
ОРГАННО ДОНОРСТВО И 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

КРАЯТ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ 

НАЧАЛО 
Брошурата е предназначена за 

медицински специалисти



КОМА
Без отговор на външни дразнения
Наличие на спонтанно дишане, макар и 
неефективно
“Невъзбуждане на отговор”
Затворени очи
Без цикъл на бодърстване и сън
Наличие на мозъчно кръвообръщение

МОЗЪЧНА СМЪРТ
Липса на спонтанно дишане
Невъзвратима загуба на
функционирането на мозъка,  
включително и на мозъчния ствол
Липса на мозъчно кръвообръщение
Пациент в мозъчна смърт е починал човек 
поради:
“….Трайно и необратимо прекратяване 
на всички функции на главния мозък и 
кръвообръщението, включително и на 
мозъчния ствол“. (Американска академия
по неврология)

Начало на процеса в 
интезивно отделение-
детекция (откриване) 
пациент с вероятност от 
развитеие на мозъчна 
смърт

Установяване на мозъчна смърт

Изледвания и 
кондициониране на
донор

Съгласие 
или отказ от 
донорство

Подбор на 
рециптиенти

Разпределение и експлантация
на органите

Транспорт на органите и тъканите

Трансплатация

РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ КОМА И МОЗЪЧНА СМЪРТ



КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МОЗЪЧНА СМЪРТ
Уважение към волята и достойнството на пациента и неговите близки

       Липса на: 
  Светлинен рефлекс
  Корнеален рефлекс
  Окулоцефален рефлекс
  Окуло-вестибуларен рефлекс
  Фарингеален рефлекс
  Кашличен рефлекс
  Моторен отговор след стимулация в определени    
  области на инервация
  Без отговор на atropine
  Липса на спонтанно дишане —apnea test
Изисква се адекватна оксигенация и вентилация по време на всички неврологични 
прегледи и изследвания!

ЕТАПИ НА ДОНОРСКИ ПРОЦЕС 
1.  Идентификация  (откриване) на потенциалния донор в болницата
Медицинските специалисти в болницата (координаторите)
идентифицират потенциалния донор. Всички потенциални донори трябва да бъдат 
идентифицирани възможно най-рано. Това ще улесни скрининга на донорите и 
последващото им кондициониране.
Координаторът по донорство активно трябва да установява връзка със спешното отделение 
в болницата и други медицински специалисти, за да получава навременна информация за 
наличието на пациенти с тежка мозъчна увреда, предполагаеми потенциални донори. 
Идентификацията на потенциалните донори е най-важният етап от донорския процес, от 
който в най-голяма степен зависи ръста на донорството.
2. Оценка на донора 
Донорски скрининг - донорите не трябва да се използват, ако съществува риск от предаване 
на сериозна болест (рак, инфекция) до реципиента. Винаги, когато е възможно, скринингът 
трябва да включва социална история, взета от близките, за да се изключи скорошно 
високорисково поведение, което може да означава риск от трансмисивна болест, която е на 
по-ранен етап, за да бъде открита чрез серологичен скрининг.
3. Поддържане на донора
От съществено значение е осигурените органи да са в добро състояние преди експлантацията. 
Поддържането на жизнените функции на потенциалните донори по време на интензивно 
лечение на донора преди и по време на вземането може да доведе до съществена промяна 
в състоянието на органите. Лошото поддържане на донорите може да направи органите 
неизползваеми.
4. Уведомяване на близките  за предстояща експлантация на орган
Ако пациентът е подходящ за органно и/или тъканно донорство, се пристъпва към 
разговорс близкия роднина, определен от закона, като му се предлага възможността за 
донорство. Ако волята на донора не може да бъде определена, семейството трябва да 
даде своето съгласие, за да продължи процесът на донорство. Ако семейството се съгласи, 
посоченият от закона близък роднина подписва формуляр за съгласие.
Съществуват доказателства, че подходът към роднините може да повлияе на желанието им 
да се съгласят на даряването. Персоналът, който разговаря с близките, с цел получаване на 
съгласието на роднините, трябва да бъде подходящо обучен.
5. Намиране на съвместими потенциални реципиенти за донорските органи
Информация за наличните органи за донорство, за кръвната група на донора, 
антропометрични данни и клинично състояние на донора, се предоставя на ИАМН от 
координатора по донорство. 
Изборът на реципиент се основава на кръвна група, медицинска спешност и продължителност 
на времето в листата на чакащите. За сърцето, черния дроб и белите дробове се намира 
съвпадение по кръвна група и антропометрични данни. При намирането на съвпадение 
за панкреаса и за бъбреците се отчита също имунологична съвместимост. Координаторът 
взима кръвна проба и я предоставя на имунологична лаборатория за тъканно типизиране и 
последващо намиране на съвпадение с реципиенти. 



6. Предоставяне на органите и координиране на експлантацията
Когато се открие съвпадение с реципиент, координаторът от ИАМН информира 
трансплантационния център за пациента, който е подходящ за дарения/ите орган/и. 
Трансплантационният център отговаря за вземане на решение дали да приеме органа. 
Този процес продължава за всеки орган, докато за всички органи се намерят подходящи 
реципиенти. 
7. Хирургическа екплантация на органи
Когато хирургичните екипи пристигнат, донорът се пренася в операционната зала, където 
органите и тъканите се експлантират чрез хирургична процедура. В съответствие със 
закона, лекарите,  експлантиращи органите, не участват в диагностицирането на мозъчната 
смърт и поддържането на донора. 
8. Подготвяне на реципиентите за хирургична операция
Веднага след като реципиентите са определени, те биват извикани от техните 
трансплантационни хирурзи за финална предоперативна подготовка, докато се осъществява 
експлантацията на органите. При получаването на органите в трансплантационната болница, 
реципиентите се превеждат в операционната зала и се извършват трансплантациите. 
9. Почит и уважение към близките
Съществуват редица инициативи, чрез които държавата и обществото изразява 
благодарност и уважение към семействата на донорите.

При възможен донор - свържи се с болничен, областен или регионален 
координатор по донорство.

Навременната идентификация на починали пациенти е ключов етап в донорския процес. 
Неуспехът в навременната идентификация и докладване на координатор е главна причина 
за разлика в резултатите на различни държави, региони и болници. 

Вероятен, възможен (possible) донор
Пациент с критична мозъчна увреда - обикновено това са пациенти, постъпили в 
интензивно отделение на ИБВ или в спешно отделение, с тежки мозъчни увреди, 
които изглеждат медицински подходящи за органни донори

Потенциален (potential) донор
По клиничното състояние на пациента се съди, че той изпълнява критериите 
за мозъчна смърт. Детекцията на всички потенциални донори в болницата е от 
решаващо значение за увеличаване на така наречения органен резерв („пул”)

Приемлив, подходящ (eligible) донор
Пациент с доказано необратимо спиране на функциите на главния мозък и ствола 
(съгласно правните изисквания за мозъчна смърт), който отговаря на определени 
медицински критерии и няма контраиндикирани за донорство данни - анамнестични, 
лабораторни, диагностични и др.

Актуален (actual) донор
Актуален донор,  е този, при който е направен оперативен разрез, с цел експлантация 
на орган. Главна причина даден „приемлив” донор да не стане „актуален” е изразено 
приживе несъгласие или отказ от близки.

Реализиран (utilised) донор
Реализиран донор е донор, от който поне един орган е трансплантиран.



 ЗАКОН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
Чл. 18. (1) Вземане на органи, тъкани и клетки с цел трансплантация може да се извърши 
от човешки труп, след като смъртта е установена съгласно медицинските критерии и ред, 
определени с наредба на министъра на здравеопазването.
(2) (Изм. ` ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.04.2019 г.) При необратимо спиране на всички 
функции на главния мозък и налична сърдечна дейност смъртта се установява от постоянно 
действаща комисия в състав от трима лекари. Комисията се назначава от директора 
на лечебното заведение, в което се вземат органи, тъкани и клетки, след получаване на 
съгласие от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Медицински надзор”.
(3) Лекари, установяващи смъртта по ал. 2, не могат да участват в състава на екипи, 
извършващи вземане и присаждане на органи.
 НАРЕДБА № 14 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КРИТЕРИИ И РЕДА 
НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ
Чл. 8. (1) Смърт при трайно и необратимо спиране на всички функции на главния мозък и 
налична сърдечна дейност се установява в лечебните заведения, в които се вземат органи, 
тъкани и клетки.
(2) (Изм. ` ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Смърт при трайно и необратимо 
спиране на всички функции на главния мозък и налична сърдечна дейност се установява 
от постоянно действаща комисия в състав от трима лекари. Комисията се назначава от 
ръководителя на лечебното заведение след получаване на съгласие от директора на 
Изпълнителната агенция “Медицински надзор” (ИАМН).
(3) В състава на комисията се включват лекари с призната специалност по анестезиология и 
интензивно лечение, неврология, неврохирургия или рентгенология.
Чл. 9. Процедурата по установяване на смърт при трайно и необратимо спиране на 
всички функции на главния мозък и налична сърдечна дейност започва с единодушно 
потвърждаване от комисията по чл. 8, ал. 2 на наличието на следните обстоятелства:
1. установено и диагностицирано заболяване, травма или увреда на мозъка, изразено в 
степен и тежест, която може да доведе до трайно и необратимо прекратяване на всички 
функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол;
2. дълбока, ареактивна кома, на изкуствена белодробна вентилация при пациент.
Чл. 10. Процедура по установяване на смърт при трайно и необратимо спиране на всички 
функции на главния мозък и налична сърдечна дейност не се започва в следните случаи:
1. първична хипотермия (ректална температура 32° С и по-ниска);
2. признаци на екзогенна интоксикация;
3. признаци на ендогенна интоксикация;
4. използване на миорелаксанти.
Чл. 13. (1) Комисията установява смъртта при трайно и необратимо прекратяване 
на всички функции на главния мозък, включително на мозъчния ствол, с 
единодушно съгласие.
(2) В случай че някой от клиничните тестове или инструментален метод потвърди наличието 
на някаква мозъчна функция, нова процедура за установяване на смъртта като трайно и 
необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на 
функциите на мозъчния ствол, започва отначало след не по-малко от 12 часа.
Чл. 14. Време на настъпване на смъртта при трайно и необратимо прекратяване на всички 
функции на главния мозък, включително на мозъчния ствол, е моментът на извършване на 
апнеичния тест.
Чл. 15. След установяване на смърт при трайно и необратимо прекратяване на всички 
функции на главния мозък, включително на мозъчния ствол, мерките по интензивно 
лечение могат да бъдат продължени в следните случаи:
1. като средство за кондициониране на донора и органосъхраняваща терапия в случай 
на органно донорство; в този случай контролът върху органосъхраняващата терапия и 
кондиционирането на донора се поема от координатора по донорство;
2. с цел запазване на плода в случай на бременност - до достигане на такъв срок на 
бременността, който би гарантирал жизнеспособен плод; в този случай контролът върху 
терапията се поема от съответния клиничен екип.



Твоят професионализъм може да спаси 
други човешки животи

  С ериозна мозъчна увреда 
  Е тиологията е изяснена
  Г лазгоу скала под 7
  А паратна вентилация

ИА “Медицински надзор“
Денонощен телефон за информация и консултация при случай на 

донорска ситуация

070050611

Настоящата брошура е разработена със 
сътрудничеството на 

проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.
и д-р Сибила Маринова


