
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înt�rirea încrederii donatorilor, pentru facilitarea comunic�rii între 
speciali�ti, pentru încadrarea �i standardizarea actului medical �i pentru 
dezvoltarea bioeticii în general (Dor et al., 2011). În cele ce urmeaz� ne 
propunem s� supunem aten�iei relevan�a aspectelor puse în eviden�� de 
clasificarea ELPAT situîndu-ne pe o pozi�ie etic� de abordare. 

 

Neajunsurile terminologiei curente referitoare la donarea de 
organe 

 

Dintre termenii folosi�i în prezent, cei care se apropie cel mai mult 
de ideea unei clasific�ri este perechea donare non-rela�ionat� vs. donare 
rela�ionat�. Ei se concentreaz� asupra rela�iei, ceea ce poate fi un element 
pozitiv, dar d� un sens cînd restrictiv, cînd ermetic con�inutului rela�iei. 
Astfel, a�ezarea la baza clasific�rii a unui principiu generos din punct de 
vedere etic, cum este cel al rela�iei, relev� mai degrab� o suit� de 
inconsecven�e decît o posibil� clarificare �tiin�ific�. Acest dublet, de�i 
preferabil în raport cu al�ii, din perspectiva unei etici rela�ionale sufer� mai 
întîi de imprecizie. Cum anume se distinge termenul de „rela�ionat”? El se 
poate referi la leg�tura de sînge dintre donator �i primitor – iar prin 
excludere, ceea ce nu e legat prin acest tip de leg�tur� este „non-
rela�ionat” (Gjertson, Cecka, 2000). Totu�i, imediat dup� dezvoltarea 
medica�iei imunosupresoare, �i alte persoane din proximitatea primitorului 
au putut fi acceptate în programele de transplant, de exemplu so�ul/so�ia. 
Folosirea termenului „non-rela�ionat” fa�� de ace�tia este cel pu�in 
curioas�, astfel c�, în unele cazuri, ei sunt considera�i donatori 
„rela�iona�i”. Ce anume mai este atunci donarea „non-rela�ionat�”? Prin 
analogie cu situa�ia cînd donatorul este rud� prin alian�� pot fi considera�i 
drept „rela�iona�i” �i prietenii apropia�i, dar �i cuno�tin�ele, vecinii, colegii 
de munc�, membrii din parohie coreligionari etc. deoarece de fiecare dat� 
se poate proba existen�a unei „rela�ii” ce fundamenteaz� actul don�rii. 
Acest mod problematic în care grani�ele  unei categorii nu pot fi fixate în 
mod precis atrage dup� sine o alt� dificultate: este limpede c� exist� cazuri 
în care cineva poate fi plasat, simultan, în ambele categorii (Dor et al., 
2011; Frunz�, 2009). 

Un alt termen este cel de „donare anonim�”. Este evident c� aceast� 
terminologie are o putenic� înc�rc�tur� etic� �i vizeaz� �i anumite aspecte 
de ordin juridic. Aici, dorin�a celor ce propun termenul este de a preveni 
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eventualele schimburi comerciale ce ar putea rezulta în urma cunoa�terii 
dintre donator �i recipient. Principiul anonimatului îns� nu este respectat 
ad infinitum în toate contextele: în SUA �i Canada anonimatul este 
men�inut pentru o perioad� de circa 3-6 luni (Dor et al., 2011). Prin 
urmare, dep��irea situa�iei anonime nu este întotdeauna �i sub orice raport 
considerat� a fi o înc�lcare a unei exigen�e etice �i uneori, cum e cazul 
amintit, chiar reglement�rile juridice pot fi privite într-un mod foarte 
nuan�at. Dar problematic aici nu este eticul, ci lipsa unei posibilit��i de a 
face distinc�ii clare, univoce, cu un suport efectiv al tipului de rela�ie pe 
care se construie�te conceptual. 

Un alt termen folosit pentru a desemna donatorii „non-rela�iona�i” 
este cel de „donare altruist�”. Totu�i, întrucît principiul altruismului este 
a�ezat la temelia actului de donare indiferent de tipul de donator, r�mîne 
întrebarea în ce m�sur� prin repetarea condi�iei de altruism vorbim despre 
un act de dou� ori altruist: odat�, ca act de donare, în al doilea rînd, ca 
donare non-rela�ionat� non-comercial�. Aceast� insisten�� în eviden�ierea 
caracterului altruist al don�rii poate denota rezerva cu care este primit� 
donarea de organe din partea unor persoane str�ine primitorului (Dor et 
al., 2011; Frunz� et al., 2010). 

Sintagma „Bunul Samaritan” a fost adesea utilizat� de programele 
de transplant care aveau în vedere atragerea „donatorilor altrui�ti” mai sus 
men�iona�i (Zuidema et al., 2008). În privin�a folosirii sintagmei, trebuie 
notat� trimiterea la parabola din Noul Testament �i în general faptul c� ea 
transmite conota�ii în primul rînd cre�tine. E adev�rat c� simbolismul este 
foarte generos, el trimite la valoarea unei iubiri în raport cu cel�lalt 
manifestat� în simplitatea �i bucuria ei, la umilin�a cu care putem s� ne 
apropiem de cel aflat în suferin�� �i s� îl ridic�m atît cît ne st� în putin�� 
din starea dificil� în care se afl� implicîndu-ne într-o ac�iune cu totul 
dezinteresat�. El poate g�si o rezonan�� la nivelul ac�iunii interumane �i la 
cel al ac�iunii sociale �i la membri altor religii în care au relevan�� 
principiul darului, al întrajutor�rii, al grijii pentru cel aflat în suferin��, fa�� 
de cel aflat într-o situa�ie de dezavantaj în raport cu ceilal�i. Îns�, o piedic� 
real� este faptul c� în mentalitatea occidental�, termenul e prea circumscris 
cre�tinismului, de�i lucrurile s-ar putea s� nu stea chiar a�a din punct de 
vedere al celor ce privesc dinspre cîmpul teologiei. Acest caracter prea 
circumscris religios a fost criticat de cei care sus�ineau c� donatori din 
rîndul altor religii ar putea s� nu se recunoasc� în respectiva expresie �i s� 
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simt� c� reflect� un simbolism care le este str�in. Datorit� limit�rii din 
punct de vedere religios a poten�ialului donatorilor, respectiva 
terminologie este considerat� de mul�i speciali�ti ca fiind nepotrivit� sau 
inadecvat�. 

 

Tipologia propus� de ELPAT 
 

Clasificarea promovat� de grupul ELPAT în articolul din 
Transplantation î�i propune simultan o clasificare �i o mai bun� 
sistematizare a tipurilor de donare  cu donatori vii, principalul beneficiu al 
s�u fiind clarificarea terminologic� �i eliminarea confuziilor datorate 
terminologiei. Astfel, principala categorie propus� de ELPAT este cea de 
donare specificat� vs. donare nespecificat�. Sintagmele au în vedere, în primul 
rînd, dac� destinatarul actului de donare este specificat – fie c� e vorba de 
un individ anume, fie c� e vorba de un grup cu anumite caracteristici (ex. 
copiii), respectiv, în cel�lalt caz, al don�rii nespecificate, c� este vorba de 
donare pe list�, f�r� a avea în vedere un anumit beneficiar. Mai departe, în 
interiorul primei categorii, a don�rii specificate, este propus� o sub-
împ�r�ire – în donarea direc�ionat� vs. donarea non-direc�ionat�. Prima 
subcategorie are în vedere cazurile în care beneficiarul inten�ionat este 
beneficiarul final, în timp ce a doua se refer� la donarea unde beneficiarul 
este specificat, dar nu este particularizat (Dor et al., 2011). 

Trebuie men�ionat c� ace�ti termeni folosi�i de clasificarea ELPAT 
nu sunt termeni inventa�i special pentru aceast� ocazie, ci reprezint� 
alternative deja vehiculate în literatura de specialitate, care nu au fost îns� 
exploata�i la adev�ratul lor poten�ial, ceea ce grupul ELPAT reu�e�te din 
plin. 

 

Analiza etic� a terminologiei propuse de ELPAT 
 

Propunerea de clasificare a ELPAT nu �i-a propus s� inoveze din 
punct de vedere etic sau s� chestioneze din punct de vedere moral 
raportarea la donatorii vii, ci doar s� aduc� ordine în terminologia 
existent�, respectiv s� ofere o tipologie coerent� din punct de vedere logic. 
Dac� termenii analiza�i ca variante existente în uz (donatori altrui�ti, non-
rela�iona�i, Buni Samariteni) erau în cele mai multe cazuri expresii ad-hoc 
pentru a g�si un nume potrivit pentru o realitate nou� f�cut� posibil� de 
tehnologie sau finalmente acceptat� de comunitatea medical�, termenii din 
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tipologia ELPAT respect� cerin�ele unei clasific�ri logice: sunt distinc�i, 
clari, mai pu�ini decît tipurile pe care le ordoneaz� �i reciproc exclusivi (nu 
permit încadrarea unui aceluia�i caz în dou� categorii sau subcategorii 
simultan). 

Din punct de vedere etic, am putea s� ne întreb�m dac� aceast� 
clasificare promovat� ca neutr� �i obiectiv� poate fi într-adev�r neutr� �i 
obiectiv�, sau orice sintagm� din vocabularul uman este subiectiv �i 
interpretabil. Dar aceasta ar presupune s� deplas�m discu�ia dinspre etica 
medical� înspre cercetarea lingvistic� sau înspre o etic� a interpret�rii, ceea 
ce nu ne propunem pentru acest moment. O alt� problem� ce ar putea 
interveni este cea a traductibilit��ii termenilor în toate limbile. Ei sun� bine 
�i conving�tor  în limba englez�, în care au fost de altfel crea�i, îns� trebuie 
verificat în ce m�sur� ei pot fi tradu�i într-o manier� acceptabil� în toate 
limbile unde exist� o terminologie referitoare la donatorii vii. 

O ultim� problem�, poate neinten�ionat�, a clasific�rii respective, 
este c� ea are în vedere exclusiv donatorii vii, f�r� a face referire la celelalte 
tipuri de donare. Ceea ce tipologia nu are în vedere în special este tipul de 
donare cu donatori deceda�i. Acest tip este foarte important în economia 
don�rii de organe, datorit�, între altele, faptului c� donarea de la donatori 
deceda�i este mai pu�in problematic� din punct de vedere etic decît cea de 
la donatorii vii (Biller-Adorno, Schauenburg, 2001). Faptul este evident 
dac� ne gîndim la faptul c�, spre deosebire de donatorii vii, cei deceda�i nu 
întîmpin� propriu zis riscuri în cazul prelev�rii organelor, în timp ce 
riscurile asociate donatorilor vii, chiar dac� sunt reduse, se poate ajunge a 
fi clasificate drept „monumentale” (Ross, 2006). Aceasta face ca, în 
universul transplantului, donatorii deceda�i s� fie considera�i cazul ideal, 
tipul standard  al donatorilor, iar cei vii s� fie accepta�i �i lua�i în calcul 
doar cu titlu de excep�ie de la regul�. Fire�te c� exist� ��ri unde programele 
de transplant de la donatori vii sunt la fel de bine dezvoltate precum cele 
de la donatori deceda�i, îns� aceasta nu contrazice regula. În aceste 
condi�ii, o clasificare care pune accentul exclusiv pe donatorii vii, f�r� a-i 
men�iona pe cei deceda�i, poate fi receptat� ca o clasificare incomplet�. 
Nu trebuie, îns�, s� facem abstrac�ie de faptul c� autorii �i-au propus doar 
o clasificare a donatorilor vii. Nu putem s� le repro��m c� nu au f�cut 
ceva ce nici nu �i-au propus s� fac�. Nu putem decît s� sper�m c� 
cercetarea aceasta va fi continuat� �i efortul de clasificare va fi orientat �i 
spre catalogarea similar� a donatorilor deceda�i. 
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Concluzie: 
 

Clasificarea propus� de grupul ELPAT are meritul de a elimina o 
serie de dileme etice sau de confuzii sau respingeri în plan etic sau religios 
pe care le g�sim în clasific�rile anterioare. Ambiguit��ile de clasificare pot 
s� aib� un efect negativ asupra percep�iei donatorilor �i s� determine 
comportamente nea�teptate �i op�iuni etice nuan�ate. Chiar dac� eludeaz� 
men�ionarea donatorilor deceda�i ca posibil standard pentru donarea de 
organe, grupul ELPAT reu�e�te performan�a de a realiza o clasificare 
simpl�, obiectiv�, care elimin� în cea mai mare parte confuziile �i 
dificult��ile din terminologia curent� referitoare la donatorii vii. Autorii 
reu�esc s� propun� o tipologie neutr� din punct de vedere axiologic sau 
religios a acestor donatori, ceea ce mi se pare a fi o atitudine responsabil� 
mânat� de deziderate etice intrinseci unei practici profesionale adecvate.  
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