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En resposta a la consulta formulada pel Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Clínic de 

Barcelona i de la carta signada pels responsables de la Unitat de Trasplantament de 

l’Hospital Universitari de Bellvitge, en què es qüestiona la idoneïtat del “Protocolo de 

actuación de trasplante hepático de donante vivo en receptores no residentes en España”, 

que va ser aprovat per la Comissió de Trasplantaments del Consell Interterritorial i distribuït 

per l’Organització Nacional de Trasplantaments a totes les unitats de trasplantament hepàtic, 

el Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC), a través de la seva Comissió Permanent, vol 

manifestar: 

 

a) Que, en la 78 reunió plenària del 21 desembre de 2011, el CBC va aprovar el document 

“Consideracions ètiques en el trasplantament de donant viu”, en què es tracta la situació 

del trasplantament de donant viu amb finançament privat i les dificultats ètiques que 

comporta. Tal com es diu en aquest document, en el qual el CBC es ratifica, l’accés a la 

llista d’espera de trasplantament hepàtic de cadàver amb caràcter urgent gràcies a la 

capacitat adquisitiva del receptor representa un privilegi personal contrari als principis 

d’altruisme i solidaritat que promouen la donació tant de cadàver com de viu. Així mateix, 

vulnera els principis d’accés universal i equitatiu que sustenten el nostre sistema de salut 

i que també inspiren els programes de trasplantament. Els criteris d’accés a un recurs 

escàs com són els trasplantaments han de fonamentar-se en els principis de la justícia 

distributiva.  

b) Que el Protocol d’actuació aprovat per l’Organització Nacional de Trasplantaments, 

basant-se en el fet que el risc de reintervenció en aquests pacients és baix, avala la 

pràctica del trasplantament de donant viu amb finançament privat i se separa de la línia 

de defensa de l’accés universal i equitatiu que fins ara ha prevalgut en l’àmbit dels 

trasplantaments. Considerem que aquest argument no és suficient per alterar la llista 

d’espera i prioritzar qui ha pagat més per sobre de qui ja li tocava accedir-hi. Per això, el 

CBC considera que no és recomanable seguir aquest Protocol.  
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c) Que les raons econòmiques o els interessos d’altra naturalesa no poden justificar en cap 

cas actuacions que trenquen amb el sistema equitatiu i just que fins ara ha donat tan 

bons resultats. Ens sorprèn que tot això es faci amb l’aval de la màxima organització 

responsable de trasplantaments a Espanya, que precisament hauria de ser el referent de 

la bona pràctica.  

 

Per tot el que s’ha exposat, la Comissió Permanent del CBC recomana, responent a la 

consulta del CEA de l’Hospital Clínic de Barcelona i tal com ho defensa la Unitat de 

Trasplantament de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que l’esmentat Protocol no s’apliqui 

fins que no s’hagi fet un debat obert, multidisciplinari i transparent com mereix un tema tan 

important i sensible.  

 

 

                                         

Marc A. Broggi 

President del CBC 

 

 

Barcelona, 26 de juliol de 2013 


