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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2006/17/EB                           2009/EES/25/42 

frá 8. febrúar 2006 

um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/23/EB að því er varðar tilteknar, 
 tæknilegar kröfur varðandi gjöf, öflun og prófun vefja og frumna úr mönnum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum a-
lið 4. mgr. 152. gr., 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/23/EB frá 31. mars 2004 um setningu gæða- og 
öryggiskrafna um gjöf, öflun, prófun, vinnslu, varðveislu, 
geymslu og dreifingu vefja og frumna úr mönnum (1), einkum 
b-, d-, e-, f- og i-lið 28. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að tryggja góða heilsuvernd er í tilskipun 2004/23/EB 
mælt fyrir um gæða- og öryggiskröfur varðandi gjöf, 
öflun og prófun allra vefja og frumna úr mönnum, sem 
ætluð eru til notkunar í mönnum, sem og framleiddra 
afurða sem eru unnar úr vefjum og frumum úr mönnum 
og ætlaðar til notkunar í mönnum. 

2) Til að koma í veg fyrir að sjúkdómar berist með vefjum 
og frumum úr mönnum til notkunar í mönnum og til að 
tryggja sambærileg gæði og öryggi er hvatt til þess í 
tilskipun 2004/23/EB að fastsettar verði sértækar, 
tæknilegar kröfur fyrir hvert þrep í notkunarferli vefja og 
frumna úr mönnum. 

3) Notkun vefja og frumna í mannslíkamanum felur í sér 
hættu á að sjúkdómar berist í þega og hættu á öðrum 
mögulega skaðlegum áhrifum á þega. Hægt er að minnka 
þá áhættu með vandlegu vali á gjafa og prófun hverrar 
gjafar og með því að nota verklagsreglur við öflun vefja 
og frumna sem eru í samræmi við reglur og vinnsluferli 
sem eru ákveðin og uppfærð samkvæmt bestu 
vísindalegu ráðgjöf sem völ er á. Allir vefir og frumur 
sem nota á innan Bandalagsins, þ.m.t vefir og frumur til 
notkunar sem upphafsefni í framleiðslu lyfja, skulu því 
uppfylla gæða- og öryggiskröfurnar sem mælt er fyrir 
um í þessari tilskipun. 

4) Tekið er mið af sérstökum gæða- og öryggissjónar-
miðum í þessari tilskipun að því er varðar æxlunarfrumur 
vegna þess að þær eru notaðar í sérstökum tilgangi. 

5) Ef gjöf æxlunarfrumna á sér stað milli maka sem eiga í 
nánu líkamlegu samneyti er réttlætanlegt að slaka á 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 38, 9.2.2006, bls. 40. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2007 frá 6. júlí 2007 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins nr. 60, 13.12.2007, p. 15.  

(1) Stjtíð. ESB L 102, 7.4.2004, bls. 48. 

kröfum um líffræðilegar prófanir vegna þess að áhættan 
fyrir þegann er metin minni í þessu tilviki en þegar um 
gjöf frá þriðja aðila er að ræða. Til þ ess að lágmarka 
hættuna á víxlmengun eru líffræðilegar prófanir á gjafa 
eingöngu nauðsynlegar ef gjafafrumurnar eru unnar, 
ræktaðar eða geymdar. 

6) Þessi tilskipun byggir á alþjóðlegri reynslu sem fengin er 
með víðtæku samráði, leiðbeiningum Evrópuráðsins um 
öryggis- og gæðatryggingar líffæra, vefja og frumna, 
Evrópusáttmálanum um verndun mannréttinda og 
mannfrelsis, samningi Evrópuráðsins um verndun 
mannréttinda og mannlegrar reisnar með hliðsjón af 
starfsemi á sviði líffræði og læknisfræði: samningi um 
mannréttindi og líflæknisfræði (Oviedo, 4.IV.1997), með 
viðbótarbókunum við hann, og tilmælum Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunarinnar. Aðildarríkin munu vísa til 
fyrirliggjandi alþjóðlegra rannsóknarniðurstaðna, einkum 
að því er varðar aðrar frekari líffræðilegar prófanir fyrir 
gjafa sem koma frá svæðum þar sem tíðni tiltekinna 
sjúkdóma er há eða ef rekkjunautar eða foreldrar gjafa 
koma frá svæðum þar sem tíðnin er há. Tilskipunin 
samrýmist grundvallarreglunum sem settar eru fram í 
sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi.  

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með tilskipun 2004/23/EB. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „æxlunarfrumur“: allir vefir og frumur sem nota á til 
tæknifrjóvgunar, 

b) „gjöf frá maka“: gjöf æxlunarfrumna milli manns og konu 
sem lýsa því yfir að þau eigi í nánu líkamlegu samneyti við 
hvort annað, 

c) „bein notkun“: hvers kyns ferli þar sem frumur eru gefnar 
og notaðar án geymslu milliliða, 

d) „gæðakerfi“: stjórnskipulag, skilgreind ábyrgðasvið, 
verklagsreglur, vinnsluferli og úrræði sem eru liður í 
framkvæmd gæðastjórnunar og fela í sér alla starfsemi sem 
stuðlar að gæðum, beint eða óbeint, 
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e) „staðlaðar verklagsreglur“ (SOP): skriflegar leiðbeiningar 
sem lýsa þrepum í tilteknu vinnsluferli, þ.m.t. efni og 
aðferðir sem nota á og væntanleg lokaafurð, 

f) „fullgilding“ (eða „hæfismat“ ef um er að ræða búnað eða 
aðstæður): öflun skriflegra sönnunargagna sem tryggja í 
hæsta máta að með tilteknu vinnsluferli, stöðluðum 
verklagsreglum, búnaði eða aðstæðum verði ávallt til afurð 
sem svarar til fyrirframákveðinna forskrifta og 
gæðaeiginleika; vinnsluferli er fullgilt í þeim tilgangi að 
meta árangur kerfis með tilliti til skilvirkni þess miðað við 
áformaða notkun, 

g) „rekjanleiki“: það að geta staðsett og sanngreint vefinn eða 
frumuna á hvaða þrepi sem er frá öflun, vinnslu, prófun, 
geymslu og til dreifingar til þega eða til förgunar og þar 
með einnig að geta sanngreint gjafann og vefjamiðstöðina 
eða þá framleiðslustöð, sem tekur við, vinnur eða geymir 
vefinn eða frumurnar, og að geta sanngreint þegann á þeim 
lækningamiðstöðvum sem koma vefnum eða frumunum 
fyrir í þeganum; rekjanleiki tekur einnig til getunnar til að 
staðsetja og tilgreina öll viðeigandi gögn um afurðir og efni 
sem komast í snertingu við vefinn eða frumurnar sem um er 
að ræða, 

h) „öflunarstofnun“: heilbrigðisstofnun eða deild á sjúkrahúsi 
eða önnur stofnun sem tekur að sér öflun vefja og frumna 
úr mönnum og sem hefur hugsanlega ekki fengið 
faggildingu, tilnefningu, heimild eða leyfi sem 
vefjamiðstöð. 

2. gr. 

Kröfur um öflun vefja og frumna úr mönnum 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að öflun vefja og frumna úr 
mönnum sé eingöngu faggilt, tilnefnd, heimiluð eða leyfð ef 
kröfurnar í 2.–12. mgr. hafa verið uppfylltar nema í þeim 
tilvikum þegar maki gefur æxlunarfrumur til beinnar notkunar. 

2. Öflun vefja og frumna úr mönnum skal framkvæmd af 
einstaklingum sem hafa, með tilskildum árangri, lokið 
starfsnámi sem klínískt teymi, sem sérhæfir sig í þeim vefjum 
og frumum sem á að afla, eða vefjamiðstöð, sem hefur heimild 
til öflunar, tilgreinir. 

3. Vefjamiðstöðin eða öflunarstofnunin gerir skriflegt 
samkomulag við starfsfólkið eða klínísku teymin sem bera 
ábyrgð á vali gjafa, nema þessir aðilar séu ráðnir hjá 
viðkomandi stofnun eða miðstöð þar sem tilgreint er hvaða 
verklagsreglum beri að fylgja til að tryggja að farið sé eftir 
þeim valviðmiðunum sem settar eru fram í I. viðauka. 

4. Vefjamiðstöðin eða öflunarstofnunin gerir skriflegt 
samkomulag við starfsfólkið eða klínísku teymin sem bera 
ábyrgð á öflun vefja eða frumna, nema þessir aðilar séu ráðnir 
hjá viðkomandi stofnun eða miðstöð þar sem tilgreindar eru 
tegundir vefja, frumna og/eða prófunarsýna sem á að afla, auk 
aðferðarlýsinga sem fylgja ber. 

5. Staðlaðar verklagsreglur (SOP) skulu vera til staðfestingar 
á: 

a) auðkenni gjafa, 

b) upplýsingum um samþykki eða leyfi sem gjafi eða 
fjölskylda gjafa veitir, 

c) mati á valviðmiðunum fyrir gjafa eins og nánar er greint frá 
í 3. gr., 

d) mati á prófunum á rannsóknarstofu sem krafist er fyrir 
gjafa, eins og nánar er greint frá í 4. gr. 

Einnig skulu vera til staðlaðar verklagsreglur um öflun, 
pökkun, merkingu og flutninga á vefjum og frumum til 
ákvörðunarstaðar á vefjamiðstöðinni eða, ef um er að ræða 
beina dreifingu vefja og frumna, til klíníska hópsins sem ber 
ábyrgð á notkun þeirra eða, ef um er að ræða vefja- eða 
frumusýni, til prófunarrannsóknarstofu í samræmi við 5. gr. 
þessarar tilskipunar. 

6. Öflun skal fara fram í viðeigandi stöðvum og eftir 
verklagsreglum sem draga, eins og framast er kostur, úr 
mengun af völdum baktería eða annarri mengun í þeim vefjum 
og frumum sem aflað er, í samræmi við 5. gr. 

7. Efni og búnaður til öflunar skal meðhöndlaður í samræmi 
við kröfur og forskriftir sem mælt er fyrir um í lið 1.3 í 
IV. viðauka, með tilhlýðilegu tilliti til viðkomandi innlendra og 
alþjóðlegra reglna, staðla og leiðbeininga sem taka til 
dauðhreinsunar á lyfjum og lækningatækjum. Nota skal 
viðurkennd, sæfð tæki og búnað við öflun vefja og frumna úr 
mönnum. 

8. Öflun vefja og frumna úr lifandi gjöfum skal fara fram við 
aðstæður sem tryggja heilsu og öryggi gjafanna og friðhelgi 
einkalífs þeirra. 

9. Leggja skal til starfsfólk og nauðsynlegan búnað til að 
lagfæra líkama látins gjafa, ef við á. Slíkar lagfæringar skulu 
gerðar að því marki sem hæfilegt þykir. 

10. Verklagsreglurnar um öflun vefja og frumna skulu 
framkvæmdar í samræmi við kröfurnar í 5. gr. 
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11. Gjafanum og gjafavefjum og -frumum skal úthlutaður 
ótvíræður auðkenniskóði á meðan öflun fer fram eða á 
vefjamiðstöðinni til að tryggja viðeigandi auðkenningu gjafans 
og rekjanleika alls gjafaefnis. Kóðuðu gögnin fara í skrá sem 
haldin er í þessum tilgangi. 

12. Skjalahald um gjafa skal vera í samræmi við lið 1.4 í 
IV. viðauka. 

3. gr. 

Viðmiðanir við val vefja- og frumugjafa 

Lögbært yfirvald eða yfirvöld skulu tryggja að gjafar uppfylli 
valviðmiðanirnar sem eru settar fram í: 

a) I. viðauka um vefja- og frumugjafa, að undanskildum 
æxlunarfrumugjöfum, 

b) III. viðauka um æxlunarfrumugjafa. 

4. gr. 

Prófanir á rannsóknarstofu sem krafist er fyrir gjafa 

1. Lögbært yfirvald eða yfirvöld skulu sjá til þess: 

a) að vefja- og frumugjafar, að undanskildum 
æxlunarfrumugjöfum, gangist undir þær líffræðilegu 
prófanir sem settar eru fram í 1. lið II. viðauka, 

b) að prófanirnar, sem um getur í a-lið, séu framkvæmdar í 
samræmi við almennu kröfurnar sem settar eru fram í 2. lið 
II. viðauka. 

2. Lögbært yfirvald eða yfirvöld skulu sjá til þess: 

a) að æxlunarfrumugjafar gangist undir þær líffræðilegu 
prófanir sem settar eru fram í 1., 2. og 3. lið III. viðauka, 

b) að prófanirnar, sem um getur í a-lið hér að framan, séu 
framkvæmdar í samræmi við almennu kröfurnar sem settar 
eru fram í 4. lið III. viðauka. 

5. gr. 

Verklagsreglur um gjöf og öflun vefja og/eða frumna og um 
viðtöku þeirra á vefjamiðstöðvum 

Lögbæra yfirvaldið eða yfirvöldin skulu sjá til þess að 
verklagsreglur um gjöf og öflun vefja og/eða frumna og um 
viðtöku vefja og/eða frumna á vefjamiðstöðinni séu í samræmi 
við kröfurnar sem settar eru fram IV. viðauka. 

6. gr. 

Kröfur um beina dreifingu sérstakra vefja og frumna til 
þega 

Lögbært yfirvald eða yfirvöld geta heimilað að tilteknum 
vefjum eða frumum sé dreift beint þaðan sem þeirra er aflað til 
heilbrigðisstofnunar til tafarlausrar ígræðslu. 

7. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 1. 
nóvember 2006. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu 
milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. Þegar 
aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í 
þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru birt 
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka 
tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

8. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

9. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 8. febrúar 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

VIÐMIÐANIR VIÐ VAL Á VEFJA- OG/EÐA FRUMUGJÖFUM (AÐ UNDANSKILDUM 
ÆXLUNARFRUMUGJÖFUM) EINS OG UM GETUR Í A-LIÐ 3. GR 

Valviðmiðanir fyrir gjafa byggjast á greiningu áhættunnar sem tengist notkun þessara tilteknu frumna/vefja. Greina verður 
ábendingar um slíka áhættu með læknisskoðun, athugun á heilsufarssögu og atferlissögu, líffræðilegum prófunum, líkskoðun 
(á við um látna gjafa) og öðrum viðeigandi rannsóknum. Gjafar skulu útilokaðir frá gjöf ef einhver eftirtalinna viðmiðana á 
við um þá nema fyrir liggi skjalfest áhættumat sem réttlætir undanþágu og sem ábyrgðaraðilinn, sem skilgreindur er í 17. gr. 
tilskipunar 2004/23/EB, hefur samþykkt: 

1. Látnir gjafar 

1.1. Almennar viðmiðanir til útilokunar 

1.1.1. Dánarorsök ókunn, nema krufning leiði í ljós upplýsingar um dánarorsök eftir öflun og engin af þeim almennu 
viðmiðunum fyrir útilokun, sem settar eru fram í þessum lið, gildi. 

1.1.2. Saga um sjúkdóm af óþekktum uppruna. 

1.1.3. Illkynja sjúkdómur til staðar nú eða áður, að undanskildu frumkomnu grunnfrumukrabbameini (basal cell 
carcinoma), setkrabbameini í leghálsi og sumum frumæxlum í miðtaugakerfinu sem þarf að meta á grundvelli 
rannsóknarniðurstaðna. Heimilt er að meta gjafa með illkynja sjúkdóma m.t.t. hornhimnugjafar, að undanskildum 
þeim sem hafa krabbamein í sjónu augans (retinoblastoma), blóðæxli (haematiological neoplasm) og illkynja æxli í 
fremri hluta augans. 

1.1.4. Hætta á útbreiðslu sjúkdóma af völdum prótínsýkla. Þessi hætta gildir t.d. um: 

a) einstaklinga sem eru greindir með Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdóm eða afbrigði Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdóms eða 
hafa fjölskyldusögu um Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdóm sem ekki er af völdum læknismeðferðar (non-iatrogenic), 

b) einstaklinga með hraðágeng vitglöp (rapid progressive dementia) eða hrörnunarsjúkdóm í taugakerfi, þ.m.t. þeir 
sem eru af óþekktum uppruna, 

c) þá sem hafa þegið hormón úr heiladingli manna (t.d. vaxtarhormón), þá sem hafa fengið hornhimnu-, 
augnhvítu- eða heilabastsígræðslu og þá sem hafa gengist undir óskjalfestar taugaskurðlækningar (þar sem 
heilabast kann að hafa verið notað). 

Ef um er að ræða afbrigði Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdóms má mæla með frekari varúðarráðstöfunum. 

1.1.5. Útbreidd sýking í líkamanum, sem ekki hafa náðst tök á þegar gjöf á sér stað, þ.m.t. bakteríusjúkdómar, útbreiddar 
vírus-, sveppa- eða sníklasýkingar eða umtalsverð staðbundin sýking í vefjum og frumum sem eru ætlaðar til gjafa. 
Heimilt er að meta gjafa með bakteríusýkingu í blóði m.t.t. augngjafar en aðeins ef geyma á hornhimnurnar í lifandi 
æti svo mögulegt sé að greina hugsanlega bakteríumengun í vefnum. 

1.1.6. Fyrri saga, klínískar vísbendingar eða rannsóknarniðurstöður sem sýna alnæmisveiru (HIV), bráða eða langvinna 
lifrarbólgu B (að undanskildum einstaklingum sem sannanlega eru með ónæmi), lifrarbólgu C og afbrigði I eða II af 
T-eitilfrumusækinni veiru manns (HTLV-veira, afbrigði I/II), auk hættu á smiti eða vísbendingar um áhættuþætti 
tengda þessum sýkingum. 

1.1.7. Saga um langvinnan, kerfistengdan sjálfsnæmissjúkdóm sem kann að hafa skaðleg áhrif á gæði vefjarins sem 
ætlunin er að taka. 

1.1.8. Vísbendingar um að niðurstöður rannsókna á blóðsýnum úr gjafanum kunni að vera ógildar vegna: 

a) blóðþynningar, í samræmi við forskriftirnar í 2. lið II. viðauka, ef ekki liggur fyrir sýni sem tekið var fyrir 
blóðinngjöf eða 

b) meðferðar með ónæmisbælandi efnum. 
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1.1.9. Vísbendingar um aðra áhættuþætti smitsjúkdóma á grundvelli áhættumats, þar sem höfð er hliðsjón af því hvert 
gjafinn hefur ferðast, í hvað hann hefur komist í tæri við og hvort staðbundnir smitsjúkdómar hafi verið fyrir hendi. 

1.1.10. Ummerki eru til staðar á líkama gjafa sem benda til hættu á einum eða fleiri smitsjúkdómum eins og lýst er í lið 
1.2.3 í IV. viðauka. 

1.1.11. Inntaka eða hættuleg nánd við efni (t.d. blásýru, blý, kvikasilfur eða gull) sem kann að berast til þega í skammti sem 
getur stofnað heilsu þeirra í hættu. 

1.1.12. Bólusetning með lifandi, veiklaðri veiru hefur nýlega farið fram og hætta á smiti er talin vera fyrir hendi.  

1.1.13. Ígræðsla með ósamkynja græðlingum (xenografts). 

1.2. Viðbótarviðmiðanir fyrir útilokun varðandi látna gjafa sem eru börn 

1.2.1. Öll börn, sem fædd eru af alnæmissýktum mæðrum, eða börn, sem falla undir einhverja þeirra útilokunarviðmiðana 
sem lýst er í lið 1.1, verður að útiloka sem gjafa þar til hægt er að útiloka hættu á smiti með fullri vissu. 

a) Börn undir 18 mánaða aldri, sem fædd eru af mæðrum með alnæmissmit, lifrarbólgu B, lifrarbólgu C eða 
HTLV-smit, eða börn, sem eru í áhættuhópi fyrir smit af því tagi og hafa verið á brjósti hjá mæðrum sínum 
næstliðna 12 mánuði, geta ekki komið til álita sem gjafar sama hvaða niðurstöður fást úr greiningarprófunum. 

b) Börn mæðra með alnæmissmit, lifrarbólgu B, lifrarbólgu C eða HTLV-smit eða börn, sem eru í áhættuhópi fyrir 
smit af því tagi og hafa ekki verið á brjósti hjá mæðrum sínum næstliðna 12 mánuði, geta komið til álita sem 
gjafar ef niðurstöður greiningarprófana, læknisskoðun og athugun á heilsufarsskrám sýna ekki fram á eyðnismit, 
lifrarbólgu B, lifrarbólgu C eða HTLV-smit. 

2. Lifandi gjafar 

2.1. Samgena, lifandi gjafar 

2.1.1. Ef geyma á eða rækta þá vefi og frumur sem tekin eru skulu sömu lágmarkskröfur um líffræðilegar prófanir gilda og 
þær sem gilda fyrir ósamgena, lifandi gjafa. Jákvæðar niðurstöður prófana þurfa ekki endilega að útiloka að vefir 
eða frumur eða afurðir úr þeim séu geymd, unnin eða endurígrædd ef viðeigandi, einangruð geymsluaðstaða er fyrir 
hendi sem útilokar hættu á víxlmengun við aðra græðlinga og/eða mengun með aðskotaefnum og/eða blöndu af 
þessu tvennu. 

2.2. Ósamgena, lifandi gjafar 

2.2.1. Ósamgena, lifandi gjafa þarf að velja á grundvelli heilsufars og heilsufarssögu sem fengin er með spurningalista og 
með viðtali sem hæfur, þjálfaður og sérmenntaður heilbrigðisstarfsmaður tekur við gjafann, í samræmi við lið 2.2.2. 
Þetta mat þarf að fela í sér viðeigandi þætti sem geta hjálpað til við að sanngreina og útiloka þá sem gætu stefnt 
heilsu annarra í hættu með gjöf, s.s. vegna möguleika á að smita aðra með sjúkdómum, eða stefnt sinni eigin heilsu í 
hættu. Um hverja gjöf gildir að öflun gagna má ekki hafa áhrif á eða stofna heilsu eða umönnun gjafans í hættu. 
Þetta á bæði við um móður og barn ef um er að ræða gjöf naflastrengsblóðs eða fósturhimnu. 

2.2.2. Vefjamiðstöðin (og læknirinn sem framkvæmir ígræðsluna ef um er að ræða beina dreifingu til þega) skal ákvarða 
og skrá valviðmiðanir fyrir ósamgena, lifandi gjafa með hliðsjón af þeim tilteknu vefjum eða frumum sem ætlunin er 
að gefa, ásamt líkamlegu ástandi gjafans, heilsufars- og atferlissögu og niðurstöðum klínískra rannsókna og prófana 
á rannsóknarstofu sem segja til um heilsufar gjafans. 

2.2.3. Sömu viðmiðanir fyrir útilokun skulu notaðar og þær sem gilda um látna gjafa, að undanskildum lið 1.1.1. Það getur 
reynst nauðsynlegt að bæta við öðrum sértækum viðmiðunum fyrir útilokun, allt eftir þeim gjafavef eða -frumum 
sem um er að ræða, s.s.: 

a) þungun (að undanskilinni gjöf blóðfrumna úr naflastreng og gjöf fósturhimnu og systkinum sem gefa 
blóðmyndandi forverafrumur), 

b) brjóstagjöf, 

c) líkur á útbreiðslu erfðasjúkdóma ef um er að ræða blóðmyndandi forverafrumur. 
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II. VIÐAUKI 

PRÓFANIR Á RANNSÓKNARSTOFU SEM KRAFIST ER FYRIR GJAFA (AÐ UNDANSKILDUM 
ÆXLUNARFRUMUGJÖFUM) EINS OG UM GETUR Í 1. MGR 4. GR. 

1. Líffræðilegar prófanir sem krafist er fyrir gjafa 

1.1. Gerð er sú lágmarkskrafa að allir gjafar gangist undir eftirfarandi líffræðilegar prófanir: 

HIV 1 og 2 Mótefni gegn HIV 1,2 
Lifrarbólga B HBsAg 

Mótefni gegn HBc 
Lifrarbólga C Mótefni gegn HCV-Ab 
Sárasótt Sjá 1.4 (hér á eftir) 

 

1.2. Gjafar, sem búa á eða koma frá svæðum þar sem tíðni smits af völdum HTLV-veiru, afbrigði I, er há eða eiga 
rekkjunauta eða foreldra sem koma frá slíkum svæðum, skulu gangast undir HTLV-I mótefnaprófun. 

1.3. Ef HBc-mótefnaprófun reynist jákvæð og HBsAg-prófun er neikvæð er þörf á að gera frekari rannsóknir með 
áhættumati til að ákvarða hæfi til klínískrar notkunar. 

1.4. Fullgilt prófunarreiknirit skal notað til að útiloka að virk sárasóttarsýking (Treponema pallidum) sé til staðar. Ef 
sértæk eða ósértæk prófun sýnir enga svörun má heimila afhendingu vefja og frumna til notkunar. Ef ósértæk prófun 
er notuð mun svörun ekki koma í veg fyrir öflun eða lokasamþykkt ef sértæk staðfestingarprófun fyrir sárasótt sýnir 
enga svörun. Ef sýni frá gjafa sýnir svörun við sértæka sárasóttarprófun krefst það ítarlegs áhættumats til að ákvarða 
hvort það sé hæft til klínískrar notkunar. 

1.5. Við tilteknar aðstæður getur frekari prófana verið þörf vegna sögu gjafans og eiginleika gjafavefjanna eða 
gjafafrumnanna (t.d. m.t.t. RhD-flokkunar, HLA-flokka, mýrarköldu, stórfrumuveiru (CMV), bogfrymils 
(toxoplasma), Ebstein-Barr-veiru (EBV) og amerískrar höfgasýki (Trypanosoma cruzi)). 

1.6. Fyrir samgena gjafa gildir liður 2.1.1 í I. viðauka. 

 

2. Almennar kröfur sem skal uppfylla við ákvörðun líffræðilegra merkigena 

2.1. Prófanirnar skulu fara fram á þar til bærri rannsóknarstofu sem lögbær yfirvöld í aðildarríkinu viðurkenna sem 
prófunarmiðstöð og nota skal CE-merktan prófunarbúnað þar sem við á. Þær prófanir, sem notaðar eru, verða að 
vera fullgiltar til þessarar notkunar í samræmi við fyrirliggjandi vísindalega þekkingu. 

2.2. Líffræðilegu prófanirnar verða gerðar í sermi eða blóðvökva gjafans; ekki er leyfilegt að framkvæma þær í öðrum 
vökvum eða seyti, s.s. augnvökva eða glerhlaupi, nema sérstakar klínískar ástæður séu fyrir hendi og fullgilt prófun 
fyrir vökvann sé notuð. 

2.3. Hafi hugsanlegir gjafar misst blóð og nýlega fengið gefið blóð, blóðhluta, kvoðulausn eða kristallslíki eru 
blóðprófanir hugsanlega ekki gildar vegna blóðþynningar sýnanna. Nota skal reiknirit til að meta stig blóðþynningar 
í eftirtöldum tilvikum:  

a) við blóðsýnatöku fyrir andlát: hafi blóð, blóðhlutar og/eða kvoðulausnir verið gefnar síðustu 48 
klukkustundirnar fyrir blóðsýnatöku eða hafi kristallslíki verið gefið á síðustu klukkustund fyrir blóðsýnatöku, 

b) við blóðsýnatöku eftir andlát: hafi blóð, blóðhlutar og/eða kvoðulausnir verið gefnar síðustu 48 
klukkustundirnar fyrir andlát eða hafi kristallslíki verið gefið á síðustu klukkustund fyrir andlát.  

Vefjamiðstöðvum er eingöngu heimilt að þiggja vefi og frumur gjafa með blóðvökvaþynningu meiri en 50%, ef 
notaðar eru prófanir með fullgiltum verklagreglum fyrir slíkan blóðvökva eða, ef sýni, sem tekið var fyrir 
blóðvökvagjöfina, er tiltækt.  
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2.4. Ef látinn gjafi á í hlut skulu blóðsýni tekin rétt fyrir andlátið eða, verði því ekki við komið eins fljótt og auðið er eftir 
andlát og eigi síðar en 24 klukkustundum frá andláti. 

2.5. a) Þegar lifandi gjafar eiga í hlut (að undanskildum ósamgena gjöfum beinmergsstofnfrumna og stofnfrumna 
útæðablóðs, af hagkvæmnisástæðum), skulu blóðsýni tekin þegar gjöf fer fram eða, ef því verður ekki við 
komið, innan sjö daga eftir gjöf (þetta á við um „gjafarsýnið“). 

b) Í tilvikum þar sem hægt er að geyma vefi og frumur ósamgena lifandi gjafa í langan tíma er krafist 
endurtekinnar sýnatöku og prófana eftir 180 daga. Séu endurteknar prófanir gerðar í slíkum tilvikum er heimilt 
að taka gjafarsýni allt að 30 dögum fyrir gjöf og 7 dögum eftir gjöf. 

c) Ef ekki er hægt að geyma vefi og frumur ósamgena, lifandi gjafa í langan tíma og endurtekin sýnataka því ekki 
möguleg gildir a-liður í lið 2.5 hér að framan. 

2.6. Ef „gjafarsýni“, eins og það er skilgreint í a-lið í lið 2.5 hér að framan, úr lifandi gjafa (að undanskildum gjöfum 
beinmergsstofnfrumna og stofnfrumna útæðablóðs) er einnig prófað með kjarnsýrumögnun (NAT) fyrir eyðnismiti 
og lifrarbólgu B og C er ekki krafist prófunar á endurteknu blóðsýni. Ekki er heldur krafist endurtekinnar prófunar 
ef óvirkjunarþrep, sem er fullgilt fyrir umræddum vírusum, er hluti af vinnslunni. 

2.7. Taka skal blóðsýni til prófunar innan 30 daga fyrir gjöf ef um er að ræða söfnun beinmergs og stofnfrumna 
útæðablóðs. 

2.8. Ef um er að ræða gjafa sem er nýburi er heimilt að framkvæma líffræðilegar prófanir á móður gjafans til að komast 
hjá ónauðsynlegum læknisfræðilegum aðgerðum á ungbarninu. 

 
 

 



14.5.2009  Nr. 25/331 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

III. VIÐAUKI 

VALVIÐMIÐANIR OG PRÓFANIR Á RANNSÓKNARSTOFU SEM KRAFIST ER FYRIR 
ÆXLUNARFRUMUGJAFA EINS OG UM GETUR Í B-LIÐ 3. GR. OG 2. MGR. 4. GR. 

 

1. Gjöf frá maka til beinnar notkunar 

Ekki er nauðsynlegt að nota valviðmiðanir fyrir gjafa og prófanir á rannsóknarstofu ef um er að ræða 
æxlunarfrumugjöf frá maka til beinnar notkunar. 

 

2. Gjöf frá maka (ekki til beinnar notkunar) 

Æxlunarfrumur, sem eru unnar og/eða geymdar, og æxlunarfrumur, sem verða að frostgeymdum fósturvísum, skulu 
uppfylla eftirfarandi viðmiðanir: 

 

2.1. Læknirinn, sem er ábyrgur fyrir gjafanum, skal ákvarða og skjalfesta rökin fyrir gjöfinni og hvort hún er örugg fyrir 
þegann og hugsanleg börn þegans, á grundvelli heilsufarssögu sjúklingsins og ábendinga. 

 

2.2. Framkvæma skal eftirfarandi líffræðilegar prófanir til að meta hættuna á víxlmengun: 

Eyðniveira, afbrigði 1 eða 2 (HIV 1/2) Mótefni HIV 1,2 
Lifrarbólga B HBsAg 

Mótefni HBc 
Lifrarbólga C Mótefni HCV-Ab 

 

Ekki þarf að krefjast líffræðilegra prófana ef um er að ræða sæði, sem er unnið til tæknisæðingar og ekki á að 
geyma, ef vefjamiðstöðin getur sýnt fram á að brugðist hafi verið við hættunni á víxlmengun og áhættu fyrir 
starfsfólk með notkun fullgiltra aðferða. 

2.3. Hafa skal til reiðu aðskildar geymslur ef niðurstöður prófana fyrir eyðniveiru, afbrigði 1 og 2, lifrarbólgu B eða 
lifrarbólgu C eru jákvæðar eða liggja ekki fyrir eða þar sem vitað er að gjafinn getur hugsanlega verið smitberi. 

2.4. Gjafar, sem búa á eða koma frá svæðum þar sem tíðni HTLV-veiru, afbrigði I, er há eða eiga rekkjunauta eða 
foreldra, sem koma frá slíkum svæðum, skulu gangast undir HTLV-I mótefnaprófun. 

2.5. Við tilteknar aðstæður getur frekari prófana verið þörf vegna ferða gjafans, vegna þess sem hann hefur komist í tæri 
við og vegna eiginleika gjafavefjanna eða gjafafrumnanna (t.d. m.t.t. RhD-flokkunar, mýrarköldu, stórfrumuveiru 
(CMV) og amerískrar höfgasýki (T. crusi). 

2.6. Jákvæðar niðurstöður útiloka ekki endilega gjöf frá maka í samræmi við landsreglur. 

 

3. Gjafir frá öðrum en maka 

Eftirfarandi viðmiðanir gilda um æxlunarfrumur sem notaðar eru í öðrum tilgangi en til makagjafar: 

3.1. Velja þarf gjafa á grundvelli aldurs þeirra, heilsufars og heilsufarssögu sem fengin er með spurningalista og með 
persónulegu viðtali við hæfan, þjálfaðan og sérmenntaðan heilbrigðisstarfsmann. Þetta mat þarf að innihalda 
viðeigandi þætti sem geta hjálpað til við að sanngreina og útiloka þá sem gætu stefnt heilsu annarra í hættu með 
gjöf, s.s. vegna möguleika á að smita aðra með sjúkdómum (t.d. sýkingum sem smitast við kynmök), eða stefnt sinni 
eigin heilsu í hættu (t.d. ef mörg egg myndast samtímis (superovulation), við róun eða aðra hættu sem tengist 
aðferðum við söfnun eggja eða sálfræðilegum afleiðingum þess að vera gjafi). 

3.2. Gjafarnir skulu vera neikvæðir fyrir eyðniveiru, afbrigði 1 eða 2, lifrarbólgu C og B og sárasótt í sermi- og 
blóðvökvasýni, sem prófað er í samræmi við lið 1.1 í II. viðauka, og þvagprufa frá sæðisgjöfum skal auk þess prófuð 
með kjarnsýrumögnun og vera neikvæð fyrir klamidíu. 

3.3. Gjafar, sem búa á eða koma frá svæðum þar sem tíðni HTLV-veiru, afbrigði I, er há eða eiga rekkjunauta eða 
foreldra, sem koma frá slíkum svæðum, skulu gangast undir HTLV-I mótefnaprófun. 
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3.4. Við tilteknar aðstæður getur frekari prófana verið þörf vegna sögu gjafans og vegna eiginleika gjafavefjanna eða 
gjafafrumnanna (t.d. m.t.t. RhD-flokkunar, mýrarköldu, stórfrumuveiru (CMV) og amerískrar höfgasýki (T. crusi). 

3.5. Fyrir samgena gjafa gildir liður 2.1.1. í I. viðauka. 

3.6. Að fengnu samþykki skal gerð erfðafræðileg skimun fyrir víkjandi genum A-litninga sem eru, samkvæmt 
alþjóðlegum rannsóknarniðurstöðum, algeng hjá fólki af sama uppruna og gjafinn og einnig skal meta hættuna á að 
þekktir erfðasjúkdómar í fjölskyldunni berist áfram. Leggja skal fram fullnægjandi upplýsingar í samræmi við 
gildandi kröfur í aðildarríkjunum. Fullnægjandi upplýsingar um tilheyrandi áhættu og þær ráðstafanir, sem gerðar 
hafa verið til að draga úr henni, skulu settar fram og útskýrðar fyrir þeganum. 

4. Almennar kröfur sem verður að uppfylla við ákvörðun líffræðilegra merkigena 

4.1. Prófanirnar skulu framkvæmdar í samræmi við lið 2.1 og lið 2.2 í II. viðauka. 

4.2. Blóðsýni skulu tekin þegar gjöf á sér stað. 

4.3. Sæðisgjafir, aðrar en frá mökum, eru geymdar í einangrun í a.m.k. 180 daga en eftir þann tíma er krafist nýrra 
prófana á þeim. Ef gjafablóðsýnið er einnig prófað með kjarnsýrumögnun fyrir eyðnismiti og lifrarbólgu B og C er 
ekki krafist prófunar á endurteknu blóðsýni. Ekki er heldur krafist endurtekinnar prófunar ef óvirkjunarþrep, sem er 
fullgilt fyrir umræddum vírusum, er hluti af vinnslunni. 
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IV VIÐAUKI 

VERKLAGSREGLUR UM GJÖF OG ÖFLUN FRUMNA OG/EÐA VEFJA OG VIÐTÖKU ÞEIRRA Á 
VEFJAMIÐSTÖÐ EINS OG UM GETUR Í 5. GR. 

1. Verklagsreglur um gjöf og öflun 

1.1. Samþykki og auðkenning gjafa 

1.1.1. Áður en öflun vefja og frumna fer fram skal viðurkenndur einstaklingur staðfesta og skrá: 

a) að samþykki fyrir öfluninni sé fengið í samræmi við 13. gr. tilskipunar 2004/23/EB og 

b) hvernig gjafinn er sanngreindur með áreiðanlegum hætti og hver hafi gert það. 

1.1.2. Ef um er að ræða lifandi gjafa skal heilbrigðisstarfsmaður, sem ber ábyrgð á því að afla upplýsinga um 
heilsufarssögu gjafans, tryggja að gjafinn: 

a) hafi skilið þær upplýsingar sem hafa verið látnar í té, 

b) hafi fengið tækifæri til að spyrja spurninga og fengið fullnægjandi svör við þeim, 

c) hafi staðfest að allar þær upplýsingar, sem hann/hún hefur veitt, séu réttar samkvæmt bestu vitund hans/hennar. 

1.2. Mat á gjafa (þessi liður gildir ekki um æxlunarfrumugjöf frá maka eða um samgena gjafa) 

1.2.1. Viðurkenndur einstaklingur skal safna og skrá viðeigandi heilsufars- og atferlisupplýsingar samkvæmt kröfunum 
sem lýst er í lið 1.4. 

1.2.2. Til að afla viðeigandi upplýsinga skal styðjast við mismunandi heimildir sem skipta máli, þ.m.t. í það minnsta viðtal 
við gjafann, ef gjafinn er á lífi, og eftirfarandi atriði, eftir því sem við á: 

a) heilsufarsskrár gjafans, 

b) viðtal við einstakling sem þekkti gjafann vel, sé gjafinn látinn, 

c) viðtal við meðhöndlandi lækni, 

d) viðtal við heimilislækni, 

e) krufningarskýrslu. 

1.2.3. Auk þess skal framkvæma læknisskoðun, ef um er að ræða látinn gjafa og, þegar það er réttlætanlegt, lifandi gjafa, 
til að finna öll einkenni sem kunna að nægja ein og sér til að útiloka gjafann eða sem þarf að meta með hliðsjón af 
heilsufarssögu og persónulegri sögu gjafans. 

1.2.4. Allar skrár um gjafann skulu athugaðar og metnar m.t.t. þess hvort hann hentar sem gjafi og undirritaðar af 
menntuðum og hæfum heilbrigðisstarfsmanni. 

1.3. Verklagsreglur við öflun vefja og frumna 

1.3.1. Verklagsreglur við öflun skulu sniðnar eftir því um hvers konar gjafa er að ræða og eftir tegund gjafavefja og 
gjafafrumna. Nauðsynlegt er að hafa verklagsreglur sem vernda öryggi lifandi gjafa. 

1.3.2. Verklagsreglur við öflun skulu vernda þá eiginleika vefjanna og frumnanna sem krafist er við endanlega, klíníska 
notkun þeirra og draga um leið úr hættunni á örverumengun eins og framast er kostur meðan á aðgerðinni stendur, 
einkum ef ekki er unnt að sæfa vefi og frumur eftir öflun. 

1.3.3. Ef um er að ræða látna gjafa skal takmarka aðgang að aðgerðarsvæði. Svæðið skal vera sæft og afmarkað með 
sæfðum tjöldum. Starfsfólkið, sem sér um öflunina, skal vera klætt í samræmi við tegund öflunar. Yfirleitt felur 
þetta í sér að starfsfólkið þvær sér vandlega og klæðist sæfðum fatnaði og sæfðum hönskum, andlitshlífum og 
hlífðargrímum.  
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1.3.4. Ef um er að ræða látinn gjafa skal skrá öflunarstað og tilgreina tímabilið frá dauða þar til öflun fer fram til að tryggja 
að líffræðilegir og/eða eðlisfræðilegir eiginleikar vefjanna eða frumnanna haldist. 

1.3.5. Þegar vefir og frumur hafa verið tekin úr líkama látins gjafa skal líkaminn lagfærður þannig að hann sé eins líkur 
sínu upprunalega líffærafræðilega útliti og framast er unnt. 

1.3.6. Skrá og athuga skal meinlegan atburð sem á sér stað meðan á öflun stendur og sem hefur eða kann að hafa skaðað 
lifandi gjafa og niðurstöður allra rannsókna sem gerðar eru til að komast að orsökinni. 

1.3.7. Stefna og verklagsreglur skulu vera með þeim hætti að þær lágmarki hættuna á að starfsfólk, sem kann að vera 
smitað af sjúkdómum, sem geta breiðst út, mengi vefi eða frumur. 

1.3.8. Við öflun vefja og frumna skal nota sæfð tæki og búnað. Tæki eða búnaður skulu vera af góðum gæðum, fullgilt eða 
sérstaklega vottuð til öflunar vefja og frumna og haldið reglulega við. 

1.3.9. Ef nota þarf fjölnota tæki skulu vera fyrir hendi fullgiltar verklagsreglur um hreinsun og sæfingu til að fjarlægja 
sýkla. 

1.3.10. Nota skal CE-merkt lækningatæki þar sem því verður við komið og allt hlutaðeigandi starfsfólk skal hafa fengið 
viðeigandi þjálfun í notkun þessara tækja. 

1.4. Skjalahald um gjafann 

1.4.1. Fyrir hvern gjafa skal haldin skrá sem inniheldur: 

a) auðkenni gjafans (eiginnafn, kenninafn og fæðingardag og -ár og ef gjöfin varðar móður og barn skal tilgreina 
nafn og fæðingardag og –ár móðurinnar og nafn barnsins, ef það hefur nafn, og fæðingardag þess og -ár), 

b) aldur, kyn og heilsufars- og atferlisögu (upplýsingarnar skulu vera fullnægjandi til að unnt sé að beita 
útilokunarviðmiðunum ef nauðsyn ber til), 

c) niðurstöður líkamsskoðunar, ef við á, 

d) reiknirit yfir blóðþynningu, ef við á, 

e) eyðublaðið um samþykki/leyfi, ef við á, 

f) klínísk gögn og niðurstöður rannsóknarstofuprófana og annarra prófana sem gerðar hafa verið, 

g) ef krufning fór fram skulu niðurstöður úr henni fylgja í skránni (ef ekki er hægt að geyma vefi og frumur í 
langan tíma samfellt skal skrá munnlega bráðabirgðaskýrslu), 

h) fyrir gjafa blóðmyndandi forverafrumna skal skrá hversu vel gjafinn hentar fyrir þegann. Þegar um er að ræða 
gjafir þar sem gjafi og þegi eru óskyldir og stofnunin, sem er ábyrg fyrir öfluninni, hefur takmarkaðan aðgang 
að gögnum um þegann skal ígræðslustofnunin fá þau gögn um gjafann sem þarf til að staðfesta að hann henti 
sem slíkur. 

1.4.2. Stofnunin, sem sér um öflunina, skal semja öflunarskýrslu sem er send til vefjamiðstöðvarinnar. Í þessari skýrslu 
skal a.m.k. koma fram: 

a) auðkenni, heiti og heimilisfang vefjamiðstöðvarinnar sem tekur við frumunum eða vefjunum, 

b) auðkenningargögn um gjafa (þ.m.t. hvernig gjafinn hafi verið sanngreindur og hver hafi gert það), 

c) lýsing og sanngreining á öfluðum vefjum og frumum (þ.m.t. sýni til prófunar), 

d) sanngreining þess sem er ábyrgur fyrir öfluninni, þ.m.t. undirskrift hans, 

e) dagsetning, stund (upphaf og lok, ef við á) og staðsetning öflunar og staðlaðar verklagsreglur, sem notaðar voru, 
auk þess sem tilgreina skal öll atvik sem áttu sér stað og umhverfisskilyrði á öflunarstaðnum (lýsing á svæðinu 
þar sem öflun fór fram), ef það á við, 
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f) þau skilyrði sem líkið er geymt við, ef um er að ræða látna gjafa: í kæli (eða ekki), hvenær kæling hófst og 
hvenær henni lauk, 

g) kenninúmer eða lotunúmer prófefna og lausnanna sem voru notaðar við flutninginn. Skýrslan skal einnig 
innihalda andlátsdag og -stund ef unnt er. Ef sæðis er aflað heima skal það staðfest í öflunarskýrslunni og skal 
eingöngu tilgreina: a) heiti og heimilisfang vefjamiðstöðvarinnar sem tekur við frumunum eða vefjunum, 

b) auðkenni gjafans. Dagur og stund öflunar má fylgja með ef unnt er. 

1.4.3. Allar skýrslur skulu vera skýrar og læsilegar, varðar gegn óheimilum breytingum og geymdar aðgengilegar og 
auðheimtar í því ástandi allan tilgreindan geymslutíma í samræmi við löggjöf um gagnavernd. 

1.4.4. Skýrslur um gjafa, sem þarf til fulls rekjanleika, skal geyma í a.m.k. 30 ár eftir klíníska notkun eða fyrningardag í 
viðeigandi skjalasafni sem lögbært yfirvald samþykkir. 

1.5. Umbúðir 

1.5.1. Eftir öflun skal öllum vefjum og frumum, sem aflað hefur verið, pakkað þannig að það lágmarki hættuna á mengun 
og þau skulu geymd við hitastig sem varðveitir þá eiginleika og þá líffræðilegu virkni frumnanna og vefjanna sem 
krafist er. Umbúðirnar skulu einnig koma í veg fyrir að þeir sem ábyrgir eru fyrir pökkun og flutningi vefjanna og 
frumnanna verði fyrir mengun. 

1.5.2. Pakkaðar frumur og vefir skulu flutt í íláti sem er hentugt til flutninga á líffræðilegu efni og sem viðheldur öryggi og 
gæðum umræddra vefja eða frumna. 

1.5.3. Allir vefir eða blóðsýni til prófunar, sem fylgja með, skulu vera merkt af nákvæmni til að tryggja að unnt sé að 
sanngreina gjafann og staður og stund sýnatökunnar skulu einnig skráð. 

1.6. Merking aflaðra vefja og frumna 

Þegar öflun fer fram skal merkja allar umbúðir sem innihalda vefi og frumur. Á grunnílátinu undir vef eða frumur 
skal auðkenni eða kóði gjafarinnar tilgreindur og einnig vefja- og frumutegund. Einnig skal veita upplýsingar um 
eftirfarandi ef stærð umbúðanna leyfir: 

a) gjafardag (og gjafarstund ef unnt er), 

b) hættuviðvaranir, 

c) tegund hvers kyns aukefna (ef aukefni eru notuð), 

d) ef um er að ræða samgena gjafir skal tilgreina á merkimiða, „aðeins til samgena notkunar“, 

e) ef um þegamerktar gjafir er að ræða skal fyrirhugaður þegi tilgreindur á merkimiðanum. Ef eitthvað af 
upplýsingunum í a- til e-lið hér að framan kemst ekki fyrir á merkimiða grunnumbúðanna skulu þær veittar á 
sérblaði sem fylgir með grunnumbúðunum. 

1.7. Merking flutningsílátsins 

Ef milliliður flytur vefi og frumur skal sérhvert flutningsílát vera merkt með a.m.k.: 

a) VEFIR OG FRUMUR og MEÐHÖNDLIST MEÐ VARÚÐ, 

b) auðkenni miðstöðvarinnar, þaðan sem umbúðirnar eru sendar (heimilisfang og símanúmer), og tengiliðar ef 
vandamál skyldu koma upp, 

c) auðkenni viðtökuvefjamiðstöðvarinnar (heimilisfangi og símanúmeri) og þess einstaklings sem haft skal 
samband við til að taka við ílátinu, 
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d) upphafsdegi og upphafstíma flutninganna, 

e) forskriftum sem varða flutningsskilyrði sem skipta máli varðandi gæði og öryggi vefjanna og frumnanna, 

f) eftirfarandi ábendingu ef um er að ræða frumuafurðir: MÁ EKKI GEISLA, 

g) eftirfarandi ábendingu ef vitað er að varan er jákvæð m.t.t. viðeigandi merkigens smitsjúkdóms: 
LÍFFRÆÐILEG HÆTTA, 

h) eftirfarandi ábendingu ef um er að ræða samgena gjafa: „EINUNGIS TIL SAMGENA NOTKUNAR“, 

i) fyrirmælum sem varða geymsluskilyrði (t.d. MÁ EKKI FRYSTA). 

2. Viðtaka vefja og frumna á vefjamiðstöðinni 

2.1. Þegar vefirnir og frumurnar, sem safnað hefur verið, koma til vefjamiðstöðvarinnar skal fylgja með skjalfest 
staðfesting á því að sendingin, þ.m.t. flutningsskilyrði, umbúðir, merkingar og tilheyrandi skjöl og sýni, uppfylli 
kröfurnar í þessum viðauka og forskriftir viðtökuvefjamiðstöðvarinnar. 

2.2. Sérhver miðstöð skal tryggja að vefirnir og frumurnar, sem tekið er við, ásamt tengdum gögnum, séu á bannlager 
þar til þau hafa verið skoðuð eða sannprófað hefur verið á annan hátt að þau uppfylli tilskildar kröfur. Tilgreindir, 
viðurkenndir einstaklingar skulu annast athugun á upplýsingum um viðkomandi gjafa eða öflun og þar með 
samþykkt gjafar. 

2.3. Hver vefjamiðstöð skal hafa skjalfesta stefnu og forskriftir og skal sannprófa allar vefja- og frumusendingar, þ.m.t. 
sýni, samkvæmt þeim. Í þessu felast þær tæknilegu kröfur og aðrar viðmiðanir sem vefjamiðstöðin telur mikilvægar 
til að viðhalda ásættanlegum gæðum. Vefjamiðstöðin skal hafa skjalfestar verklagsreglur um meðhöndlun og 
aðskilnað sendinga sem samræmast ekki kröfum eða sendinga þar sem prófunarniðurstöður eru ófullnægjandi til að 
tryggja að engin hætta sé á mengun annarra vefja og frumna sem eru í vinnslu eða eru varðveitt eða í geymslu. 

2.4. Á vefjamiðstöðinni skal skrá eftirfarandi gögn (nema um sé að ræða gjöf æxlunarfrumna frá maka til maka): 

a) samþykki/leyfi, ásamt upplýsingum um í hvaða tilgangi heimilt er að nota vefina og frumurnar (t.d. annaðhvort 
í meðferðarskyni eða til rannsókna eða bæði meðferðar og rannsókna) og allar sértækar leiðbeiningar um förgun 
ef vefirnir og frumurnar eru ekki notuð í þeim tilgangi sem veitt var samþykki fyrir, 

b) allar tilskildar skýrslur sem tengjast öfluninni og skráningu á sögu gjafans eins og lýst er í liðnum um skjalahald 
um gjafa, 

c) niðurstöður læknisskoðunar, prófana á rannsóknarstofu og annarra prófana (t.d. krufningarskýrslu, ef hún er 
notuð í samræmi við lið 1.2.2.), 

d) ef um er að ræða ósamgena gjafa skal einstaklingur, sem er viðurkenndur og þjálfaður í þeim tilgangi, athuga 
fullgerðu úttektina á gjafanum í heild sinni með hliðsjón af valviðmiðununum og skrá matið á tilhlýðilegan hátt, 

e) ef um er að ræða frumuræktanir sem ætlaðar eru til samgenanotkunar er nauðsynlegt að skrá möguleikann á 
lyfjaofnæmi hjá þeganum (t.d. sýklalyfjaofnæmi). 

2.5. Ef um er að ræða æxlunarfrumur til notkunar við gjöf frá maka skulu gögnin, sem skulu skráð á vefjamiðstöðinni, 
innihalda eftirfarandi upplýsingar:  

a) samþykki, ásamt upplýsingum um í hvaða tilgangi heimilt er að nota vefina og frumurnar (t.d. eingöngu í 
æxlunarskyni og/eða til rannsókna) og allar sértækar leiðbeiningar um förgun ef vefirnir og frumurnar eru ekki 
notuð í þeim tilgangi sem veitt var samþykki fyrir, 

b) auðkenni gjafa og sérkenni: hvers konar gjafi, aldur, kyn, áhættuþættir og dánarorsök, ef um er að ræða látinn 
gjafa, 

c) auðkenni maka, 

d) staður öflunar, 

e) fengnir vefir og frumur og eiginleikar sem skipta máli. 

 
 

 

 


