Aprovizionarea cu substanțe de origine umană (SOU) în aria UE/SEE în condiții de
COVID-19 - prima actualizare
Scopul documentului
Această primă actualizare a documentului original este determinată de evoluțiile științifice
recente pe pacursul evoluției pandemiei de coronavirus 2019 (COVID-19) și de necesitatea
includerii tipurilor de substanțe de origine umană (SOU), care nu au fost abordate în prima
versiune (de ex. reproductive și unele țesuturi și celule nereproductive). Documentul își propune
să ofere opțiuni de evaluare și gestionare a riscurilor pe parcursul tuturor etapelor de
aprovizionare sigură și durabilă cu SOU pentru a ajuta statele membre ale Uniunii Europene și
Spațiul Economic European (UE/SEE) în răspunsul amenințărilor reprezentate de pandemia
COVID-19. În urma răspândirii rapide a COVID-19 în UE/SEE și la nivel mondial, Centrul
European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a publicat evaluări rapide ale riscurilor
și a stabilit măsuri privind modul în care se poate menține siguranța și sustenabilitatea
aprovizionării cu SOU [1-4]. Aceste documente au contribuit, de asemenea, pentru activarea
planurilor de pregătire pe timp de pandemie pentru focare mari și răspîndirii în comunități a
COVID-19. Prima versiune a acestui document și actualizarea actuală iau în considerare, de
asemenea, dovezile actuale disponibile pentru alți agenți patogeni virali respiratori, în special
coronavirusul ce provoacă Sindromul Respirator Sever Acut (SARS-CoV), coronavirusul ce
provoacă Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), și coronavirusul sezonier
sau virusuri gripale pandemice [5]. ECDC va actualiza documentul, în momentul în care vor fi
disponibile noi informații relevante sau în funcție de cerințele situației epidemiologice.
Instituții țintă
Autoritățile naționale competente pentru SOU, instituții de prelevare/stocare de sânge și țesuturi,
centrele de prelevare organe și țesuturi și centrele de transplant din UE/SEE.
Definiții
Substanțele de origine umană (SOU) includ sânge uman, componente sanguine, organe, țesuturi,
și celule reproductive și nereproductive, așa cum sunt definite în directivele UE/SEE [6-8], și
toate aceste substanțe atunci când sunt utilizate ca materii prime pentru fabricarea de produse
medicale. În contextul situației de urgență pandemică COVID-19 acest document descrie
aplicarea priorității următoarelor:
• sângele și componentele de sânge, organele și celulele stem hematopoietice sunt considerate
„SOU critice”, deoarece de obicei nu există terapii alternative, ele adesea sunt utilizate pentru
salvarea vieții și posibilitatea de depozitare a lor este limitată;
• plasma nativă folosită pentru fabricarea produselor medicale și țesuturile pentru transplant cu
scop de salvare a vieții (de exemplu, valve cardiace, piele, etc., în unele cazuri) sunt considerate
„SOU esențiale”, deoarece ele pot fi depozitate; și
• alte tipuri de celule și țesuturi utilizate pentru a îmbunătăți calitatea vieții sunt considerate
„SOU comune”. Pentru a proteja sănătatea publică și a preveni transmiterea bolilor infecțioase,
trebuie luate toate măsurile de precauție posibile pentru a menține aprovizionarea cu SOU în
condiții sigure și de înaltă calitate.
În acest document, termenul „instituții SOU” se referă la unități de prelevare/stocare de sânge și
țesuturi, centre de prelevare organe, țesuturi și celule și centre de transplant, așa cum sunt
definite în directivele UE/SEE [6-8].
Fundal
Boala Coronavirus 2019 (COVID-19) a apărut în decembrie 2019 în Wuhan, capitala provinciei
Hubei, China. Această boală extrem de contagioasă se răspândește în prezent în întreaga lume și
în toate statele membre UE/SEE, cu o creștere zilnică a numărului de țări afectate, a cazurilor
confirmate și a deceselor provocate de infecție. Datele actualizate sunt publicate zilnic pe site-

urile web ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) [9,10]. La 30 ianuarie 2020, OMS a
declarat că focarul de COVID-19 a constituit o situație de urgență de sănătate publică de
importanță internațională (PHEIC) [11]. La 11 martie 2020, în baza raportării nivelurilor ridicate
de răspândire globală și a severității COVID-19, directorul general al OMS a declarat epidemia
COVID-19 ca pandemie [12]. COVID-19 este o boală respiratorie acută, cauzată de un nou
coronavirus zoonotic apărut. Un virus ARN monocatenar cu sens pozitiv, numit sindromul
respirator sever acut Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), a fost izolat de la un pacient cu pneumonie
și asociat grupului de boli respiratorii acute din Wuhan. Analiza genetică a relevat, că este strâns
legată de SARS-CoV și de grupurile genetice din genul Betacoronavirus, subgenul Sarbecovirus
[13]. Informații detaliate despre virus, epidemiologia bolii, definiția cazului COVID-19 pentru
supravegherea UE, manifestările clinice și prevenirea riscurilor pentru populație sunt disponibile
pe site-ul web al ECDC [9,14] fiind regulat actualizată în evaluarea rapidă a riscului de către
ECDC [15].
Testarea de laborator
Metoda de elecție în testarea diagnostică recomandată pentru infecția SARS-CoV-2 este
detectarea ARN viral cu testul de amplificare a acidului nucleic (NAT), prin reacția de
transcripție-polimerazare inversă în lanț în timp real (rRT-PCR) [16]. Probele de testare care
urmează să fie colectate de la pacienții simptomatici și contactele lor sunt enumerate în
îndrumările de laborator ale OMS [16]. Când este necesar, rezultatele pot fi confirmate prin
secvențierea genomului. Comisia Europeană elaborează un document privind performanțele
actuale ale metodelor și dispozitivelor de testare COVID-19, iar criteriile de performanță propuse
recomandă utilizarea testelor RT-PCR care urmează unul dintre protocoalele OMS [20]. Deși
grupul de proiect a elaborat documentul care a identificat 78 de fabricanți de dispozitive pentru
detecție ARN marcate CE pentru care producătorii au declarat performanțe bune, OMS a selectat
doar trei analize de detecție moleculară în Lista Procedurilor Utilizate în Situații de Urgență
(EUL), iar Fundația pentru diagnostice inovative noi (FIND) a furnizat rezultatele de validare
încă pentru alte cinci analize [18,19]. Grupul de proiect a identificat 13 dispozitive de detecție a
antigenului la fel marcate CE, desre care informațiile privind performanțele lor în literatura
științifică sunt greu de găsit. Suplimentar, grupul a identificat 101 dispozitive de testarea
anticorpilor la SARS-CoV-2 marcate CE, declarate către producători sensibile și specifice, deși
acest lucru nu este validat de părțile terțe. Odată validate, testele de anticorpi comercializate vor
deveni esențiale pentru evaluarea profilului sero-epidemiologic al unei populații și statutului
imun al respondenților de primă linie sau al personalului medical, pentru ghidarea măsurilor de
prevenire și control al infecțiilor (IPC). Rapoartele preliminare privind utilizarea testelor
imunosorbante legate de enzimă (ELISA) au arătat o corelație bună a rezultatelor titrării
anticorpilor cu anticorpii neutralizanți ai virusului [21,22]. În general, manipularea eprubetei
pentru testarea moleculară necesită instalații echivalente pentru Laboratoarele cu Securitatea
Biologică de nivel BSL-2. Însă pentru a cultiva virusul sunt necesare instalații pentru
Laboratoarele cu Securitatea Biologică de nivel minim BSL-3. Laboratoarele care efectuează
testarea diagnostică pentru COVID-19 trebuie să urmeze instrucțiunile naționale privind
biosecuritatea de laborator, care trebuie să respecte recomandările de biosecuritate ale OMS
pentru COVID-19 [23]. Datele testărilor de laborator sunt actualizate de ECDC în mod
sistematic prin evaluarea rapidă a riscului [15].
Imunitatea
Datele actuale arată că anticorpii IgM și IgG împotriva SARS-CoV-2 se dezvoltă între a 6-15-a
zi după debutul bolii [21,24-28]. Cu toate acestea, nu știm dacă anticorpii detectați indică faptul
că persoana a dobândit imunitate protectoare împotriva bolii sau cât va dura această imunitate.
Studiile serologice longitudinale care urmăresc imunitatea pacienților pe o perioadă extinsă vor
oferi informația relevantă.

Profilaxia și opțiuni de tratament
În timp ce mai multe potențiale vaccinuri COVID-19 sunt în curs de elaborare, Agenția
Europeană a Medicamentului (EMA) se așteaptă ca va dura cel puțin un an, înainte ca un vaccin
să fie aprobat și disponibil pentru utilizare pe scară largă [29]. Tratamentul medical pentru
COVID-19 este unul simptomatic. Pacienții în stare de gravitate medie până la gravă necesită
îngrijire de susținere și uneori suplimentare cu oxigen. În prezent, niciun medicament nu s-a
dovedit a fi eficient în tratamentul COVID-19. Produsele farmaceutice sunt supuse unor studii
clinice pentru a evalua siguranța și eficacitatea lor, ca tratamente potențiale pentru COVID-19, și
includ nucleotidul antiviral analog Remdesivir-ului; interferoni sistemici (în special interferonul
β-1a); combinația antivirală lopinavir/ritonavir; anticorpii antimalarici/hidroxiclorochină și
anticorpii monoclonali împotriva componentelor sistemului imunitar, cum ar fi interleukina-6
(IL-6) și interleukina-4 IL-4 [29]. Tratamentele potențiale trebuie evaluate cu atenție în studiile
controlate randomizate (ECR). EMA a publicat recomandări privind utilizarea compasională a
remdesivirului antiviral experimental [30] și asupra studiilor clinice sau a programelor de
urgență pentru utilizarea clorochininei /hidroxiclorochinelor [31]. Utilizarea sistemică a
steroizilor pentru pneumonia COVID-19 nu este recomandată, deoarece acestea pot crește
replicarea virală și răspândirea virusului, împreună cu alte efecte locale secundare legate de
steroizi [32].
Plasma convalescentă (plasma pacienților recuperați după COVID-19, care conține anticorpi
specifici anti-SARS-CoV-2) este în curs de investigare pentru tratamentul pacienților cu
COVID-19. În ciuda unor limitări ale studiului, rezultatele îmbunătățirii stării beneficiarilor de
plasmă convalescentă, obținute în două studii mici recente din China [33,34], susțin investigarea
acestei terapii în continuare în studii clinice organizte în mod adecvat. Serviciile de sânge și
spitalele clinice din mai multe țări ale UE și SUA [35,36] au raportat activități de colectare și
transfuzie a plasmei convalescente [37]. Comisia UE, în cooperare cu ECDC, autoritățile
naționale competente pentru securitatea sângelui și instituțiile naționale de sânge, au publicat un
program UE de colectare și aprovizionare cu plasma convalescentă COVID-19 [36]. Aceasta își
propune să lanseze o abordare coordonată și eficientă pentru colectarea plasmei convalescente în
întreaga UE, care să sprijine posibilul tratament al pacienților grav bolnavi în cadrul studiilor de
observație sau a studiilor clinice randomizate și a studiilor de caz-control, iar pe termen lung –
producerea de către industrie a concentratului de globulina imună. Programul include
dezvoltarea și întreținerea unei baze de date pentru monitorizarea donării și utilizării de plasmă
convalescentă. Baza de date va fi dezvoltată și intrținută de Comisia Europeană (DG DIGIT), în
conformitate cu Regulamentele 2016/679 și 2018/17/25 și va fi proiectată în colaborare cu
Alianța Europeană a Sângelui (EBA).
Pandemia COVID-19 și SOU
Menținerea unei aprovizionări sigure, suficiente și accesibile cu SOU în timpul unei pandemii
este vitală pentru sănătatea publică. Prin urmare, este esențial ca instituțiile SOU să recunoască
impactul potențial al pandemiei asupra aprovizionării sigure și suficiente de SOU și să răspundă
adecvat, pentru a asigura menținerea serviciilor cheeie. În evaluarea riscului prezent de pandemia
COVID-19 pentru aprovizionarea cu SOU, este necesar să fie luat în considerare gradul de
răspândire geografică, nivelul circulației comunitare și epidemiologia locală a COVID-19, în
paralel cu răspunsul dat de sănătate publică și capacitățile sistemului de asistență medicală în țara
în cauză [38]. Ținând cont de considerentele menționate mai sus, am identificat următoarele
riscuri pentru SOU prezentate de pandemia COVID-19:
• risc pentru siguranța virală a SOU
• risc pentru beneficiarii SOU
• risc pentru personalul din unitățile SOU,
• riscul afectării suficienței și durabilității aprovizionării cu SOU.
Risc pentru siguranța virală a SOU

Deși SARS-CoV-2 este transmis de la om la om prin picături respiratorii, prezența potențială a
virusului în sânge și lichide corporale, celule, țesuturi și organe poate fi considerată o amenințare
pentru siguranța virală a SOU.
Sânge și componentele de sânge
Virușii respiratorii se atașează, în general, la receptorii din căile respiratorii (cu excepția
adenovirusurilor [39]) și, prin urmare, nu se cunoaște fezabilitatea transmiterii prin sânge a
virușilor respiratorii. Mai mult, moleculele de intrare celulară pentru SARS-CoV-2, receptorii
umani de Convertare a Angiotensinei 2 (HACE 2), nu sunt detectați în globulele roșii și sunt
absenți sau prezenți în cantități foarte mici în imunocite și celulele limfatice [40]. Acest lucru
presupune faptul, că infecția cu celule sanguine SARS-COV-2 este puțin probabilă.
Date limitate au arătat niveluri scăzute de ARN viral detectate în plasmă sau ser de la unii
pacienți simptomatici COVID-19. ARN SARS-CoV-2 a fost detectat la șase dintre 41 de pacienți
(15%) [41] și unul dintre șase pacienți (15%) în China, dar numai la unul din 12 pacienți (8%)
din studiul din Singapore [42]. Un alt studiu din China, privind testarea în laborator PCR a
diferitelor tipuri de specimene clinice de la pacienții COVID-19, a raportat doar trei probe PCR
pozitive (1%) din 307 probe de sânge [43]. Rezultatele testării PCR ale probelor de ser la șase
pacienți viremici sugerează o încărcătură virală foarte scăzută a probelor [41]. ARN viral a fost,
de asemenea, detectat în urina pacienților simptomatici [44].
Au fost raportate cazuri de COVID-19 asimptomatic [39-42], deși proporția acestora din toate
persoanele infectate rămâne necunoscută. Transmiterea pre-simptomatică poate apărea cu 1-3
zile înainte ca pacientul-sursă să manifeste simptome [47].
Patru donații de sânge cu SARS-CoV-2 ARN-pozitiv de la donatori asimptomatici au fost
detectate în timpul unui screening de laborator de rutină și retrospectiv în Centrul de Sînge
Wuhan, China [45]. În timp ce doi donatori erau asimptomatici la momentul respectiv și după
donare, alți doi au manifestat simptome după donare. Una dintre donații a fost aruncată. Istoricul
transfuziei celorlalte trei donații lipsește. În momentul donării, donatorii au fost testați negativ
pentru IgG și IgM specifice împotriva SARS-CoV-2 de către ELISA. Deoarece rezultatele
pozitive ale ARN nu au fost confirmate printr-un alt test de PCR fiabil sau testate pentru
prezența virionilor infecțioși SARS-CoV-2, nu este clar dacă această apariție a donațiilor SARSCoV-2 ARN-pozitive de la donatorii de sânge asimptomatici și pre-simptomatici presupune, de
asemenea, posibilitatea transmiterii de COVID-19 prin transfuzie. Datele din Germania, privind
un eșantion mic de pacienți, au arătat că niciun genom SARS-CoV-2 nu a putut fi detectat în
sângele pacienților asimptomatici sau al pacienților cu mai puține simptome pronunțate.
Genomul virusului a fost găsit doar în serul unui pacient grav bolnav. Prin urmare, autorii au
ajuns la concluzia, că riscul de transmitere a SARS-CoV-2 prin componente sanguine la
persoanele infectate cu SARS-CoV-2 asimptomatice pare neglijabil, dar sunt necesare studii
suplimentare [46].
Începând cu această actualizare, nu au fost raportate cazuri de COVID-19 sau alți viruși
respiratorii (inclusiv SARS-CoV și MERS-CoV și alte coronavirusuri) transmise prin transfuzie.
Celule și țesuturi
Evaluarea riscului de transmitere a COVID-19 prin celule și țesuturi se bazează pe prezența
posibilă a virusului în anumite celule, distribuția acestor celule infectate în țesuturi și organe și
posibila viremie a țesuturilor vascularizate.
Absența receptorilor hACE2 în celulele imune în toate organele hemato-limfoide sugerează, că
infecția virală directă a celulelor stem hematopoietice (HSC) și a sângelui de cordon este puțin
probabilă [41]. Cu toate acestea, din momentul când ARN-ul SARS-CoV-2 a fost detectat în
sânge [41-43,45] și există incertitudini cu privire la transmiterea verticală a COVID-19 de la
mamă la copil, riscul prezenții de SARS-CoV-2 în HSC și sângele de cordon donat de donatorii
asimptomatici infectați nu poate fi exclus.

Prezența ARN SARS-CoV-2 și virusul izolat a fost detectat în lacrimi și secreții conjunctivale
ale pacienților cu COVID-19 [47-49]. Într-un studiu realizat în China, o treime din 38 de pacienți
cu COVID-19 au avut conjunctivită, incluzând hiperemie conjunctivală, chimoză, epifora sau
secreții abundente. Cu toate acestea, doar doi dintre pacienții cu conjunctivită au fost pozitivi
pentru prezența ARN SARS-CoV-2, atât din tampoanele conjunctivale, cât și din cele
nazofaringiene [48]. Aceasta indică posibilitatea transmiterii oculare a bolii prin contactul cu
secreții infectate sau prin transplantarea țesuturilor oculare, donate de un donator infectat.
Transplanturile de cornee sunt de obicei dezinfectate cu iod PVP (înainte de prelevare și deseori
înainte de prepararea în banca de țesuturi) și apoi depozitate în cultura de organ la ~ 30-37 °
grade timp de cel puțin 14 zile [50]. Prezența virușilor capabili să se reproducă după această
procedură pare foarte puțin probabilă. Aceste date și absența cazurilor cunoscute de transmitere
oculară indică faptul, că riscul cazurilor de COVID-19, care intră în fondul donatorului de ochi,
și de transmitere ulterioară este teoretic.
La momentul acestei actualizări, nu au existat rapoarte, privind transmiterea sexuală a COVID19. Nicio dovadă publicată nu susține prezența sau transmiterea SARS-CoV-2 prin
spermatozoizi sau ovocite. Se presupune că virusul nu poate infecta gameții, deoarece nu au
receptori hACE2, punctele de intrare a celulelor pentru virus. Acești receptori sunt exprimați
numai în celulele testiculare Leydig și Sertoli [51,52] și în celulele ovarului [53]. Nu este clar,
dacă hACE2 este prezent în spermatozoizi și ovocite. Etapele repetate de spălare necesare pentru
cultura și înghețarea gameților și a embrionilor vor duce la micșorarea esențială a eventualelor
contaminări secundare în laboratorul FIV [54].
Manifestările clinice ale COVID-19 la femeile însărcinate variază de la asimptomatice până la
simptome ușoare, uneori cu descoperiri atipice, precum leucocitoza și prevalență mai mare a
leziunilor de consolidare în imaginile tomografiei computerizate (CT) [55-57]. Există rapoarte
despre femeile însărcinate care au fost admise în UCI [58]. Din cite se știe, au fost raportate doar
două decese materne din cauza sindromului de detresă respiratorie acută (ARDS) [59]. În
general, se pare că sarcina și nașterea nu agravează severitatea și consecințele pneumoniei
COVID-19 în maternitate.
Un studiu recent pe 38 de nou-născuți, născuți de de femei cu COVID-19, nu a arătat nicio
infecție cu SARS-CoV-2 la nou-născuți, chiar dacă unii dintre nou-născuți au avut complicații
perinatale cu placenta pozitivă SARS-CoV-2 [60,61]. Rapoarte de transmitere perinatală de
COIVID-19 apar [62-64]. Deși au fost confirmate cazuri neonatale de COVID-19 [64-66] și
anticorpii IgM și IgG împotriva virusului au fost detectați la trei nou-născuți [67,68], sunt
necesare mai multe dovezi pentru a susține posibilitatea transmiterii verticale a infecției COVID19 de la mamă la copil [62,69].
Organe
Organele care au o prezență ridicată a receptorilor hACE2 sunt plămânii, inima și rinichii [7073]. Prezența înaltă hACE2 a fost identificată în celulele alveolare de tip II (AT2) ale plămânului
[74,75], celulele esofagiene epiteliale superioare și ale epiteliului stratificat, enterocitele
absorbante din ileon și colon [75], colangiocite [76], celule miocardice, celule tubulare
proximale și celule uroteliale ale vezicii urinare [70]. Aceste descoperiri indică faptul, că
organele cu celule mari, care conțin hACE2, ar trebui considerate un risc potențial ridicat pentru
infecția cu SARS-CoV-2 [70]. Cu toate acestea, COVID-19 derivat de la donatori la primitorii
transplantului de organe solide nu a fost raportat.
În baza cunoștințelor actuale a distribuției hACE2 în celulele umane, absența dovezilor pentru
infecțiozitatea ARN SARSCoV-2, detectabile în sânge sau ser, și lipsa rapoartelor de cazuri
transmise prin transfuzie și transplant, riscul de transmitere a COVID-19 prin SOU pare să
rămână unul teoretic. Screening-ul donatorilor de rutină ar trebui să împiedice persoanele cu
infecții respiratorii manifestate clinic, inclusiv COVID-19, să doneze SOU. Cu toate acestea,
incertitudinile privind viraemia în perioada de incubație, în timpul unui curs asimptomatic de

infecție sau după rezolvarea simptomelor continuă să fie de îngrijorare în ceea ce privește
siguranța virală a SOU.
Risc pentru primitorii SOU
În timpul unei pandemii, primitorii SOU prezintă un risc crescut de a fi infectați și de a dezvolta
boli grave după expunerea la virus în comunitate sau spitale. COVID-19 derivat de la donatori la
pacienții transplantați sau transfuzați nu a fost raportat deocandată. Imunosupresia după
transplant face primitorii de transplant susceptibili la infecții virale, inclusiv SARS-CoV-2.
COVID-19 post-transplant, cu simptome clinice severe și cazuri mortale ocazionale a fost descris
la primitorii unui transplant renal [77-83], hepatic [84-86] sau celule stem hematopoietice (HSC)
[77]. Datele preliminare colectate de Societatea Europeană de Transplant Medular (EBMT)
dintre 34 de pacienți alogeni și 10 autologi cu transplant HSC arată, că mortalitatea precoce (la
aproximativ două săptămâni de la diagnosticare) a fost de aproximativ 20% la primitorii de
transplant alogen HSC și 10% la primitorii de transplant HSC autolog (Webinar EBMT-ASTCT
15 aprilie 2020). Au fost raportate anterior decese la un primitor de transplant hepatic cu infecție
SARS-CoV și doi primitori de transplant renal cu infecție MERS-CoV [87,88]. Un caz SARS a
fost raportat la un recipient al unui transplant alogen de măduvă osoasă pentru leucemie mieloidă
acută [89]. Datorită imunosupresiei, primitorii de transplant pot avea o pierdere de virus crescută
și prelungită, crește astfel riscul de transmitere a contactelor, inclusiv a lucrătorilor din domeniul
sănătății [87]. Primitorii de transplant de organe solide pot prezenta simptome atipice de
COVID-19, începând cu semne gastrointestinale și febră, care progresează apoi către simptomele
respiratorii [90]. Datele actuale arată că primitorii de transplant de organe și HSC sunt un grup
de mare risc pentru infecția cu SARS-CoV-2, care le poate afecta morbiditatea și mortalitatea.
Riscul pentru primitorii de sânge, celule și țesuturi neimunosupresați pare să fie același ca și
pentru alți pacienți aflați în îngrijirea spitalicească. Managementul COVID-19 în cadrul posttransplant prezintă provocări complexe, subliniind importanța strategiilor stricte de prevenire. În
aceste gtrupuri cu risc ridicat ar trebui să fie reevaluate protocoalele de screening pentru SARSCoV-2.
Risc pentru personalul din instituțiile SOU
În instituțiile SOU, centrele de prelevare organe și centrele de transplant, angajații pot fi expuși
la SARS-CoV-2 printr-un contact strâns cu alți membri ai personalului, atingând suprafețele
contaminate, iar în timpul procesului de donare/ transplant, prin contacte cu donatori vii,
donatori decedați și potențialii primitori (și rudele lor) și cu fluidele lor corporale. Transmiterea
în mediul de lucru este o cale bine recunoscută, iar riscul de infecție depinde de natura muncii și
de proximitatea contactelor [91]. Întîmplător, un donator infectat, care este asimptomatic, presimptomatic sau are simptome foarte ușoare, poate fi acceptat pentru donare. În timpul
procesului de donare, un astfel de donator poate infecta personalul care participă sau alți donatori
în sălile de așteptare ale instituțiilor de donare de sânge. Calea respiratorie de transmitere de la
un donator la un membru al personalului este mult mai probabilă, decât prin căile parenterale
(inclusiv flebotomia în timpul donării de sânge). La momentul scrierii acestei actualizări,
instituțiile SOU nu au raportat nici unul din astfel de cazuri. Deși se pare că un astfel de traseu de
transmitere nu este foarte probabil, managementul responsabil și angajații nu ar trebui să
neglijeze aceste riscuri.
Risc pentru suficiență și dezvoltarea durabilă a aprovizionării cu SOU
Natura transmiterii COVID-19, răspândirea extinsă și experiența provenite din focarele
anterioare ale altor virusuri respiratorii, inclusiv SARS-CoV și MERS-CoV [92-94], indică
faptul că pandemia COVID-19 poate prezenta un risc semnificativ pentru menținerea unei
aprovizionare suficiente și durabile cu SOU. COVID-19 poate afecta atât donatorii, cât și
primitorii, personalul instituțiilor SOU, dar și cererea sau oferta de SOU, precum și de materiale
sau echipamente indispensabile. Aprovizionarea cu sânge este deosebit de vulnerabilă, deoarece

necesită donații frecvente de sânge zilnic, iar componentele sanguine labile au timp limitat de
depozitare și sunt, în general, de neînlocuit. Datorită complexității inerente și a abordării
individualizate a donatorului/recipientului, transplantul de organe solide și HSC este, de
asemenea, sensibil la impactul pandemiei asupra organizării, coordonării și controlului tuturor
activităților și serviciilor cruciale la nivel local, regional, național și internațional. În timpul
pandemiei, o scădere a disponibilității donatorilor și a personalului poate avea un impact asupra
donației de plasmă pentru fracționare, care este o resursă biologică prețioasă, folosită ca materie
primă pentru fabricarea medicamentelor esențiale, care pot să salveze viața, medicamente
derivate din plasmă (PDMPs), incluzând factorii de coagulare, albumină și imunoglobulinele.
Principalii factori, care pot avea un impact asupra suficienței și durabilității aprovizionării cu
SOU, sunt enumerați mai jos.
Pierderea temporară a donatorilor
Este posibil ca donatorii vii să nu poată dona, deoarece au COVID-19, sunt izolați, se autoizolează după contactul cu un caz confirmat de COVID-19 sau practică distanțarea fizică. Alți
factori, care pot juca un rol, sunt restricțiile impuse în transportul public, obligațiile de muncă,
nevoia de îngrijire a membrilor familiei sau reticența de a dona din cauza fricii de a fi infectat.
Criteriile de selecție a donatorilor specifice COVID-19 pot contribui, de asemenea, la scăderea
donatorilor, deși într-o măsură mai mică. În perioada maximă a epidemiei SARS din Singapore,
din 2003, a fost observată o scădere cu 60% a donatorilor, care au venit să doneze sânge [93]. De
la începutul pandemiei COVID-19, mai multe țări din Europa au înregistrat o scădere a
numărului de donații de sânge. Până în prezent, în statele membre UE/SEE nu au existat
raportări, privind perturbări grave ale furnizării de sânge sau componente sanguine. În martie,
Marea Britanie a înregistrat o scădere cu 15% a numărului săptămânal de donații de sânge la
nivel național [95]. Italia a avut loc o scădere regională în Lombardia și în alte regiuni grav
afectate. Aceste deficiențe au fost în mare parte atenuate de o scădere a cererii, datorită anulării
operațiilor elective și creșterii/adaptării activităților de recrutare a donatorilor. Cele mai recente
date arată, că a fost o scădere a numărului de donatori de plasmă pentru fabricarea
medicamentelor. Această scădere poate avea un impact asupra ofertei de PDMP la sfârșitul
acestui an. O restricție a numărului de paturi UCI, disponibile atât pentru donatori, cât și pentru
primitorii de transplant, poate influența defavorabil activitatea generală de donare și poate duce
la un număr redus de transplanturi. Datele preliminare italiene arată, că a fost deja o reducere de
25% a numărului de organe procurate în primele patru săptămâni ale pandemiei COVID-19 [96].
În primele cinci săptămâni ale pandemiei, Spania a raportat o scădere a donării și transplantului
de organe cu 85% [97].
Lipsa temporară a personalului instituțiilor SOU
Se preconizează că absentismul în rândul personalului, care lucrează în instituțiile SOU, în
timpul pandemiei COVID-19 va fi mai mare decât cel normal. Absența de la locul de muncă
crește în timpul epidemiilor sau pandemiilor din mai multe motive. Este posibil, ca personalul să
nu poată merge la serviciu din cauza restricțiilor de transport, a măsurilor comunitare, a bolilor, a
izolării/autoizolării sau a fricii de a fi infectat. Durata absenteismului va depinde de extinderea
locală a focarului COVID-19. Ratele publicate al absenteismului angajaților, estimat în timpul
unei pandemii de gripă, au variat de la 10 la 40 la sută [98]. Potrivit unui raport al mass-media,
care citează guvernul scoțian, la începutul lunii aprilie 2020, mai mult de 14% din personalul
NHS Scoția nu a fost la lucru. Aproximativ 41% din aceste absențe au fost legate de COVID-19b
(https://www.bbc.com/news/uk-scotland-52133634).
Cererea clinică de SOU
Răspunsul spitalului la pandemia COVID-19 ar trebui să includă următoarele două obiective:
facilitarea îngrijirii pacienților cu COVID-19 cunoscut sau suspectat și reducerea riscului de
transmitere virală intra-spitalicească către lucrătorii din domeniul sănătății și alți pacienți. Aceste

măsuri pot reduce esențial cererea de SOU, datorită unei posibile reduceri a asistenței medicale
elective și a amânării terapiei SOU neesențiale. Implementarea managementului sângelui
pacientului (PBM), o evaluare minuțioasă a caracterului adecvat al cererilor de componente de
sanguine și reducerea chirurgiei/asistenței medicale elective cu un consum mediu de componente
sanguine, sunt strict recomandate.
Aprovizionarea cu materiale și echipamente indispensabile
Pandemia COVID-19 probabil va influența lanțul de aprovizionare cu dispozitive medicale,
materiale indispensabile, reactivi, echipamente tehnice și echipamente de protecție personală,
provocând perturbări potențiale în aprovizionare și lipsuri de produse decisive. Pandemia poate
afecta, de asemenea, transportul și comerțul, din cauza restricțiilor de călătorie, a cerințelor de
carantină, a măsurilor de control la frontiere și a producției perturbate. Acest lucru poate afecta,
de asemenea, lanțul național și global de aprovizionare cu materiale și echipamente
indispensabile, utilizate în colectarea, testarea de laborator, procesare, depozitare, distribuție și
utilizare clinică a SOU. Lanțul de aprovizionare perturbat poate include bunuri, provenite sau
fabricate în zone cu transmisie comunitară de COVID-19 persistentă, sau cele care au o cerere
ridicată, datorită utilizării sporite (de exemplu, măști, mănuși și agenți pentru igienizarea
mânilor.) Lanțul de aprovizionare perturbat pentru produsele medicale, materialele și
echipamentele indispensabile (inclusiv întreținerea) reprezintă, așadar, un risc pentru
aprovizionarea durabilă și suficientă cu SOU.
Transportarea
Limitările de transportare și de călătorie pot perturba aprovizionarea cu SOU esențiale, inclusiv
organe pentru transplant, HSC (periferice, măduvă osoasă și sânge de cordon), sânge și
componente sanguine, țesuturi pentru transplant vitale și plasmă pentru fabricarea
medicamentelor [4] în țară și la nivel internațional. În acest sens, Comisia UE a publicat o notă
pentru atenția autorităților naționale competente, pentru a facilita expedierile transfrontaliere de
SOU, ca mărfuri și servicii esențiale în cadrul Comunității și din țările din afara UE [99].
Măsuri de diminuare
Conform datelor disponibile, privind epidemiologia și patogeneza COVID-19, autoritățile de
securitate SOU din țările UE/SEE ar trebui să continue cu acțiuni de precauție pentru diminuarea
riscurilor potențiale pentru siguranța virală a SoHO. Odată cu creșterea răspândirii COVID-19 și
cu măsurile de sănătate publică extinse, implementate în UE/SEE, autoritățile și instituțiile SOU
ar trebui să acorde prioritate eforturilor de gestionare a durabilității și a suficienței aprovizionării
naționale cu SOU. Măsurile ar trebui să fie cât mai proporționale evoluției pandemiei în timp
real și să fie în concordanță cu recomandarile guvernamentale și din sănătate publică.
Autoritățile ar trebui să acorde o atenție deosebită atenuării riscului de COVID-19 pentru
primitorii de transplant. Deoarece unele țări încep treptat să ușureze măsurile de stăpînire a
epidemiei COVID-19, este crucial, ca instituțiile SOU să rămână vigilente și să mențină în
vigoare măsurile de precauție până la declararea pandemiei ca depășită.
Reducerea riscurilor pentru securitatea SOU
Măsurile pentru prevenirea riscului teoretic de transmitere a COVID-19 prin SOU sunt masuri de
precauție. Măsurile prezentate mai jos pot fi puse în aplicare de instituțiile SOU și centrele de
colectare a plasmei.
Sânge, componente sanguine și plasmă pentru fabricarea medicamentelor
Informații pentru donatori
Instituțiile de sânge și centrele de colectare a plasmei ar trebui să informeze donatorii de sânge și
plasmă cu privire la natura și semnele clinice ale COVID-19, riscurile de transmitere și

restricțiile de donare aferente, deoarece acest lucru îi va ajuta să ia decizii cu privire la autoamânarea unei donații.
Selecția donatorilor
Procedurile standard de selectare a donatorilor, care presupun luarea în calcul a antecedentelor
medicale și comportamentale și o examinare fizică, ar trebui să se focuseze pe posibila expunere
și călătorie, precum și pe semnele clinice ale infecției respiratorii acute.
Măsuri de preselecție
• Contactarea donatorilor prin telefon pentru a programa donația și pentru a informa despre
procedura de selecție.
• Având în vedere triajul donatorilor la recepție, se include măsurarea temperaturii corpului.
• Amânarea temporară și consilierea donatorilor cu o temperatură corporală de peste 37,5°C,
pentru a acționa în conformitate cu recomandările naționale de sănătate publică pentru COVID19.
Criteriile de selectare a donatorilor
• Donatorii cu COVID-19 confirmat nu sunt eligibili pentru donarea de sânge sau plasmă.
• Donatorii posibil expuși la SARS-CoV-2 pot dona sânge sau plasmă la cel puțin 14 zile de la
ultimul contact cu un caz confirmat de COVID-19 sau după întoarcerea dintr-o țară cu răspîndire
COVID-19 persistentă.
• Donatorii, care s-au recuperat după COVID-19 confirmați, pot dona sânge/ plasmă la cel puțin
14 zile după dovada de laborator a lipsei ARN viral în tractul respirator superior sau la cel puțin
28 de zile de la rezolvarea simptomelor.
Măsurile de preselecție sunt destinate să reglementeze fluxul donatorilor la instituția de
colectare, să permită distanțarea fizică și să detecteze donatorii potențial infecțioși prin triaj.
Excluderea acestor donatori poate preveni posibila răspândire a virusului în sălile de așteptare și
poate ajuta selecția donatorilor.
Informații post-donare și raportarea privind hemovigilența
Instituțiile de sânge ar trebui, de asemenea, să încurajeze donatorii să furnizeze informații despre
sănătatea lor (inclusiv infecția respiratorie) prin telefon sau alte mijloace de comunicare în
termen de 14 zile de la donare.
Carantina sângelui și componentelor sanguine cu eliberare întârziată
În cazul transmiterii extinse și persistente a COVID-19, o opțiune este o carantină a
componentelor de sânge cu o eliberare întârziată, odată ce donatorul a confirmat absența bolii
ulterioare. Cu toate acestea, din cauza întreruperii proceselor și a fluxurilor de lucru existente,
acest lucru poate duce la o creștere a numărului de erori. Prin urmare, această abordare nu este
recomandată.
Întrerupere temporară sau reprogramare a donațiilor
Introducerea unei întreruperi temporare în donațiilor în zonele cu răspîndire persistentă poate
afecta sustenabilitatea aprovizionării esențiale cu sînge. Prin urmare, unitățile de sânge și
centrele de donare de plasmă ar trebui să ajusteze activitățile de donare pentru a asigura
aprovizionarea cu sânge a spitalelor și a plasmei pentru fracționare. Pentru a menține
aprovizionarea cu sânge în zonele cu răspîndire persistentă, se poate lua în considerare furnizarea
de sânge integral și a componentelor sanguine din părți neafectate ale țării sau din alte țări, dacă
este posibil.
Derogarea criteriilor obligatorii de selectare a donatorilor
În cazul unei răspîndiri pe scară largă, unitățile de sânge pot fi nevoite să adapteze măsurile
aplicate pentru a se conforma situației epidemiologice locale și să asigure durabilitatea
aprovizionării cu sânge.

Screening-ul de laborator
Nu există niciun test autorizat pentru screening-ul sângelui donat sau a plasmei pentru prezența
ARN-ului SARS-CoV-2. Screening-ul nu este recomandat în prezent, deoarece COVID-19
transmis prin transfuzie nu a fost raportat; nivelurile de ARN detectate în plasmă care ar coincide
cu simptomele clinice sunt foarte mici [41] și nu a fost implementată o politică de screening
pentru alte boli respiratorii virale, pentru care transmisia transfuzională rămâne teoretică,
inclusiv gripa.
Reducerea agentului patogen
Câteva coronavirusuri sunt susceptibile la inactivare cu amotosalen sau riboflavină și lumină
ultravioletă, solvent detergent, albastru de metilen și lumină, lumină ultravioletă C numai atunci,
când sunt aplicate pe plachete (trombocite) și plasmă proaspătă congelată [100-103]. Un studiu
recent arată, că o metodă care folosește riboflavina și lumina ultravioletă poate reduce SARSCoV-2 în plasmă și trombocite sub limita de detecție în cultura țesuturilor [104]. Prin urmare,
acele insttuții de sânge, care utilizează tehnologia de reducere a patogenilor, pot fi capabile să
scadă riscul teoretic de transmitere a COVID-19 prin plachete și plasmă proaspătă înghețată. Cu
toate acestea, punerea în aplicare a tehnologiei de reducere a patogenilor necesită timp și resurse
și are anumite limite, care trebuie depășite în raport cu beneficiile, nu numai pentru actuala
pandemie, ci și pentru alte amenințări microbiene cunoscute și emergente la adresa siguranței
plasmei și a trombocitelor [105].
Virusi ARN de dimensiuni mari cu inveliși lipidic, cum ar fi SARS-CoV-2 [106], ar trebui
îndepărtați și/sau inactivați în timpul fabricării de derivați plasmatici [107-109], așa cum s-a
demonstrat și pentru alți viruși-model cu înveliși lipidic [110]. Astfel, procedurile de screening
regulat pentru donatorii de plasma, care prezintă simptome clinice, și procedeele recunoscute de
inactivare și îndepărtare a virusului în timpul fabricației ar trebui să diminueze transmiterea
COVID-19 prin derivați de plasmă. Prin urmare, pandemia COVID-19 nu este considerată a fi o
amenințare la siguranța terapiilor cu proteine plasmatice, la care se aplică metode recunoscute de
fracționare și de inactivare a virusului.
Celulele și țesuturile nereproductive
Interviul cu donatorul
Un intervievator instruit ar trebui să informeze potențialul donator viu de celule și țesuturi despre
natura și semnele clinice ale COVID-19, riscurile de transmitere și restricțiile aferente donării.
Selecția donatorilor
Procedurile standard de selecție a donatorilor care implică luarea de antecedente medicale și
comportamentale și o examinare fizică ar trebui să se axeze pe expunerea posibilă și călătorie,
precum și pe semnele clinice ale infecției respiratorii acute.
Criterii de selectare a donatorilor
Donatori vii
• Donatorii vii cu COVID-19 confirmat activ nu sunt eligibili pentru donație.
• Donatorii vii posibil expuși la SARS-CoV-2 pot dona celule și țesuturi la cel puțin 14 zile de la
ultimul contact cu un caz confirmat de COVID-19 sau după întoarcerea dintr-o țară cu răspindire
COVID-19 persistentă.
• Donatorii vii care se recuperează după COVID-19 confirmat pot dona celule și țesuturi la cel
puțin 14 zile de la confirmarea de laborator a lipsei ARN viral în căile respiratorii superioare sau
la 28 de zile de la rezolvarea simptomelor.
• Donatorii de HSC care se recuperează sau posibil expuși la SARS-CoV-2 pot dona mai
devreme decât se recomandă, dacă există un pacient urgent și nu există un donator alternativ

adecvat. Un astfel de donator trebuie să fie fără simptome și să fie testat negativ pentru prezența
ARN viral în căile respiratyorii superioare.
• Crioprezervarea HSC sau asigurarea unui donator alternativ, ca rezervă, sunt strict recomandate
în situațiile, în care există un risc crescut, ca un donator să devină indisponibil, la momentul
transplantului planificat, din cauza COVID-19 dobândit în comunitate, restricțiilor de călătorie
sau dificultăți logistice întrun centru de transplant. Dacă este planificată utilizarea de HSC
necongelat, un donator potențial trebuie testat pentru prezența ARN viral în căile respiratorii
superioare, înainte de începerea procedurii de prelevare [111].
Donatori decedați
• Donatorii decedați cu COVID-19 confirmat activ la momentul decesului nu sunt eligibili pentru
donarea țesuturilor.
• Donatorii decedați, care și-au revenit după COVID-19, pot dona țesuturi, dacă au testat negativ
prezența ARN SARS-CoV-2 în probele din căile respiratorii superioare cu cel puțin 14 zile
înainte de deces sau dacă au devenit asimptomatici cu cel puțin 28 de zile înainte de deces.
• Țesuturile nu trebuie colectate de la donatorii decedați, care sunt fără simptome sau diagnostic
de COVID-19 și care au trăit sau au vizitat zone de contaminare comunitară persistentă cu virus,
decât dacă:
- țesuturile procurate sunt dezinfectate, sterilizate sau inactivate microbian, utilizând o procedura
validată pentru viruși cu învelisi sau
- donatorii s-au testat negativ pentru prezența ARN SARS-CoV-2 în problele din căile
respiratorii superioare sau inferioare, colectate cu 72 de ore înainte de prelevare.
Informații post-donare și raportare biovigilanță
Instituțiile de prelevare de țesut ar trebui să încurajeze donatorii vii să furnizeze informații
despre sănătatea lor (inclusiv infecția respiratorie) prin telefon sau alte mijloace de comunicare
nu mai tîrziu de 14 zile de la donare.
Suspendare temporară sau reprogramare a donațiilor
Având în vedere măsurile stricte de izolare în comunitate și carantină, o instituție de prelevare de
țesut poate lua în considerare o suspendare temporară a donațiilor de celule și țesuturi, care nu
sunt destinate transplantului de urgență, și, prin urmare, pot fi amânate.
Reducerea agentului patogen
Virusurile pot fi inactive în timpul procesării unor tipuri de țesuturi (de exemplu, os procesat și
țesuturi decelularizate). Instituțiile de țesuturi ar trebui să estimeze riscul și să evalueze
capacitatea acestor procese de inactivare/eliminare a SARS-CoV-2 în țesuturi.
Celule și țesuturile reproductive și reproducerea asistată medical
Donarea de spermatozoizi și ovocite fără partener
Informații privind selecția donatorilor
Centrele de colectare trebuie să informeze donatorii despre natura și semnele clinice ale COVID19, riscurile de transmitere și restricțiile aferente donării. Procedurile standard de selecție a
donatorilor, includ depistarea antecedentelor medicale și comportamentale și o examinare fizică,
focusată pe expunerea posibilă și călătorie, precum și pe semnele clinice ale infecției respiratorii
acute.
Criteriile de selectare a donatorilor
• Donatorii cu COVID-19 confirmat activ nu sunt eligibili pentru donație.
• Donatorii posibil expuși la SARS-CoV-2 pot dona spermatozoizi sau ovocite la cel puțin 14
zile de la ultimul contact cu un caz confirmat de COVID-19 sau după întoarcerea dintr-o țară cu
răspindire COVID-19 persistentă.

• Donatorii care s-au recuperat dupa COVID-19 confirmat, pot dona spermatozoizi sau ovocite la
cel puțin 14 zile de la confirmarea de laborator a lipsei ARN viral în căile respiratorii superioare
sau la 28 de zile de la rezolvarea simptomelor.
Tehnologiile de reproducere asistată
Întrucât riscul de transmitere a COVID-19 nu poate fi exclus, din cauza efectelor incerte ale
infecției SARS-CoV-2, în tehnologiile de reproducere asistată (ART) și sarcină, Societatea
Europeană de Reproducere și Embriologie Umană (ESHRE) a sugerat amânarea tratamentelor de
reproducere asistată, fiind ca o precauție, pentru a evita orice risc inutil. Cu toate acestea,
ESHRE a sugerat necesară continuarea crioprezervării gameților, a embrionilor sau a țesutului,
în cazurile de conservare urgentă a fertilității la pacienții cu oncologie și prepararea oocitului
selectat sau a congelării embrionului, pentru transferul ulterior al embrionului pacienților, care
au început tratamentul de reproducere asistată [54]. Având în vedere stabilizarea actuală a
pandemiei, ESHRE recomandă repornirea tuturor tratamentelor cu ART la orice indicație clinică.
Centrele care intenționează să repornească tratamentele ART ar trebui să urmeze recomandările
ESHRE, privind reînceperea tratamentelor ART [112].
Organe solide pentru transplant
Informații despre transplant
Candidații la transplant, beneficiarii și potențialii donatori vii ar trebui să fie informați despre
COVID-19 și conștienți de importanța spălării frecvente a mâinilor, evitarea aglomerațiilor de
populație și practicarea distanțării fizice.
Selectarea donatorilor
Donatori vii
• Donatorii vii cu COVID-19 activ nu sunt eligibili pentru donarea de organe.
• Donatorii vii posibil expuși la SARS-CoV-2 pot dona organe la cel puțin 14 zile de la ultimul
contact cu un caz confirmat de COVID-19 sau după întoarcerea dintr-o țară cu contaminare
COVID-19 persistentă.
• Donatorii vii, care s-au recuperat după COVID-19 confirmat, pot dona organe la cel puțin 14
zile de la confirmarea de laborator a lipsei ARN viral în căile respiratorii superioare sau la 28 de
zile de la rezolvarea simptomelor.
• Dacă procedura de transplant de organe nu poate fi amânată, probele pe tampon din
nazofaringe al donatorului trebuie testate pentru prezența ARN viral cu cel mult șapte zile înainte
de donare.
Donatori decedați
• Donatorii decedați cu COVID-19 pozitiv la momentul decesului nu sunt eligibili pentru
donarea de organe.
• Donatorii decedați, care nu prezintă simptome sau diagnostic de COVID-19 și care au trăit sau
au vizitat zone de contaminare comunitară persistentă, pot dona organe, dacă au fost testați
negativ, ce ține de prezența ARN SARS-CoV-2 în probele din căile respiratorii superioare sau
inferioare, colectate în termen de 72 de ore înainte de prelevarea organelor.
• Donatorii decedați, care și-au revenit după COVID-19, pot dona țesuturi, dacă au fost testați
negativ, ce ține de prezența ARN SARS-CoV-2 în probele din căile respiratorii superioare sau
inferioare cu cel puțin 14 zile înainte de deces sau dacă au devenit asimptomatici cu cel puțin 28
de zile înainte de deces.
Întreruperea temporară sau reprogramarea donațiilor
În timpul contaminării locale cu COVID-19 foarte avansate, este posibil să fie necesară o
suspendare temporară a transplantului de la donator viu selectat sau de la donator decedat, pentru
a proteja donatorul potențial, precum și recipientul.

Diminuarea riscurilor pentru primitorii de transplant
Centrele de transplant pot lua în considerare testarea candidaților la transplant cu risc de infecție
COVID-19, pentru prezența SARS-CoV-2, prin tampon nazofaringian, înainte de a continua
procedura de transplant. Din cauza imunosupresiei, este probabil, ca primitorii de transplant să
aibă un risc crescut de infecție COVID-19 gravă. Pentru a minimiza riscul de a fi infectați,
candidații/primitorii de transplant și contactele lor casnice apropiate ar trebui să evite orice
călătorie neesențială și situații de supraaglomerare, să practice distanțarea fizică și să se spele
frecvent pe mâini.
Experiența din epidemiile anterioare de coronavirus a arătat, că autoritățile de transplant de
organe și HSC ar trebui să desfășoare activități pentru gestionarea primitorilor de organe cu
COVID-19. Aceste activități includ gestionarea proceselor de transplant, atunci când centrul de
transplant este temporar închis, iar primitorii sunt izolați, atunci când transplantarea derulează în
timpul unei perioade potențiale de incubație sau într-o zonă cu contaminare comunitară
persistentă, pentru a proteja personalul spitalului, pacientul și familia.
De asemenea, este important, ca transportul național și internațional de organe și alte celule și
țesuturi, destinate transplantului, să se desfășoare neîntrerupt. În focarele limitate, din punct de
vedere geografic, autoritățile de transplant pot lua în considerare o înscriere a candidaților la
transplant pe lista de așteptare la centrele alternative de transplant. Donatorii vii potențiali și
primitorii de transplant ar trebui informați despre situația referitoare la focar și posibilitățile de
transplant.
Reducerea riscurilor pentru personalul din instituțiile SOU
Instituțiile SOU ar trebui să educe personalul și să informeze despre natura COVID-19, căile de
transmitere, protecția personală și alte măsuri de control. În timpul procesului de donare,
personalul medical ar trebui să aplice măsuri adecvate de igienă a mâinilor și să utilizeze
echipamente de protecție personală, în conformitate cu instrucțiunile naționale în sănătate
publică [113,114]. Măsurile de protecție personală în zona de donare a unei instituții SOU, care
nu se află într-un local spitalicesc, nu ar trebui să fie la fel de stricte, ca în condițiile în care
personalul are grijă de pacienții infectați sau potențial infectați. Măsurile și practicile de control
al infecției ar trebui să fie în conformitate cu recomandările naționale în sănătate publică pentru
COVID-19 [115]. Pentru prelevarea țesuturilor și organelor de la donatori decedați,
echipamentele de protecție standard (mască chirurgicală, mănuși și bonete), necesare pentru
procedurile de rutină, ar trebui să ofere personalului o protecție adecvată. Mai mult ca atât, se pot
adopta măsuri excepționale, cum ar fi acoperirea cavităților orale și nazale ale donatorului și
utilizarea unei viziere sau a ochelarilor de protecție, măști de protecție respiratorie (FFP3) și
mănuși duble, pentru a preveni posibila expunere la picături, produse în timpul prelevării de la
donatorii decedați.
În cazul în care un membru al personalului suferă de o afecțiune respiratorie acută, persoana
trebuie să părăsească locul de muncă, să se autoizoleze acasă și să solicite imediat îngrijiri, de
preferință, mai întâi prin telefon, conform instrucțiunilor locale. Contaminarea comunitară
crescută cu COVID-19 poate provoca absenteism din cauza bolii, izolării sau autoizolării,
restricțiilor de transport și necesităților de îngrijire a membrilor familiei bolnavi. Instituțiile SOU
trebuie să anticipeze acest lucru din timp și să ia în considerare măsuri preventive, pentru a
atenua impactul asupra activităților esențiale. Personalul laboratorului trebuie să urmeze
practicile standard de biosecuritate de laborator. În cazul în care sunt prevăzute teste diagnostice
pentru pacienți sau cazuri suspectate, procedurile de prelevare și testare a probelor de sânge ar
trebui să fie în conformitate cu ghidul de biosiguranță de laborator pentru COVID-19 [116]. În
ceea ce privește organizarea, instituțiile SOU pot lua în considerare schimbarea aranjamentelor
în birouri/laboratoare, anularea ședințelor neesențiale, minimizarea întrunirilor de personal,
organizarea de ședințe de teleconferință, chiar dacă se află în aceeași clădire, revizuirea
aranjamentelor de catering, eșalonarea mesei și organizarea unui număr cât mai mare de
personal, pe cât e posibil, care să lucreze de acasă.

Reducerea riscurilor pentru o aprovizionare adecvată și susținută cu SOU
Impactul pandemiei COVID-19 probabil este unul semnificativ pentru instituțiile SOU și ar
putea afecta lanțul de aprovizionare cu SOU. Prin urmare, este important ca autoritățile și
instituțiile de securitate SOU să actualizeze sau să elaboreze și să activeze planuri de urgență,
definind acțiunile, care trebuie executate înainte de, în timpul și după epidemie, pentru a menține
durabilitatea livrării. Obiectivul principal este să depunem toate eforturile, pentru a asigura o
livrare continuă de produse și servicii sigure, de înaltă calitate, care să salveze viață la nivelul
scontat de comunitatea medicală.
Pentru a răspunde riscului prezentat de pandemia COVID-19, ce ține menținerea unei
aprovizionări suficiente și durabile cu SOU, și în conformitate cu principiile sugerate anterior
[117], statele membre UE/SEE sunt încurajate să întreprindă măsurile prezentate mai jos.
• Evaluarea riscului prezentat de COVID-19 pentru siguranța și suficiența aprovizionării cu
SOU, luând în considerare amploarea și epidemiologia răspândirii COVID-19, măsurile de
sănătate publică implementate, starea aprovizionării cu SOU și costurile operaționale.
• Asigurarea includerii autorităților naționale competente SOU și/sau a reprezentanților
instituțiilor SOU în organismul național de planificare a situațiilor de pandemie COVID-19.
Acest lucru va asigura că:
- planificarea de urgență SOU va fi inclusă și compatibilă cu planul național și, de asemenea, că
comunicările către populație vor elucida faptul, că donarea periodică de sânge și plasmă sunt
activități esențiale, care încă sunt permise, chiar dacă se pot aplica reguli și recomandări de
distanțare fizică;
- politicile și instrucțiunile naționale acordă prioritate furnizării de echipamente de protecție
personală, precum măști de față și mănuși, instalații de colectare SOU pentru instituțiile SOU, la
fel ca și pentru spitale;
- controalele la frontiera națională facilitează trecerea SOU critice și esențiale.
• Stabilirea unui mechanism, pentru ca autoritățile și instituțiile naționale competente SOU să
primească informații epidemiologice periodice și actualizate, cu privire la răspândirea COVID19 în țară și în străinătate. Actualizările zilnice ale stării epidemiologice sunt disponibile pe siteul web al ECDC.
• Dezvoltarea planurilor naționale/regionale de urgență pentru sânge, celule, țesuturi și organe,
care sunt revizuite și actualizate continuu, în raport cu următoarele domenii:
- riscul de transmitere a COVID-19 de către SOU, care rămâne teoretic, dar nu poate fi complet
exclus;
- pierderea temporară a donatorilor, care duce la reducerea ofertei;
- pierderea temporară de personal din cauza COVID-19;
- modificări ale cererii clinice de SOU;
- colaborarea cu autoritățile naționale de sănătate, spitale și alte organisme, responsabile pentru a
examina și monitoriza sângele, produsele medicamentoase, celulele și țesuturile derivate din
plasmă și utilizarea organelor în timpul pandemiei COVID-19, pentru a planifica activitățile de
donare, în consecință;
- modificări ale situației epidemiologice locale și generale din țară.
• Sprijinirea instituțiilor SOU și a centrelor de colectare a plasmei în dezvoltarea și
implementarea planurilor de continuitate a activităților, legate de pandemia COVID-19. Aceasta
poate include acțiuni pentru:
- activizarea planului de continuitate a activităților și instituirea unei echipe de management al
continuității activităților, care să reprezinte funcțiile cheie și factorii de decizie în conformitate
cu cerințele naționale;
- implementarea măsurilor, pentru reducerea transmiterii COVID-19 în rândul angajaților,
consumatorilor/clienților și partenerilor;

- efectuarea modificărilor operaționale la site-urile de donare de sânge, celule, țesuturi și organe
(adaptarea tipului de sesiuni de donare de sânge la situația locală, utilizarea unei strategii de
programare în comunicarea cu donatorii, extinderea programului de deschidere, etc .;
- creșterea colecției de plasma, pentru prelucrare în Europa, pentru a diminua riscul de
întreruperi ale furnizării de PDMP pe termen mediu și lung, cauzate de pandemia COVID-19;
- menținerea operațiunilor și serviciilor indispensabile, prin revizuirea stocurilor de aprovizionări
și creșterea ofertelor, dacă este posibil. Verificarea periodică cu partenerii de urgență, pentru a vă
asigura, că își pot îndeplini angajamentele;
- comunicarea periodică cu personalul, astfel încât să se simtă siguri, că situația este gestionată și
informarea, pe măsură ce situația se schimbă. Personalul trebuie să fie clar informat despre
procedurile după un contact direct cu un membru al colectivului, un donator sau un pacient, care
s-a dovedit pozitiv COVID-19, precum și despre necesitatea autoizolării și distanțării fizice.
• Continuarea comunicării regulate și eficiente între unitățile SOU, autoritățile naționale
competente, autoritățile naționale de sănătate, ECDC, Comisia Europeană și alte părți interesate
pentru a asigura un răspuns adecvat și proporțional pandemiei COVID-19 la nivel local, național
și UE/SEE. Platformele de alertă, găzduite de Comisia Europeană pentru comunicarea între
autoritățile SOU ale statelor membre, Rapid Alert Blood și platformele de alertă rapidă pentru
țesuturi și cellule, pot fi utilizate pentru comunicarea între autoritățile naționale competente,
Comisia Europeană și ECDC, pentru a partaja date despre măsurile implementate ți dificultățile
în aprovizionari.
Recunoasteri
Acest document a fost pregătit de Dragoslav Domanović și analizat de un grup de experți,
convocat de Comisia Europeană (DG Sante). Experții au fost desemnați de autoritățile
competente ale statelor membre pentru sânge, țesuturi, celule și organe din Spania, Franța,
Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Grecia și Malta, precum și de Direcția Europeană pentru
Calitatea Medicamentelor (EDQM) și următoarele asociații, interesate de SOU: Societatea
Europeană de Reproducere și Embriologie a Omului (ESHRE), Asociația Europeană a Băncilor
de țesuturi și celule (EATCB), Alianța Europeană a Sângelui (EBA), Societatea Europeană
pentru Transplant de Sânge și Măduvă (EBMT), Asociatia Internațională Fractionatorilor Plasma
(IPFA), Asociatia Mondiala a Donatorilor de Măduvă (WMDA), Asociația de Terapie cu
Proteine Plasmatice (PPTA) si Alianta Europeana pentru Plasma (EPA).
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