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חוקה 

מודרנית 

שנות  40לאחר 

דיקטטורה. 

התקבלה 

בברכה על ידי 

 כל האזרחים.

 מערכת הבריאות של ספרד .1
 עקרונות ✓

הזכות שלה, את  43קובעת, בסעיף  1978החוקה הספרדית של 

 להגנה על הבריאות ועל הבריאות לכל האזרחים.

 
 

 

 
 

העקרונות והקריטריונים המהותיים המאפשרים את מימוש זכות זו 

 הם:

 מימון ציבורי, אוניברסליות ושירותי בריאות בחינם בזמן השימוש. -

 זכויות וחובות מוגדרות לאזרחים ולרשויות ציבוריות. -

 בריאות בקהילות האוטונומיות.ביזור פוליטי של  -

איכות,   מתן שירותי בריאות מקיפים המחפשים רמות גבוהות של  -

 הנבדקות ומבוקרות.

שילוב המבנים השונים והשירותים הציבוריים בשירות הבריאות  -

 במערכת הבריאות הלאומית.

 הסמכות הממלכתית בתחום הבריאות היא כדלקמן:

 .בסיסים ותיאום בריאותי כללי -

 בריאות חוץ ובינלאומיים יחסים והסכמים בריאותיים. -

 חקיקה ואישור של תרופות ומוצרי בריאות. -

 מערכת הבריאות הספרדית מדורגת בין הטובים בעולם.
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 ומניעהבריאות, חולי  .2

מערך השירותים שמציעה מערכת הבריאות הלאומית לאזרחים כולל 

 .שיקום ופעילויות קידום בריאותפעילויות מניעה, אבחון, טיפול, 

 מערכת הבריאות הלאומית כוללת את האמצעים הבאים:

מערכת הבריאות  המסופקים ע"ישל שירותי הבריאות  מערך בסיסי

והטיפול  העזרה, המניעהכולל את כל פעילויות  המערך הלאומית:

 פינוי והסעה, וכן םסוציאלייהשיקומי המתבצעות במרכזים רפואיים או 

 רפואית דחופה.

את היתרונות  כולל נוסף של מערכת הבריאות הלאומית מערך נפוץ

 הבאים:

 .תרופות ותכשירים רפואיים -

 .בפרוטזותטיפול  -

 מוצרים דיאטטיים. -

 ניטרית לא דחופה, בכפוף מרשם רפואי מסיבות רפואיות.הובלה ס -

 חיסונים ✓

 

מחלקת הבריאות קובעת את לוח החיסונים שיתקבל על ידי אוכלוסיית 

קטלוניה המתעדכנת על סמך ראיות מדעיות. השינוי האחרון התרחש 

. תכנית החיסונית החדשה ערכה התאמות בגילאי 2016בחודש יולי 

המתן של כמה מנות חיסונים, ומשלבת שני חיסונים בילדות 

 רוח.והחיסון נגד אבעבועות  המוקדמת: החיסון נגד פנאמוקוקל

 



 

 . מבנה מערכת הבריאות בספרד3

מערכת הבריאות הלאומית מאורגנת בשני סביבות או רמות טיפול: 

טיפול ראשוני וטיפול מיוחד, שבו גישה אזרחית חופשית ומורכבות 

 הפוך.טכנולוגית נמצאות ביחס 

 

 טיפול ראשוני ✓

מעמיד לרשות האוכלוסייה סדרה של שירותים  טיפול ראשוני

 בסיסיים.

        

-מרכזי הבריאות העיקריים הם מרכזים רפואיים, שבהם צוותים רב

רופאי ילדים, אחיות וסגל מנהלי, משפחה,  תחומיים מורכבים מרופאי

מיילדות ופיזיותרפיסטים. הטיפול ויכולים לכלול גם עובדים סוציאליים, 

 .ראשוני מגיע פיזית לביתו של האזרח כאשר יש צורך בכך
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הטיפול הראשוני במסגרת הקהילה, מופקד על משימות קידום 

 .הבריאות ומניעת מחלות

 טיפול מיוחד ✓

מיוחדים ובתי חולים, על בסיס אשפוז יום טיפול מיוחד מסופק במרכזים 

או על בסיס קבלה לאשפוז רגיל. לאחר הטיפול, המטופל והמידע 

הרפואי שלו חוזרים לרופא "טיפול ראשוני" )רופא המשפחה(, 

שברשותו כל נתונים החיוניים של המטופל, והראייה הקלינית הכוללת. 

מגורים כך מתאפשרת ההמשכיות של הטיפול  ללא קשר למקום ה

 .ויכולות הניידות כיוון שהטיפול מגיע לביתו של המטופל
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 . טיפול בית4

התברואה הספרדית מספקת שירותי סיעוד בבית. אבל רשות 

תוחלת החיים העולה הובילה לכך שמוסדות פרטיים מספקים סוג 

זה של שירות. המטפלים מחויבים לסייע למטופלים לקבל החלטות 

טובות על הטיפול בהם על ידי מתן טיפול, הדרכה וחשיבה 

טיפול מיומן ביקורתית לגבי מצבם, ניהול הטיפול התרופתי או לספק 

האחות מנהלת הטיפול תערוך הערכה  בהוראת רופא אישי או יועץ.

ראשונית לפני תחילת השירות על מנת להבטיח את איכות הטיפול, 

ולאחר מכן להגדיר תכנית טיפול רפואי עבור המשפחה, המטופל, 

וכל המטפלים הנוספים. אחיות יכולות לבצע כל שירות המוצע באופן 

 :רותי הסיעוד המיומנים המפורטים להלןקבוע בנוסף לשי

 הערכת הסטטוס הפיזי והרגשי של הלקוח -

הערכה על המשפחה של המטופל ועל משק הבית כדי לקבוע כיצד  -

 הם יכולים להתמודד ולטפל בבן משפחתם

 לבצע את תכנית הטיפול הרפואי של הרופא -

 דווח באופן קבוע לרופא של המטופל או ליועץ -

 אחר מצבים בריאותיים מורכביםמעקב  -

 סיוע בציוד רפואי -

 (IVs) מתן עירויים -

 קטטרים -

 מתן הזנה בזונדה -

 טיפול בחבישות -

 טיפול בפצעים -

 הדרכות על טיפולים )זריקות, סקשן וכו '( -

 ניהול הטיפול התרופתי •

 טיפול בטרכאוסטומי -
6 

תוחלת חיים 

הולכת וגדלה 

גורמת לכמות 

עולה של 

חברות פרטיות 

המספקות 

 טיפול ביתי



 זמינות שירותי הבריאות .5 

 

הנגישות לשירותי בריאות הציבור מתבצעת באמצעות כרטיס 

הבריאות האישי המונפק על ידי כל ספק שירות בריאות. זהו המסמך 

כמשתמש בשירותי מערכת הבריאות הלאומית. המזהה כל אזרח 

בספרד, מחזיקי מבוטחי הבריאות משלמים לקופות הציבור, 

באמצעות מערכת הבריאות הלאומית, את אותם אנשים שיש להם 

לעמוד באחת  םמעמד של מבוטח. כדי לקבל מעמד של מבוטחי

 :מהדרישות הבאות

לאומי הנמצאים במצב מועסקים או עצמאים, עפ"י רישומי ביטוח  -

 .של פיטורין/אי העסקה

 גמלאי של ביטוח לאומי -

 קבלת הטבה תקופתית אחרת, לרבות דמי אבטלה וקצבה -

מיצוי ההטבה או דמי האבטלה הרשום כמחפש עבודה, ואינו מבוטח  -

 באמצעות גוף אחר

הכרה ובקרה של המבוטח או מעמד מוטב מועבר למוסד לביטוח 

 .לאומי

רשומים או מוכרים כתושבים יכולים לקבל טיפול רפואי  זרים שאינם

 :באותם תנאים כמו הספרדים כאשר

 .קיים מצב חירום עקב מחלה קשה או תאונה עד לשחרור הרפואי -

 .טרום הריון, הריון, לידה ותקופת משכב לידה -

 .מתחת לגיל שמונה עשרה -
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שהונפק על ידי  (EHIC) אם יש לך כרטיס ביטוח בריאות אירופי

מדינה באיחוד האירופי ואתה נמצא בספרד בחופשה או בביקור זמני 

  EHICב תוכל להשתמש -כלומר, אתה עדיין לא תושב ספרד  -אחר 

בספרד, אתה יכול גם להשתמש  לשירותי הבריאותכדי לקבל גישה 

 .במדינה שלך שבסיסם ו לימודיםא בו אם אתה לומד בספרד קורס

כדי לקבל טיפול רפואי הדרוש )כפי  EHIC -ב אתה יכול להשתמש

שנקבע על ידי הרופא( דרך מערכת המדינה או במחיר מוזל או 

עבור מצב חדש או  -בחינם. זה יכול להיות טיפול שגרתי או מומחה 

אשר לא יכול לחכות עד שתחזור הביתה. זה לא נותן  -מתמשך 

 .פרטיתה למערכת הבריאותגישה רות אפש

 

 מערכת הסיעוד בספרד 6.

שרים ", "משרתים של מריה" ו)שנקרא של המנזרים הדתיים םלבקשת

ייצר להמשיך בטיפול בחולים במדריד,  ו(, שדרש"של אנשים חולים

סיעוד בספרד בשנת  שניתן יהיה לעסוקהסמכה הרשמית כדי ה את

1915. 

חינוך וה הוכר בספרדסיעוד ה, מקצוע רשמיתיצירת הסמכה על ידי 

בתי  לידבבתי הספר לאחיות שהוקמו  מיושםסיעוד החל להיות ל

החולים העיקריים של מדריד וברצלונה. בתי הספר הראשונים היו 

דומים מאוד לבתי הספר הסיעודיים האנגליים, אשר מודל החינוך היה 

 .אמת המידה באירופה באותה תקופה
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באוניברסיטאות ציבוריות  מתקיימותסיעוד ללימודי כיום, תכניות 

ופרטיות, או במרכזים הקשורים לאוניברסיטה ברחבי ספרד. לימודי 

תעודת  הענקתבאמצעות  1977הסיעוד שולבו באוניברסיטה בשנת 

פרופסורים  2010. עם זאת, מאז שלוש שנות לימוד הסמכה לאחר

אקדמי חדש: תואר ראשון בסיעוד. לאחר  תואר אימצוסיעוד ומחנכים ל

שום, חינוך סיעוד בספרד כעת ניתן לומר להיות בתהליך מלא של יי

.ואיחוד   פיתוח
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            טיפול רוחני בספרד 7.

בעשורים האחרונים, ספרד, באופן מסורתי מדינה קתולית, עברה 

 70%-חילוני חד. הנתונים האחרונים מראים כי כ תהליך 

אך בקרבם, רק  -מהאוכלוסייה מצהירים על עצמם שהם קתולים 

מהמבוגרים  25%מהכנסייה האורתודוקסית. בסביבות  14%

 3%מגדירים את עצמם כאתאיסטים או שאינם מאמינים. כמעט 

מכריזים על עצמם שהם אחרים, רובם מוסלמים, פרוטסטנטים, 

 .ים ובודהיסטיםיהוד

, המדינה מחויבת להבטיח חופש דת, ועל 1980על פי חוק משנת 

הרשויות הציבוריות לספק שירותים דתיים במתקני בריאות הציבור. 

באותה שנה, הכנסייה הקתולית הוזמן על ידי ממשלת ספרד לספק 

נחתמו  1992טיפול רוחני ב מערכת הבריאות הציבורית. בשנת 

לבין נציגי הקהילות הפרוטסטנטיות,  הסכמים בין המדינה

המוסלמיות והיהודיות. כתוצאה מביזור, לכל אזור ספרדי יש יכולת 

לאומית היא הגוף -לנהל את מערכת הבריאות שלו. המועצה הבין

המופקד על תיאום ושיתוף פעולה עם מערכת הבריאות הלאומית, 

כמה  נית ארצית לטיפול פליאטיבי. מאז,כהיא אישרה ת 2007-וב 

אזורים פיתחו תכניות טיפול פליאטיבי משלהם. קיימת הטרוגניות 

רבה בשירותי הטיפול הפליאטיבי בין האזורים, אך האסטרטגיה 

הלאומית לטיפול פליאטיבי נבחנה באופן שוטף ומעודכנת במטרה 

 למתן טיפול פליאטיבי ההומוגנייםלשפר את מתן השירותים 

 .במערכת הבריאות הלאומית

 



 זכויות וחובות המטופל בספרד 8.

בנובמבר, מסדיר את האוטונומיה של  14, מיום 41/2002חוק 

 .המטופל ואת הזכויות והחובות לגבי מידע ותיעוד קליני

 

 .. עקרונות בסיסיים2סעיף 

 

האדם, כיבוד האוטונומיה של צוואתו ופרטיותו ינחו את כבודו של 1. 

כל הפעילות שמטרתה להשיג, להשתמש, לשמור בארכיון, לשמור 

 .ולהעביר מידע ולבצע קליני

 .תיעוד 2.

  
כל פעולה בתחום הבריאות דורשת, באופן כללי, הסכמה מוקדמת  2.

מידע של מטופלים או משתמשים. ההסכמה, שיש לקבל לאחר קבלת 

 .מספק, תיעשה בכתב במקרים הקבועים בחוק

 

למטופל או למשתמש הזכות להחליט באופן חופשי, לאחר קבלת 3. 

 .המידע המתאים, בין האפשרויות הקליניות הזמינות

 

לכל חולה או משתמש יש זכות לסרב לטיפול, למעט במקרים 4. 

 .הקבועים בחוק. סירובך לטיפול יהיה בכתב
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  מטופלים  חייבים לספק נתונים על מצבם הגופני או על בריאותם .  5

, כמו גם לשתף פעולה בהשגתם, במיוחד כאשר ואמתיתבדרך כנה 

 .הם נחוצים מסיבות של אינטרס ציבורי או לרגל טיפול רפואי

 

כל בעל מקצוע הלוקח חלק בפעילות הרווחה מחויב לא רק למתן .  6

נאות של הפעילויות שלו, אלא גם למילוי חובות המידע והתיעוד 

הקליני, וכבוד ההחלטות שהתקבלו באופן חופשי ומרצון של 

 .המטופל

 

האדם שמפרט או בעל גישה למידע ולתיעוד הקליני חייב לשמור .  7

 על ההזמנה.

 

 

 יומית במחלקותהיומההתנהלות .  9

בוקר: היגיינה אישית של המטופל, מעקב אחר פרמטרים קליניים 

נטילת דגימות דם, שירות ארוחת בוקר, בדיקה רפואית וטיפול ו

בפצעים, הערכה אינסטרומנטלית, שיקומית ואבחון טיפולי, 

 אפשריים, ארוחות צהריים. וקבלהשחרור 

ערב: בדיקות מומחים מיוחדות, פעילויות שיקומיות וטיפוליות, 

פעילויות אבחון ואינסטרומנטליות אפשריות, מעקב אחר 

 ושחרור אפשריים, ארוחות ערב. קבלהם קליניים, פרמטרי



בדיקה רפואית  לילה: ניטור החולה, סיפוק הצרכים שלהם.
 במקרים של דחיפות.

ניקיון החדרים, חדרי החולים, המרפאות והאזור המשותף 
 המיועדים לניקיון יומיומי.

 זמן אוכל:

 :הארוחות יוגשו במועדים הבאים

 08:00ארוחת בוקר: • 

 13:00ארוחת צהריים: • 

 19:00ארוחת ערב: • 

 

 בעלי מקצועות הבריאות 10. 

 

 

 

 

כוללים  Sectoral Directive systemמקצועות הנכללים תחת 

 רופאים, רופאים מומחים, אחיות, מיילדות, רופאי שיניים. מקצועות

כוללים פיזיותרפיסטים,  General Directive systemהנכללים תחת 

אופטיקאים, כירופודיסטים, פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק ומטפלים 

 בדיבור.
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 טיפול סיעודיתחומים ייחודיים של בריאות ו. 11

 

 מוות, טיפול פליאטיבי ✓

( מציג תוחלת חיים בלידה של 2010עבור האוכלוסייה כולה, ספרד )

שנים של האיחוד האירופי.  79.7שנים, נתון גבוה מהממוצע של  82.1

 85.3בלידה של נשים וגברים ספרדים היא לפי מין, תוחלת החיים 

שנים, בהתאמה. עבור תושבי האיחוד האירופי, נתונים  79.1 -שנים ו

עבור הגברים  76.7 -שנים עבור הנשים האירופאיות ו 82.6אלה הם 

שנים מראה מגמה זהה, גם היא  65 -האירופאים. תוחלת החיים ב

 19.1ירופי )שנים( מאשר באיחוד הא 20.8גבוהה יותר בספרד )

 22.7יש תוחלת חיים של  65שנים(. לפי מין, לנשים ספרדית בגיל 

לנשים אירופיות באיחוד האירופי. הבדל זה לטובת  20.9שנים, לעומת 

נשים נשמר בכל גיל. עם זאת, הגידול בתוחלת החיים בשנים 

האחרונות היה גדול יותר אצל גברים מאשר אצל הנשים. בשנת 

ונומיות עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר היו , קהילות אוט2015

, עם Castilla y Leónשנים.  84.0עם  Navarre. 84.4מדריד, עם 

83.8 .La Rioja ואילו 83.6, עם .Ceuta and Melilla 80.5, עם 

שנים , היו הקהילות בעלות תוחלת החיים  81.5שנים, ואנדלוסיה, עם 

ה יורדת בספרד. תמותה הנמוכה ביותר. תמותה פרינטלית מציגה מגמ

פרינטלית כוללת מוות עוברי ומוות של לידות חי בתוך שבעת ימי 

 החיים הראשונים.
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 המתת חסד ✓

 הקונגרס הספרדי מקיים דיון וחקיקה חדשים בנושא המתת חסד 

כאשר לוביסטים בתומכים ב"זכות למות" מגבירים את מסע 

קואליציה  ,Unidos  Podemos (UP). הפרסום שלהם במדינה

טית והמפלגה המרכזית פודמוס, פוליטית של המפלגה הקומוניס

הציגו הצעת חוק לקונגרס באמצע ינואר, שתאפשר מוות בסיוע 

מציעה  Unidos Podemos בנסיבות מסוימות. הצעת החוק של

, וגם מבוגרים הסובלים מכאב 18שחולים סופניים מעל גיל 

פסיכולוגי או פיזיולוגי "בלתי נסבל", יורשו לקבל עזרה רפואית 

קיימת הצעת חוק נוספת שתירשם בקונגרס על ידי  לסיום החיים.

נציגי הפרלמנט האזורי של קטלוניה. הפרלמנט הקאטלוני החליט 

שתשנה את  - UP -בדומה להצעת ה -לקדם הצעת חוק פדרלית 

 .חוק העונשין הפדראלי כדי לאפשר סיוע רפואי במוות

 bill to Congress  

 מוות, נתיחה שלאחר המוות ✓

 

פתולוגי של המחלה הבסיסית עם סיבת המוות  -המתאם הקליני 

-ל  1993-ב  20%-המיידית נמצא בבדיקה. שיעור הנתיחה ירד מ 

. למרות ההתקדמות המדעית והטכנולוגית ברפואה, 2015-ב  5.1%

מוות פתולוגיים. הנתיחה שלאחר ה-נראה שיש עדיין פערים קליניים

ממשיכה למלא תפקיד חשוב בבדיקת פרקטיקה קלינית וביצועי 

תחומית היא -אבחון, וכן למטרות לימודיות. הערכה של הוועדה הרב

 פתולוגי.-השיטה האמינה יותר לחקר המתאם הקליני
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 הריון ולידה בספרד ✓

הסטנדרט של טיפול לנשים בהריון בספרד מוערך מאוד הן במגזר 

הפרטי והן במגזר הציבורי. רמת הקשר הרפואי גבוהה למדי, עם 

( comadrona / llevadora)מינוי התחלתי עם רופא או מיילדת 

כדי לאשר את ההריון, פגישות לפני הלידה וסריקות בבית 

החולים. רוב הלידות בספרד מתקיימות בבית החולים למרות 

שלידות הבית הופכות נפוצות יותר. מילה של אזהרה: אם את 

רוצה ללדת במרפאה פרטית, מומלץ לעשות ביטוח רפואי זמן רב 

 לול להיות קשה למצוא מבטח.לפני ההריון אחרת זה ע

 טיפול בילד ✓

בהתאם לצורכי הילדים ולמצבה של המשפחה הביולוגית, קיימים 

 שישה סוגים של אומנה:

: אומנה זו מאפשרת לילד לחיות עם אומנה ואבחון דחופים. 1

לו של הנסיבות אשר הובי ואבחוןמשפחה, בעוד מתבצעת חקירה 

להפרדה מהמשפחה הביולוגית. אומנה זו היא לילדים עד גיל שש. 

האומנה תמשך כל עוד דרוש זמן לביצוע בדיקות על מצבו של הילד 

 ומשפחת המוצא.

: הילד נלקח על ידי משפחה במטרה להחזיר . אומנה לטווח קצר2

 אותו אל המשפחה שלו בתוך שנתיים.

י משפחה בעוד המשפחה : הילד נלקח על ידאומנה לטווח ארוך. 3

הביולוגית שלו או שלה מנסים להתגבר על הבעיות שעלולות לדרוש 

תקופה ארוכה יותר של זמן ההתאוששות. אומנה זו היא ליותר 

 משנתיים.
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 9: אומנה זו היא עבור ילדים בגילאי אומנת סופי שבוע וחגים .4

בה ומעלה, המתגוררים במוסדות של המדינה וזקוקים לסבי

משפחתית. הילד חי עם המשפחה בסופי שבוע ובחגים. אומנה זו 

 מאריכה את פרק הזמן הנחשב כמועיל לילד.

: ילדים . אומנה ביחידות מגורים משותפות לפעילות חינוכית5

ונוער בעלי צרכים מיוחדים, מחלות כרוניות ו / או בעיות 

תרונות התנהגותיות וקבוצות אחים הזקוקים לטיפול מיוחד יותר. פ

אומנה אלה צריכים להיות מסוגלים לספק מסגרת משפחתית שבה 

בני משפחה בעלי תארים, השכלה וניסיון ספציפיים כדי לענות על 

 הצרכים המיוחדים של ילדים ובני נוער אלה.

: צריכה להתקבל הסכמה האם ההפרדה אומנה קבועה. 6

 מהמשפחה הביולוגית תהיה קבועה או לא, האם קיימת הסכמה

 לאומנת טרום אימוץ בהתאם לאינטרסים של הילד או המתבגר.

 הפלות ✓

הפסקה מרצון של הריון וביצוע הפלה בספרד מוסדר תחת הסעיף 

 Organic Law of sexual and reproductiveהשני של החוק 

health and abortion  2/2010 

השבועות  14חוק זה מסדיר את הפרקטיקה של ההפלה במהלך 

. ההוראה 2010ביולי  5-כנס לתוקפו ב הראשונים להריון. החוק נ

הפחית את האיסור על  - 9/1985החוק האורגני מס  -הקודמת 

 2010ביצוע הפלות בכמה מקרים. מפלגת העם השמרנית ביוני 

 .הגישה נגד בית המשפט החוקתי תביעה נגד כמה הוראות חוק

PartyPeople's      pregnancy   abortion 
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 עירויי דם ✓

עירוי הדם מיועדים לטיפול בחולים שבזמן נתון מציגים מחסור 

 במרכיבי דם שאינם ניתנים להחלפה באלטרנטיבות אחרות. 

 

לכן, על מנת להחליט אם יש צורך לבצע עירוי, יש לשקול תמיד את 

הקריטריונים הרפואיים הבאים: הגורם המניע את ההוריה, את 

המטרה להשגתה, את האמצעים לתיקון מנגנון הגורם, את החלופות 

הטיפוליות האפשריות ואת האפקטיביות שלה, כמו גם את ההשפעות 

 לגרום.  השליליות האפשריות שעירוי יכול

 

מיליון תרומות דם נרשמות באתר עירויי הדם, תרומות מרצון  1.7

תושבים.  1,000לכל  36.9ואלטרואיסטיות, כלומר מדד תרומה של 

תושבים  1,000-בשלושת העשורים האחרונים גדל שיעור התרומות ל 

 נקודות. 16.9-ב 
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 השתלות ותרומת איברים ✓

 

פיל התורמים השתנה במונחים של סיבת מוות: תאונות, פרו

; 65.1%-ל  1992-ב  39.0%-מחלות מוח וסקולריות נעו מ 

התורמים שנפגעו כתוצאה מפגיעה מוחית טראומטית משנית 

-מהתורמים, כאשר ב  4.2%בתאונות דרכים מייצגים כיום רק 

 .43.0%-הם עלו ל  1992

( ואחריה השתלת 2,905השתלת כליה היא הנפוצה ביותר )

 (.1,162כבד )

בשנת  3,068)מוח עצם השתלות  3,000-מדי שנה מתבצעות כ 

 200,678-(. מרשם תורמי מוח העצם הספרדי מורכב מ 2015

 תורמים. 

, כלומר 39.7שיעור תורמי האיברים למיליון תושבים הוא 

תורמים. הגיל הממוצע שלה הוא  1,851בערכים מוחלטים 

שנים, לאחר המגמה העולה משנים קודמות. לפי מין,  60.0

 נשים. 4גברים ו  6תורמים,  10מתוך 

 


