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□ Επιθυμώ τη διάθεση του πλήρους κειμένου της Διδακτορικής Διατριβής από το 

«Πλημοχόη» σε …….. μήνες1 μετά από την ημερομηνία κατάθεσής της.  

□  Είναι εις γνώση μου ότι μετά την πάροδο της προαναφερθείσας αυτής χρονικής 

περιόδου τα αρχεία της Διδακτορικής Διατριβής μου θα είναι πλήρως διαθέσιμα μέσα 

από το Ιδρυματικό Καταθετήριο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 

«Πλημοχόη». 

 

Όροι Κατάθεσης και Διάθεσης 

 

Με την υποβολή αυτής της άδειας εγώ ο/η συγγραφέας, δημιουργός, ή κάτοχος των 

πνευματικών δικαιωμάτων της πιο πάνω Διδακτορικής Διατριβής παραχωρώ στο 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το μη αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης και 

διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής της στο διαδίκτυο μέσω του Ιδρυματικού 

Καταθετηρίου «Πλημοχόη», για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, ιδιωτικούς και όχι για 

εμπορικούς σκοπούς. 

Δηλώνω ότι: 

• H Διδακτορική Διατριβή είναι γνήσιο έργο και πως έχω το δικαίωμα να παραχωρήσω 

τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παρούσα άδεια. Βεβαιώνω ότι το σύνολό της 

αποτελεί πρωτότυπο έργο παραχθέν από εμένα, δεν παραβιάζει τα δικαιώματα 

άλλου/ης δημιουργού καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έχει εκπονηθεί με σεβασμό και σε 

συμμόρφωση με τις αρχές της έρευνας και δεν προκύπτει από λογοκλοπή ή 

νοθευμένη έρευνα. 

• Κατέχω τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του φωτογραφικού υλικού που 

περιλαμβάνεται στην Διδακτορική Διατριβή και/ή κατέχω άδεια χρήσης και/ή 

αναπαραγωγής του φωτογραφικού υλικού που περιλαμβάνεται στην Διδακτορική 

Διατριβή από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω 

φωτογραφικού υλικού. 

• Η εργασία έχει εκπονηθεί με σεβασμό σε απόρρητα που προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία. 

• Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχει επιφέρει οποιαδήποτε 

τροποποίηση στο περιεχόμενο της εργασίας μου και ως δημιουργός αναλαμβάνω 

πλήρως την ευθύνη του περιεχομένου της.  

 
1Η χρονική αυτή περίοδος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τους 36 μήνες.  
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• Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να διατηρεί τη 

Διδακτορική Διατριβή σε οποιονδήποτε μέσο ή μορφή για λόγους αρχειοθέτησης, 

ασφάλειας και συντήρησής της. 

• Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει δικαίωμα να ελέγχει και 

να επεξεργάζεται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων, τη Διδακτορική 

Διατριβή με σκοπό την καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, 

τροποποίηση, χρήση, διάδοση, τη διασύνδεση, το κλείδωμα ή την απόρριψή της. 

• Η πρόσβαση στα μετα-δεδομένα της Διδακτορικής Διατριβής δεν υπόκειται σε 

περιοριστικούς όρους. 

Ο/Η δηλών/ούσα 

Ονοματεπώνυμο 

………………………………………………………………………………………………….. 

Υπογραφή 

………………………………………………………………………………...………..……… 

Ημερομηνία Παράδοσης 

……………………………………………………………………......................................... 

 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Ο/Η παραλήπτης/τρια  

Ονοματεπώνυμο 

……………………………………………………………………….…………………………   

 

Υπογραφή 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ημερομηνία Παραλαβής 

……………………………….……………………………...…………………………………. 

Παρατηρήσεις…………………………………..……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Αντωνία Καλλή 

Οι πεποιθήσεις, οι αξίες και η κουλτούρα της οικογένειας των Δυνητικών Δωρητών και 

Ληπτών Νεφρού. Απόψεις και στάσεις των νοσηλευτών ως καταλυτικοί παράγοντες για τις 

μεταμοσχεύσεις. 

 

(Υπό την επίβλεψη της Δρ. Σταυρούλας Ανδρεά-Αποστολίδου) 

 

   Εισαγωγή: Από τις πιο σπουδαίες και αξιόλογες ανακαλύψεις τον 21ο αιώνα στο περιβάλλον 

της ιατρικής είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων. Οι μεταμοσχεύσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία 

καθώς με την ανακάλυψή τους, υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν σημαντικά και 

ζωτικά όργανα του ανθρώπου που δίχως εκείνα δεν θα μπορούσε να υπάρξει στη ζωή. Όμως 

τη διαδικασία αυτή την παρακωλύουν συχνά η άρνηση των ανθρώπων και η μικρή προσφορά 

οργάνων, ώστε να μπορέσουν να προωθηθούν προγράμματα μεταμόσχευσης. Οι πεποιθήσεις, 

οι αξίες και η κουλτούρα των οικογενειών αναφέρονται σε αλήθειες βασιζόμενες μέσα από τα 

βιώματα τους. Οι πεποιθήσεις τους προκύπτουν μέσα από τις εμπειρίες τους και βασίζονται σε 

αυτό που είναι σημαντικό για τις ίδιες. Οι αξίες και οι στάσεις τους είναι η δημιουργία 

συναισθημάτων και η επίδραση της συμπεριφοράς τους για τα γεγονότα τα οποία ζουν στην 

καθημερινότητα τους. 

   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι γνώσεις, οι πεποιθήσεις, οι 

αξίες και η κουλτούρα της οικογένειας των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Νεφρού ως 

καταλυτικοί παράγοντες για τις μεταμοσχεύσεις, καθώς και οι απόψεις και οι στάσεις των 

νοσηλευτών για το θέμα αυτό και οι πιθανές συσχετίσεις τους με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά. Επίσης, να μελετήσει αν η επιμορφωτική παρέμβαση δρα θετικά στη 

βελτίωση των πεποιθήσεων και στάσεων στους νοσηλευτές. 
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   Μεθοδολογία: Τα δεδομένα συλλέχθηκαν έπειτα από κατασκευή ερωτηματολογίων που 

συμπληρώθηκαν ανώνυμα και εθελοντικά από 150 νοσηλευτές που απασχολούνται από 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και από Νεφρολογικό Τμήμα (Αιμοκάθαρση) δημόσιων 

νοσοκομείων στην Κύπρο αλλά και 150 στην Ελλάδα. Στην  Κύπρο  συμπληρώθηκαν και 50 

ερωτηματολόγια από τις οικογένειες των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων. Στα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε ανάλυση με το IBM SPSS 21. Έτσι ειδικότερα 

προέκυψε και η δυνατότητα της σύγκρισης στις στάσεις και τις απόψεις νοσηλευτών Κύπρου 

και Ελλάδας για το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων, ταυτόχρονα με  τον κύριο σκοπό της μελέτης 

που έχει ήδη αναφερθεί.  

   Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης και στάσεων 

των νοσηλευτών ως προς το θέμα της μεταμόσχευσης. Μετά την επιμορφωτική παρέμβαση 

παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση. Αναφορικά:  

1. Με την «στάση των νοσηλευτών για τη διασφάλιση των επιθυμιών του δυνητικού δότη 

οργάνων» η μέση τιμή του συνολικού σκορ στην αντίστοιχη κλίμακα ήταν 64,8 (ΤΑ=8,6) πριν 

την παρέμβαση και 76,19 (ΤΑ=10,1). 

 2. Με την στάση και τη δράση των νοσηλευτών για τη στήριξη της οικογένειας του δυνητικού 

δότη οργάνων», η μέση τιμή ήταν  48,1 (ΤΑ=5,6) πριν την παρέμβαση και  56,2 (ΤΑ=5,7) μετά 

την παρέμβαση, «στάση και τη δράση για την προώθηση της δωρεάς οργάνων» δείχνουν μια 

μέση τιμή 76,8  (ΤΑ=10,8) πριν την παρέμβαση και 91,9 (ΤΑ=10,4) μετά την παρέμβαση. 

 3. Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής της οικογένειας των Δυνητικών Δωρητών και 

Ληπτών Οργάνων έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες είχαν μέσο σκορ στην διάσταση της 

σωματικής υγείας ίσο με 37,78 (ΤΑ=9,71) με την ελάχιστη παρατηρούμενη τιμή να ισούται με 

21,32 και την μέγιστη με 58,81.  

4. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες είχαν μέσο σκορ στην 

διάσταση της ψυχικής υγείας ίσο με 37,81 (ΤΑ=12,55) με την ελάχιστη παρατηρούμενη τιμή 

να ισούται με 16,45 και την μέγιστη με 61,34. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι 

συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας είχαν μέτρια προς κακή ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με 

την σωματική υγεία και ψυχική υγεία. 

 5. Όσον αφορά την διάσταση της γνώσης των οικογενειών δεν υπάρχει σημαντική κύρια 

επίδραση του προγράμματος παρέμβασης p=0,969, ούτε της ομάδας p=0,817, ή της 
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αλληλεπίδρασης p=0,308 σχετικά με τη μεταμόσχευση νεφρού ζωντανού δότη στον γενικό 

πληθυσμό. 

 6. Στη διάσταση των πεποιθήσεων δεν υπάρχει σημαντική κύρια επίδραση του προγράμματος 

παρέμβασης p=0,299, της ομάδας p=0,157 ή της αλληλεπίδρασής τους p=0,299 κάτι που 

δείχνει ότι οι δότες και οι μη δωρητές έχουν ουδέτερη άποψη για τη δωρεά ζωντανών νεφρών. 

7. Σημαντικοί παράγοντες που διαφοροποιούν το επίπεδο της ποιότητας ζωής είναι η ηλικία 

και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των οικογενειών (φροντιστών). Η ποιότητα ζωής η σχετιζόμενη 

με την σωματική (F=17,81, p<0,01) και ψυχική (F=7,72, p<0,01) υγεία διαφοροποιείται σε 

σημαντικό βαθμό ως προς την ηλικία. Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΜΤ=31,87, 

ΤΑ=8,63) είχαν σημαντικά χειρότερη ποιότητας ζωής στην διάσταση σωματικής υγείας από 

τους αποφοίτους ανώτερης εκπαίδευσης (ΜΤ=46,55, ΤΑ=7,44), p<0,01). 

   Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι σε επίπεδο απόψεων και στάσεων οι 

νοσηλευτές, πριν το πρόγραμμα παρέμβασης, επέδειξαν ουδέτερο επίπεδο σε θέματα 

διασφάλισης των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων, σε θέματα δράσης για τη στήριξης 

της οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων, σε θέματα δράσης για την προώθηση της δωρεάς 

οργάνων. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με ευρήματα άλλων ερευνών που δείχνουν ότι 

οι νοσηλευτές γενικά έχουν μια ουδέτερη στάση απέναντι στη μεταμόσχευση με τον κυριότερο 

λόγο που επιφέρει αυτή την ουδέτερη στάση να είναι η ελλιπής ενημέρωση / εκπαίδευση των 

νοσηλευτών σε ζητήματα μεταμοσχεύσεων ή δωρεάς οργάνων. Αναλυτικότερα, τα ευρήματα 

της μελέτης μετά την παρέμβαση έδειξαν ότι και στους τρεις άξονες οι διαφορές που 

σημειώθηκαν μετά από την παρέμβαση ήταν σημαντικές και δείχνουν τις δυνατότητες που έχει 

μια τέτοιου είδους ενημέρωση και επιμόρφωση. Παρόμοια, αποτελέσματα για την επίδραση 

των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης στη στάση των νοσηλευτών έχει αναδειχθεί 

από παρόμοιες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία. Από την ανάλυση σχετικά με την επίδραση 

του προγράμματος πληροφόρησης στις στάσεις των δωρητών και των μη δωρητών, 

παρατηρήθηκε ότι οι πληροφορίες δεν είχαν σημαντική επίδραση στη στάση τόσο των 

δωρητών όσο και των μη δωρητών. Επιπλέον η αναμονή της μεταμόσχευσης έχει αποδειχθεί 

ότι μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής των οικογενειών των Δυνητικών 

Δωρητών και Ληπτών Οργάνων. Οι οικογένειες των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών 

Οργάνων εμφανίζουν μειωμένη ποιότητα ζωής, τόσο στον τομέα της σωματικής όσο και στον 

τομέα της ψυχικής υγείας. Η επιβάρυνση των φροντιστών των ασθενών που είναι δυνητικοί 

δωρητές ή λήπτες οργάνων έχει επιβεβαιωθεί από έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφίας. 

Επιπρόσθετα, από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο 
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επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των οικογενειών (φροντιστών) 

των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων.  

   Λέξεις-ευρετηριασμού: Συναίνεση, Νεφροί, Μεταμόσχευση, Δωρεά Οργάνων, Αξίες, 

Γνώση, Στάση, Οικογένεια, ΜΕΘ, Νοσηλευτές. 

SUMMARY 
 

Antonia Kalli 

 

 

The beliefs, values and culture of the family of Potential Kidney Donors and Recipients. 

Views and attitudes of nurses as catalysts for transplants. 

(Under the supervision of Dr. Stavroula Andrea-Apostolidou) 

 

   Introduction: One of the greatest achievements in the field of medicine in the 21st century 

is organ transplants. Transplants are of particular importance as with their discovery, it is 

possible to replace important and vital human organs without which there could be no life. 

However, this process is often hampered by the refusal of people and the small supply of 

organs, so that transplant programs can be promoted. The beliefs, values and culture of families 

refer to truths based on their experiences. Their beliefs arise from their experiences and are 

based on what is important to them. Their values and attitudes are the creation of emotions and 

the effect of their behavior on the events they live in their daily lives. 

   Purpose: The purpose of this study is to explore the knowledge, beliefs, values and culture 

of the family of Potential Kidney Donors and Recipients as catalysts for transplants, as well as 

the views and attitudes of nurses on this issue and possible correlations with demographic 

characteristics. Also, to study whether the educational intervention has a positive effect on the 

improvement of the beliefs and attitudes of the nurses. 

   Methodology: The data collection was done through questionnaires which were completed 

anonymously and voluntarily by 150 nurses working in Intensive Care Units and Nephrology 

Department (Hemodialysis) of public hospitals in Cyprus and 150 in Greece, which were 
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completed anonymously and voluntarily. In Cyprus, 50 questionnaires were completed by the 

families of Potential Donors and Organ Receivers. The resulting data were analyzed with IBM 

SPSS 21. Thus, the possibility of comparison in the views and attitudes of nurses in Cyprus 

and Greece on the subject of transplants arose, simultaneously with the main purpose of the 

study which are the beliefs, values and culture of the family of Potential Donors and Kidney 

Recipients as catalysts for transplants. 

   Results: The results showed a satisfactory level of knowledge and attitudes of nurses 

regarding the issue of transplantation. Significant improvement was observed after the training 

intervention. Regarding: 

1. With the "attitude of the nurses to ensure the wishes of the potential organ donor" the average 

value of the total score on the respective scale was 64.8 (SD=8,6) before the intervention and 

76,19 (SD=10,1).  

2. With the "attitude and action of the nurses to support the family of the potential organ donor", 

the average value was 48,1 (SD=5,6) before the intervention and 56,2 (SD=5,7) after 

intervention, "attitude and action to promote organ donation" show an average value of 76,8 

(SD=10,8) before intervention and 91,9 (SD=10,4) after intervention.  

3. For the evaluation of the quality of life of the family of Potential Donors and Organ Receivers 

showed that the participants had an average score in the dimension of physical health equal to 

37,78 (SD=9,71) with the minimum observed value being equal to 21, 32 and the maximum 

with 58,81.  

4. In addition, the results showed that the participants had an average score in the mental health 

dimension equal to 37,81 (SD=12,55) with the minimum observed value being equal to 16,45 

and the maximum to 61,34. These results show that the participants in the research sample had 

moderate to poor quality of life related to physical health and mental health.  

5. Regarding the knowledge dimension of the families, there is no significant main effect of 

the intervention program p=0,969, nor of the group p=0,817, or of the interaction p=0,308 

regarding the transplantation of a living donor kidney in the general population.  

6. In the dimension of beliefs there is no significant main effect of the intervention program 

p=0,299, the group p=0,157 or their interaction p=0,299 which shows that donors and non-

donors have a neutral view on living kidney donation.  
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7. Important factors that differentiate the level of quality of life are the age and the educational 

background of the families (caregivers). Quality of life related to physical (F=17,81, p <0,01) 

and mental (F=7,72, p<0.01) health varies significantly with age. Compulsory education 

graduates (M=31.87, SD=8,63) had significantly worse quality of life in the physical health 

dimension than higher education graduates (M=46,55, SD=7,44), p<0,01). 

   Conclusions: The present research showed that in terms of views and attitudes, the nurses, 

before the intervention program, showed a neutral level in matters of securing the wishes of 

the potential organ donor, in matters of action to support the family of the potential organ 

donor, in matters of action to promote of organ donation. These results are in line with findings 

from other research that show that nurses generally have a neutral attitude towards 

transplantation with the main reason for this neutral attitude being the lack of information / 

education of nurses on issues of transplantation or organ donation. More specifically, the 

findings of the study after the intervention showed that in all three axes the differences that 

occurred after the intervention were significant and show the possibilities that such information 

and training have. Similarly, results on the impact of education and information programs on 

nurses' attitudes have been highlighted by similar research in the international literature. From 

the analysis of the effect of the information program on the attitudes of donors and non-donors, 

it was observed that the information did not have a significant effect on the attitudes of both 

donors and non-donors. In addition, waiting for a transplant has been shown to have significant 

consequences for the quality of life of the families of Potential Donors and Organ Receivers. 

Families of Potential Organ Donors and Receivers show a reduced quality of life, both in the 

field of physical and mental health. The burden on patient caregivers who are potential organ 

donors or recipients has been confirmed by research in the international literature. The burden 

on patient caregivers who are potential organ donors or recipients has been confirmed by 

research in the international literature. In addition, the present study showed that age and 

educational level significantly affect the quality of life of the families (caregivers) of Potential 

Donors and Organ Recipients. 

   Keywords: Consent, Kidneys, Transplantation, Organ Donation, Values, Knowledge, 

Attitude, Family, ICU, Nurses. 
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ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΠΤΩΝ ΝΕΦΡΟΥ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ 

Εισαγωγή  
 

   Η μεταμόσχευση οργάνων αποτελεί ένα από τις πιο σπουδαίες ανακαλύψεις-επιτεύγματα 

στην ιατρική επιστήμη τις τελευταίες δεκαετίες και είναι μια μέθοδος που σώζει τη ζωή για 

χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως, καθώς δίνει τη δυνατότητα να αντικατασταθούν ζωτικά 

ανθρώπινα όργανα που δεν λειτουργούν. Ένας από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς 

παράγοντες για τη μεταμόσχευση είναι η μικρή προσφορά οργάνων. Η Κύπρος το 2011 – 2012 

βρισκόταν στην 4η και 3η θέση μεταξύ και άλλων 37 χώρων της Ευρώπης αναφορικά με τη 

δωρεά νεφρών από ανθρώπους που βρίσκονταν στη ζωή με αποτέλεσμα το ποσοστό να φτάνει 

το 60-83% των συνολικών μεταμοσχεύσεων νεφρών. Παράλληλα όμως, τα αποτελέσματα 

δωρεών από αποθανόντες ήταν αρκετά χαμηλά. Αυτή η απόκλιση που υπάρχει σχετικά με τους 

εν ζωή και τους αποθανόντες οφειλόταν στην άγνοια που είχε το νοσηλευτικό προσωπικό και 

στην κακή ενημέρωση σχετικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Πιθανότατα δεν υπήρχαν μέτρα 

και η σωστή γνώση που θα κατάφερναν να μειώσουν αυτή την απόκλιση και για αυτόν τον 

λόγο ήταν τόσο αισθητή. Δεν πρέπει φυσικά να παραλείπεται και η πεποίθηση περί 

εγκεφαλικού θανάτου, περί των νεκρών γενικότερα και οι αντιλήψεις περί δωρεάς οργάνων 

μέχρι εκείνη την στιγμή (Gentry et al., 2004). 

   Το δυσκολότερο σκέλος της διαδικασίας θα πρέπει να κατέχουν οι νοσηλευτές που 

επιβάλλεται να ενημερώνουν και να πληροφορούν τις εκάστοτε οικογένειες αναζητώντας το 

κατάλληλο έδαφος για στήριξη στο έργο τους. Η σωστή εκπαίδευσή τους θα τους επιτρέψει 

να δώσουν απαντήσεις σε καίρια και φλέγοντα ερωτήματα, όταν πρόκειται να έλθει το στάδιο 

της δωρεάς οργάνων από το άτομο της οικογένειάς τους. Σπουδαίο ρόλο κατέχουν λοιπόν ο 

νοσηλευτής και η οικογένεια για οποιαδήποτε απόφαση παρθεί, καθώς η στάση τους είναι ο 

καταλύτης για την πραγματοποίηση της δωρεάς. 

   Επομένως, είναι ιδιαιτέρα ωφέλιμο να διαπιστωθεί και στη συνέχεια να βελτιωθεί η στάση 

των νοσηλευτών για τις μεταμοσχεύσεις καθώς και η στάση της οικογένειας αναφορικά με τις 

μεταμοσχεύσεις, ειδικότερα σήμερα που υπάρχει αυξημένη ανάγκη για μεταμόσχευση. 

Επίσης, καθώς η δωρεά οργάνων δεν είναι ακόμα αποδεκτή από όλα τα άτομα της κοινωνίας, 
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η συνηγορία αυτή όταν υπάρχει είναι πολύ σημαντική για τους νοσηλευτές οι οποίοι πρέπει να 

βρεθούν απέναντι από μία τόσο κρίσιμη κατάσταση που είναι η δωρεά αλλά και μετέπειτα η 

μεταμόσχευση. Ο νοσηλευτής με όλα τα προσόντα που πρέπει να κατέχει μπορεί να δράσει 

καθοριστικά για τις αποφάσεις και την γνώμη που θα αποκτήσει η οικογένεια για τη δωρεά 

οργάνων του ανθρώπου τους. Όλα τα παραπάνω παράλληλα με άλλα εκπαιδευτικά θέματα 

είναι εκείνα που πρέπει να απασχολούν τους νοσηλευτές σχετικά με τη δωρεά και τη 

μεταμόσχευση οργάνων (Bener et al., 2008).  

   Αν και υπάρχουν αρκετές εξελίξεις που έχουν συμβεί σχετικά με το ζήτημα που εξετάζεται, 

είναι σημαντική προϋπόθεση για την διεξαγωγή μίας μεταμόσχευσης που χαρακτηρίζεται ως 

μία πολύ σημαντική και αναγκαία πράξη προς χιλιάδες άλλους ανθρώπους, η σωστή 

ενημέρωση και η διάδοση της διαδικασίας δωρεάς οργάνων. Είναι βέβαια αναγκαίο το 

εκάστοτε άτομο να προσπεράσει τον πόνο του θανάτου που βιώνει ή πρόκειται να βιώσει και 

να σκεφτεί με αλτρουϊσμό δίνοντας ζωή σε κάποιο άλλο άτομο. Είναι μία πράξη γενναιοδωρίας 

και τα άτομα αυτά θα πρέπει να γνωρίζουν πόσο δύναμη και αγάπη δίνουν στον συνάνθρωπό 

τους που έχει την ανάγκη τους (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ, 2016).
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   Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνηθούν οι γνώσεις, οι πεποιθήσεις, οι 

αξίες και η κουλτούρα της οικογένειας των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων ως 

καταλυτικοί παράγοντες για τις μεταμοσχεύσεις, καθώς και οι απόψεις και στάσεις των 

νοσηλευτών για το θέμα και οι πιθανές συσχετίσεις τους με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

Επίσης, να μελετήσει αν η επιμορφωτική παρέμβαση δρα θετικά στη βελτίωση των 

πεποιθήσεων και στάσεων στους νοσηλευτές. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Βασικοί Στόχοι 

1. Η διερεύνηση των στάσεων και πεποιθήσεων των νοσηλευτών για τη δωρεά 

οργάνων 

2. Η διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας  

3. Η διερεύνηση της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στις 

οικογένειες 

4. Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης για την 

ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

εκπαίδευσης 

5. Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των δυνητικών δωρητών οργάνων και ιστών 

μέσω ενημερωτικών βιβλιαρίων 

Επιμέρους Στόχοι 
 

1) Να διερευνήσει τη στάση και τη γνώση των νοσηλευτών στο ζήτημα της δωρεάς οργάνων 

και των πιθανών συσχετίσεών τους με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Αναλυτικότερα, 

η έρευνα επισημαίνει το ρόλο του νοσηλευτή ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας για 

ορθή πληροφόρηση και επεξήγηση του όρου «εγκεφαλικός θάνατος» στους οικείους ενός 

δυνητικού δότη. Αναμένονται επίσης σημαντικές επισημάνσεις που δυνατόν να συντείνουν 

στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και στάσεων μερίδας επαγγελματιών υγείας, που 

συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. 

2) Η διερεύνηση οικογενειών Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων, που βρίσκονται 

καθημερινά αντιμέτωποι με εμπειρίες θανάτου, πένθους και τον φόβο θανάτου που 

επιδεικνύουν, καθώς και της στάσης τους απέναντι στο θάνατο, ώστε να απαντηθεί το 
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ερώτημα του εάν χρήζουν περισσότερης εκπαίδευσης στα θέματα θανάτου. Ταυτόχρονα 

εξετάσθηκαν οι δημογραφικοί προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της 

ποιότητας ζωής των οικογενειών αυτών. 

3)  Η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των νοσηλευτών γύρω από την προσφορά 

οργάνων/μεταμοσχεύσεις και ενδεχόμενες συσχετίσεις τους με δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, καθώς και η διαφοροποίηση αυτών μετά από μια επιμορφωτική 

παρέμβαση. Επιπλέον, μέσω εκπαιδευτικής παρέμβασης, να ενδυναμωθούν οι γνώσεις, και 

ο ρόλος των νοσηλευτών για τις μεταμοσχεύσεις και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά 

της. 

4) Να διερευνήσει την επικύρωση και την αξιοπιστία μιας κλίμακας σχετικά με τη 

μεταμόσχευση νεφρού ζώντος δότη (LDKT) σε Κύπρο. Επιπλέον, η διερεύνηση της 

επίδρασης ενός προγράμματος των δοτών και των μη δωρητών σχετικά με τη στάση τους 

απέναντι στη μεταμόσχευση νεφρών ζωντανών δοτών. (1) Επίσης ένας άλλος στόχος είναι 

η ανάπτυξη ενός εργαλείου για την εκτίμηση της στάσης και της γνώσης του γενικού 

πληθυσμού έναντι της μεταμόσχευσης νεφρού δότη ζωντανής ζωής στον ελληνικό και 

κυπριακό πληθυσμό, (2) να πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα παρέμβασης μέσω 

εκπαιδευτικού υλικού τύπου φυλλαδίων για να αλλάξει τη στάση των πιθανών δοτών και 

των μη δωρητών σχετικά με τη μεταμόσχευση. Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να 

αξιολογήσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής των οικογενειών των δυνητικών δωρητών και 

ληπτών οργάνων καθώς και να διερευνηθούν οι δημογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους. 

Ερευνητικές υποθέσεις  

i. Ποιες είναι, οι γνώσεις, πεποιθήσεις, αξίες και η κουλτούρα των Νοσηλευτών στις ΜΕΘ 

(Μονάδων Εντατικής Θεραπείας) στην Κύπρο και Ελλάδα;  

ii. Πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και η ενθάρρυνση των επαγγελματιών υγείας για μια 

θετικότερη στάση στο θέμα της δωρεάς οργάνων; 

iii. Ποιες είναι οι γνώσεις, πεποιθήσεις, αξίες και η κουλτούρα της οικογένειας των Κυπρίων 

Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών οργάνων;  

iv. Ποιες είναι οι διαφορές των απόψεων των οικογενειών των Ληπτών Οργάνων Νεφρού πριν 

και μετά την παρέμβαση; 
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Θεωρητικοί και Λειτουργικοί ορισμοί 
 

   Μεταμόσχευση ονομάζεται η εμφύτευση κάποιου ιστού ή οργάνου, το οποίο λέγεται 

μόσχευμα και παίρνει τη θέση κάποιου οργάνου που δεν μπορεί να επιτελέσει σωστά τη 

λειτουργία του. Επομένως μεταμόσχευση, είναι η κατάσταση κατά την οποία ένα όργανο από 

κάποιο άλλο άτομο εμφυτεύεται μέσω χειρουργείου σε ένα άτομο το οποίο βιώνει σοβαρό 

πρόβλημα. Το άτομο εκείνο που κάνει δωρεά το όργανό του λέγεται δότης ενώ εκείνος που το 

δέχεται, λήπτης.  

   Αναφορικά με την ιατρική, μεταμόσχευση καλείται ένα επιτυχημένο χειρουργείο κατά το 

οποίο επαναγγειώνεται ένα όργανο ή ιστός, το οποίο φυσικά θα πρέπει να έχει προέλθει από 

τη διαδικασίας της δωρεάς οργάνων που αποτελεί στις μέρες μας αμφιλεγόμενο ζήτημα με 

αρκετά άτομα υπέρ και κατά. (UNOS, 2010). 

   Ξενομόσχευμα είναι το μόσχευμα που μπορεί να δοθεί για παράδειγμα από κάποιο ζώο 

(πίθηκο) σε άνθρωπο καθώς μπορεί να είναι συμβατό αν συμφωνηθεί από τους ιατρούς. Αυτή 

η διαδικασία αναφέρεται ως ξενομεταμόσχευση και είναι πραγματικότητα ειδικά όσο 

εξελίσσεται η επιστήμη. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, συχνά παρατηρείται απόρριψη του 

μοσχεύματος σε σχέση με το αν ο δότης ήταν άνθρωπος (Bhattacharya, Niranjan & Chettri., 

2013). 

   Δωρητής οργάνων είναι το άτομο που ενώ βρίσκεται στη ζωή έχει την ανάγκη και προβαίνει 

στην δωρεά οργάνων για τυχόν μεταμόσχευση όταν εκείνος πεθάνει. Επιπλέον, υπάρχει η 

δυνατότητα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες το άτομο αυτό να δωρίσει όργανο ενώ 

βρίσκεται σε ζωή και δεν πρόκειται να έλθει κάποιος θάνατος.  

   Δότης οργάνων είναι το άτομο από το οποίο αποσπάται ένα όργανο για μεταμόσχευση είτε 

έχει αποβιώσει είτε βρίσκεται ακόμα εν ζωή, ακολουθώντας φυσικά την νομοθεσία που ισχύει 

για την συγκεκριμένη διαδικασία.  

   Λήπτης οργάνων είναι το άτομο που πρόκειται να δεχθεί το όργανο που θα προσφέρει ο 

δότης.  

   Εγκεφαλικός θάνατος θεωρείται η μη αναστρέψιμη βλάβη του εγκεφάλου που δεν είναι 

εφικτή να αντιμετωπιστεί με κάποιον από τους υπάρχοντες τρόπους με αποτέλεσμα την 

απώλεια λειτουργιών του εγκεφάλου χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αναστροφής αυτών των 

απωλειών (Machado 2010). Κατά την κατάσταση αυτή επέρχεται και ο βιολογικός θάνατος 



30 
 

του ανθρώπου καθώς χωρίς τον εγκέφαλο δεν μπορούν να υπάρξουν και οι επιμέρους 

λειτουργίες.  

   Μόσχευμα καλείται το τμήμα του ιστού ή ολόκληρο όργανο, το οποίο αφαιρείται από την 

αρχική φυσική του θέση και μεταφέρεται σε νέα θέση του ίδιου ή άλλου ατόμου.  

   Ιστός που αφαιρείται από ένα μέρος του σώματος και τοποθετείται σε άλλη θέση στο ίδιο 

άτομο ονομάζεται αυτομόσχευμα και δεν μπορεί να απορριφθεί από τον οργανισμό.  

   Ομοίως συμβαίνει και σε μοσχεύματα μεταξύ ομοζυγωτικών διδύμων ή ζώων με στενή 

συγγένεια, τα ισομοσχεύματα, τα οποία γίνονται απόλυτα αποδεκτά από τον οργανισμό του 

δέκτη.  

   Μοσχεύματα που μετεμφυτεύονται σε άτομα του ίδιου είδους, τα αλλομοσχεύματα ή 

ομοιομοσχεύματα, συχνά απορρίπτονται και γενικά απαιτούν ειδικές προσπάθειες για 

πρόληψη της απόρριψής τους.  

   Μοσχεύματα ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών ειδών, τα ξενομοσχεύματα ή 

ετερομοσχεύματα, συνήθως καταστρέφονται πολύ γρήγορα από τον οργανισμό του δέκτη. 

   Μοσχεύματα ιστών ή οργάνων μπορούν να μετεμφυτευτούν στη φυσιολογική τους θέση στο 

σώμα του δέκτη, π.χ. δέρμα στην επιφάνεια του σώματος (ορθότοπα μοσχεύματα) ή σε μη 

φυσιολογική θέση, όπως οι νεφροί που μεταμοσχεύονται στο κάτω μέρος της κοιλιάς και όχι 

στην οσφυϊκή χώρα (ετερότοπα μοσχεύματα) (Bhattacharya, Niranjan & Chettri., 2013). 

   Τα μοσχεύματα μετεμφυτεύονται με μακροχρόνια προοπτική. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις, 

όπως εκτεταμένα εγκαύματα, που η χρησιμοποίηση δερματικού αλλομοσχεύματος ή 

ετερομοσχεύματος μπορεί να προβεί σωτήρια για τη ζωή εμποδίζοντας την απώλεια υγρών 

και πρωτεϊνών και προστατεύοντας από μολύνσεις. Όταν το αλλομόσχευμα απορριφθεί, ο 

οργανισμός του ασθενούς έχει ανανήψει αρκετά και μπορεί να δεχθεί μόνιμο αυτομόσχευμα. 

   Ορισμένοι ιστοί, όπως τα οστά, οι χόνδροι, οι τένοντες, οι περιτονίες, οι αρτηρίες και οι 

καρδιακές βαλβίδες, μπορούν να μεταμοσχευθούν ακόμη και αν τα κύτταρά τους είναι νεκρά 

κατά τον χρόνο της μεταμόσχευσης ή απορριφθούν σύντομα. Στη περίπτωση αυτή 

διαδραματίζουν ρόλο στηρικτικό παρά πραγματικού μοσχεύματος και η λειτουργία τους δεν 

εξαρτάται από βιολογικές εξεργασίες. Κατάλληλα υποκατάστατα αποτελούν και 

ξενομοσχεύματα ή αδρανείς τεχνητοί μηχανισμοί. 
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   Τα μοσχεύματα των ιστών περιλαμβάνουν τα δερματικά, τον κερατοειδή χιτώνα του 

οφθαλμού, τα αιμοφόρα αγγεία, τις καρδιακές βαλβίδες, τα οστά, τις περιτονίες, τα νεύρα και 

των μυελό των οστών. Στα μοσχεύματα ιστών ανήκουν και οι μεταγγίσεις του αίματος και των 

κεκαθαρμένων συστατικών του (ερυθροκύτταρα, αιμοπετάλια, πλάσμα) (J.Hunter (1771). 

   Τα περισσότερα δερματικά μοσχεύματα είναι αυτομοσχεύματα, ενώ ειδική ένδειξη για 

αλλομοσχεύματα αποτελούν τα βαριά εγκαύματα. Τα δερματικά αλλομοσχεύματα φαίνεται 

ότι απορρίπτονται συχνότερα από κάθε άλλο ιστό. Αλλά η χρήση των αυτομοσχευμάτων 

εξαρτάται από το πόσο υγιές δέρμα διαθέτει ο άρρωστος.  

   Κρημνώδη μοσχεύματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε περιπτώσεις απώλειας δέρματος και 

υποδόριου λίπους. Αλλά η δημιουργία κρημνού και η συγκράτησή του στην κοίτη υποδοχής 

είναι πολύπλοκη και συχνά προκαλεί έντονη ενόχληση στον ασθενή. Τα κοσμητικά 

αποτελέσματα είναι καλά και το υποδόριο λίπος που εμπεριέχεται στον κρημνό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εκτεθειμένου οστού ή να επιτρέψει τις κινήσεις σε μια 

ρικνωμένη άρθρωση ή τον σχηματισμό για παράδειγμα μιας νέας μύτης Τα ελεύθερα 

δερματικά μοσχεύματα ολικού πάχους μπορούν να επιβιώσουν τις περισσότερες φορές χωρίς 

αιμάτωση. Δίνουν καλά κοσμητικά αποτελέσματα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για εφαρμογή 

στο πρόσωπο. Το κύριο μειονέκτημά τους είναι ότι όταν δεν είναι πολύ μικρά, η θέση-δότης 

από την οποία προέρχονται, μπορεί να απαιτήσει και αυτή μεταμόσχευση δέρματος. 

   Τα δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους είναι τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα στην 

πλαστική χειρουργική. Αφαιρούνται από την επιφάνεια του δέρματος με το χέρι ή με ειδικό 

δερμοτόμο και έχουν πάχος μέχρι ένα χιλιοστό. Το μόσχευμα που περιέχει ζωντανά κύτταρα 

είναι τόσο λεπτό ώστε συνήθως τρέφεται επαρκώς από τη γυμνή επιφάνεια στην οποία 

εφαρμόζεται και ο κίνδυνος αποτυχίας της επιβίωσής του στη νέα θέση είναι πολύ μικρότερος 

από αυτών των μοσχευμάτων ολικού πάχους. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η 

θέση-δότης δεν υφίσταται μεγάλη βλάβη. Είναι ευαίσθητη μόνο για περίπου 2 εβδομάδες και 

μοιάζει με επιπόλαιη εκδορά τόσο στην εμφάνιση όσο και στην επούλωση, η οποία λαμβάνει 

χώρα από τις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. Όμως τείνει να παρουσιάζει μια στιλπνή 

κοκκινωπή όψη, που δεν είναι αισθητικά ικανοποιητική, όπως με τους άλλους τύπους 

δερματικών μοσχευμάτων. 

   Υπάρχουν ορισμένες μορφές τύφλωσης στις οποίες το μάτι είναι τελείως φυσιολογικό, εκτός 

από τον κερατοειδή χιτώνα, οπότε η μεταμόσχευση του κερατοειδούς μπορεί να 

αποκαταστήσει την όραση. Επειδή τα κύτταρα του κερατοειδούς παραμένουν βιώσιμα έως και 
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12 περίπου ώρες μετά το θάνατο, ο κερατοειδής που θα ληφθεί μέσα στο διάστημα αυτό μπορεί 

να μεταμοσχευθεί με επιτυχία. Η ψύξη του μοσχεύματος επιβραδύνει την καταστροφή του, αν 

και όσο πιο νωρίς πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση τόσο καλύτερες είναι οι προοπτικές 

επιτυχίας. Η κοίτη στην οποία τοποθετείται το μόσχευμα δεν έχει αγγεία και η θρέψη του 

γίνεται με διάχυση από τους γύρω ιστούς. Επειδή οι περισσότεροι παράγοντες απόρριψης 

μεταφέρονται με την κυκλοφορία, η απουσία αιμοφόρων αγγείων επιτρέπει στα περισσότερα 

αλλομοσχεύματα κερατοειδούς απεριόριστη επιβίωση χωρίς απόρριψη. Απόρριψη μπορεί να 

παρουσιαστεί αν αναπτυχθούν αγγεία στο μόσχευμα.  

   Το αγγειακό μόσχευμα είναι το πιο ικανοποιητικό αυτομόσχευμα, όμοιο κατά βάση με τα 

δερματικά αυτομοσχεύματα. Αγγειακά μοσχεύματα πραγματοποιούνται συχνά για την 

παράκαμψη αποφραγμένων ή επικίνδυνα στενωμένων αρτηριών (αρτηριοσκλήρωση). 

Αφαιρείται μια μη σημαντική φλέβα από την επιφάνεια των ποδιών, αναστρέφεται έτσι ώστε 

οι βαλβίδες της να μην εμποδίζουν τη ροή του αίματος και στη συνέχεια το φλεβικό μόσχευμα 

συνδέεται με την πάσχουσα αρτηρία επάνω και κάτω από την απόφραξη. Οι παρακαμπτήριες 

αυτές επεμβάσεις στις στεφανιαίες αρτηρίες (by-pass) αποτελούν τη συχνότερη 

καρδιοχειρουργική επέμβαση. Φλεβικά ή αρτηριακά αυτομοσχεύματα είναι λιγότερο επιτυχή. 

Με τον καιρό τα τοιχώματά τους εκφυλίζονται, με αποτέλεσμα τη διάτασή τους και κίνδυνο 

ρήξης ή την απόφραξή τους. 

   Αν μια καρδιακή βαλβίδα εμφανίζει σοβαρή βλάβη, τότε μπορεί να αντικατασταθεί με έτερο 

μόσχευμα ή μηχανική βαλβίδα που αμφότερα δεν αποτελούν ιδανική λύση. Τα 

ετερομοσχεύματα έχουν φυσιολογική κεντρική ροή, αλλά ύστερα από μερικά χρόνια γίνονται 

δύσκαμπτα και παύουν να λειτουργούν. Οι πλαστικές βαλβίδες αναγκάζουν το αίμα να ρέει 

γύρω από την επιφάνεια μιας σφαίρας ή μιας καταπακτής με συνέπεια να υπάρχει μια τάση 

καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων και πρόκληση αναιμίας. (Αντωνακόπουλος Ν, 

2017). 

   Όταν σε κατάγματα αποτυγχάνει η αποκατάσταση της συνέχειας του οστού, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν επιτυχώς αυτομοσχεύματα και με μικρότερη επιτυχία αλλομοσχεύματα 

οστού. Το μόσχευμα στις περιπτώσεις αυτές λειτουργεί απλώς ως κατασκευαστικό ικρίωμα 

και δεν συμμετέχει ενεργητικά στην ίαση. 

   Οι περιτονίες, που αποτελούν πέταλα ισχυρού συνδετικού ιστού τα οποία περιβάλλουν τις 

μυϊκές δεσμίδες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτομοσχεύματα για την πλαστική σε 

κήλες. Η αρχή της χρησιμοποίησής τους είναι με αυτήν του δέρματος. 
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   Τα νεύρα έξω από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό μπορούν να αναγεννηθούν αν 

υποστούν βλάβη. Αν, όμως, κοπούν τα έλυτρα που περιέχουν τα νεύρα, η αναγέννησή τους 

μπορεί να καταστεί αδύνατη. Ακόμη και αν συμβεί, είναι απίθανο να είναι πλήρης, επειδή τα 

περισσότερα νεύρα είναι μικτά, κινητικά και αισθητικά, και δεν υπάρχει έλεγχος που να 

εξασφαλίζει ότι οι αναγεννώμενες ίνες ακολουθούν τη σωστή οδό. Ορισμένες θα 

ακολουθήσουν εσφαλμένη κατεύθυνση και θα είναι συνεπώς ανίκανες να λειτουργήσουν. 

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που η ανασυγκόλληση ακρωτηριασμένων άκρων δεν είναι 

συνήθως ικανοποιητική. Ένα μηχανικό τεχνητό μέλος είναι πιθανό χρήσιμο για τον άρρωστο. 

   Νόσοι στις οποίες ο μυελός των οστών είναι ελαττωματικός, όπως η απλαστική αναιμία, 

μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεταμόσχευση τέτοιου ιστού. Μερικές μορφές λευχαιμίας 

μπορούν να ιαθούν με την καταστροφή με φάρμακα και ακτινοβολίες του πάσχοντος μυελού 

των οστών του ασθενούς και τη μεταμόσχευση υγιούς. Γενικά υπάρχει μια τάση απόρριψης 

του αλλομοσχεύματος και αντίδραση από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του 

μυελικού μοσχεύματος κατά των ιστών του ασθενούς που μπορεί να έχουν και μοιραία 

κατάληξη. Η χρησιμοποίηση μονοκλωνικών αντισωμάτων για την εκλεκτική απομάκρυνση 

των υπεύθυνων λεμφοκυττάρων του μοσχεύματος έχει δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

   Η απόρριψη του μοσχεύματος είναι εντονότερη, όσο μεγαλύτερη αντιγονική διαφορά 

υπάρχει μεταξύ δότη και λήπτη. Το ανοσιακό σύστημα του οργανισμού δεν μπορεί, δυστυχώς, 

να κάνει διάκριση μεταξύ παθογόνων μικροοργανισμών και κυττάρων ενός μοσχεύματος που 

σώζει τη ζωή. Αμφότερα γίνονται αισθητά ως ξένα και υφίστανται την επίθεσή του, πράγμα 

που οδηγεί στην απόρριψη του μοσχεύματος. Τα κύτταρα-κλειδιά του ανοσοποιητικού 

συστήματος είναι τα λεμφοκύτταρα, από τα οποία υπάρχουν δύο βασικοί τύπου, τα Τ-

λεμφοκύτταρα και τα Β-λεμφοκύτταρα, που έχουν και τα δύο την ικανότητα να ξεχωρίζουν 

μια ουσία του οργανισμού από μία ξένη, η οποία φέρει στην επιφάνειά της ορισμένα τα μόρια, 

τα αντιγόνα, που προκαλούν την ανοσιακή αντίδραση. Τα Τ-λεμφοκύτταρα είναι υπεύθυνα για 

την κυτταροσύνδετη ανοσία στην οποία τα λεμφοκύτταρα αυτά προσβάλλουν αμέσως τα 

αντιγόνα της ξένης ουσίας. Τα Β-λεμφοκύτταρα δρουν έμμεσα κατά του εισβολέα παράγοντας 

αντισώματα. Στο σύνολό της, η ανοσιακή αντίδραση είναι πολύπλοκη με συντονισμένη 

συμμετοχή στην επίθεση κατά του εισβολέα Τ-λεμφοκυττάρων, Β-λεμφοκυττάρων, 

μακροφάγων και χημικών ουσιών της κυκλοφορίας. Η απόρριψη ενός μοσχεύματος 

προκαλείται γενικά από κυτταροσύνδετες αντιδράσεις. Η διαδικασία διαρκεί ημέρες ή μήνες. 

Προσβολή του μοσχεύματος από αντισώματα εμφανίζεται όταν ο δέκτης έχει προϋπάρχοντα 

αντισώματα κατά των αντιγόνων του δότη, όπως συμβαίνει αν έχουν προηγηθεί κυήσεις που 
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εκθέτουν τη μητέρα σε εμβρυϊκά αντιγόνα πατρικής προέλευσης ή μεταγγίσεις αίματος ή άλλες 

μεταμοσχεύσεις. Η απόρριψη από την δράση αντισωμάτων είναι ταχεία, εντός λεπτών της 

ώρας ή ωρών και δεν μπορεί να κατασταλεί (UNOS, 2010). 

Η προφύλαξη από τις αντιδράσεις απόρριψης γίνεται: 

1. Με την εκλογή του κατάλληλου δότη (προτιμώνται οι στενοί συγγενείς) 

2. Με διάφορα θεραπευτικά μέσα, όπως η ακτινοβολία και η χορήγηση 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Από τα ανοσοκατασταλτικά το σπουδαιότερο και πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενο είναι ο αντιλεμφοκυτταρικός ορός. Με τη θεραπευτική, 

όμως, αγωγή της καταστολής της ανοσολογικής αντίδρασης, ο μεταμοσχευμένος 

γίνεται πιο ευπαθής σε μολύνσεις και λοιμώξεις κυρίως μικροβιακής προέλευσης. 

Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταστήσουν δυνατή 

τη μόνιμη αποδοχή ενός μοσχεύματος, χορηγούνται για μερικούς μήνες και έπειτα η δόση τους 

ελαττώνεται ή ορισμένες φορές διακόπτεται πλήρως η χορήγησή τους ,χωρίς απόρριψη του 

μοσχεύματος. Η αλληλοπροσαρμογή δέκτη και μοσχεύματος είναι παρόμοια με την 

απευαισθητοποίηση των ασθενών που πάσχουν από βρογχικό άσθμα, με τη χορήγηση μικρών 

επαναλαμβανόμενων δόσεων από τη γύρη στην οποία είναι ευαίσθητα τα άτομα αυτά.  

   Σημαντική πρόοδο αποτέλεσε η ανακάλυψη ότι ένα λεμφοκύτταρο που παράγει αντισώματα 

μπορεί να ενωθεί με ένα νεοπλασματικό κύτταρο του μυελού των οστών. Το υβριδικό κύτταρο 

που προκύπτει παράγει το ειδικό αντίσωμα του μητρικού του λεμφοκυττάρου, ενώ από το 

νεοπλασματικό κύτταρο έχει κληρονομήσει το χαρακτήρα του απεριόριστου 

πολλαπλασιασμού. Η καλλιέργεια του υβριδίου δίνει έναν κλώνο κυττάρων που παράγουν ένα 

ειδικό-μονοκλωνικό-αντίσωμα με αποκλειστική δράση. Τα μονοκλωνικά αντισώματα 

μπορούν να θεωρηθούν ως αντιλεμφοκυτταρική σφαιρίνη μεγάλης εξειδίκευσης. Μερικά 

μονοκλωνικά αντισώματα φαίνονται αποτελεσματικά ως ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες.  

   Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένα ιδανικό ανοσοκατασταλτικό, όμως η 

απελπιστική κατάσταση αναφορικά με τις μεταμοσχεύσεις, δικαιολογεί την χρήση ορισμένων 

φαρμάκων παρά τους κινδύνους τους. Για τον σκοπό της αναστολής της απόρριψης των 

μοσχευμάτων, χρησιμοποιήθηκαν ως τώρα κυρίως η αζαθειοπρίνη, τα κορτικοστεροειδή και 

ο αντιλεμφοκυτταρικός ορός. Η αζαθειοπρίνη χρησιμοποιείται και στην αντιμετώπιση πολλών 

αυτοάνοσων νοσημάτων. Η πιο σημαντική παρενέργειά της είναι η μυελοκαταστολή. Τα 

κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση πολλών παθήσεων. Έχουν 
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αντιφλεγμονώδη δράση και χρησιμοποιούνται σε ρευματικές νόσους, σε βλάβες των 

επινεφριδίων και του θυρεοειδούς, σε αιματολογικές διαταραχές, σε αλλεργικές αντιδράσεις, 

σε αναπνευστικές, οφθαλμικές και νεοπλασματικές παθήσεις κ.α. Συνήθως χρησιμοποιούνται 

κορτιζόνες, μεθαζόνες και η πρεδνιζολόνη. Έχουν αρκετές αντενδείξεις και παρενέργειες και 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χορήγησή τους. Ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες 

παρενέργειες των κορτικοστεροειδών είναι το γαστρικό έλκος, η οστεοπόρωση, το γλαύκωμα, 

οι ευαισθησίες στις λοιμώξεις, ορισμένες ψυχωσικές εκδηλώσεις, η απορρύθμιση του 

σακχαρώδους διαβήτη κ.ά.  

   Ένας διαφορετικός τύπος ανοσοκατασταλτικού είναι η κυκλοσπορίνη, ένα φυσικό προϊόν 

που απομονώθηκε από δύο στελέχη εδαφικού μύκητα (Tolypocladium, Cylindrocarpon 

lucidum). Χημικά είναι σταθερό κυκλικό πεπτίδιο που προσβάλλει ειδικά τα Τ-λεμφοκύτταρα. 

Χρησιμοποιήθηκε σε κάθε είδους δέκτες μοσχευμάτων με βελτιωμένα ανοσοκατασταλτικά 

αποτελέσματα. Είναι όμως μια ουσία νεφροτοξική. Άλλη μία παρενέργειά της είναι η αύξηση 

της τριχοφυΐας του προσώπου και του σώματος. Εξαιτίας της λιποδιαλυτότητάς της εμφανίζει 

μεταβλητή απορρόφηση και συνεπώς απαιτεί εξατομίκευση στη δοσολογία της. 

Αποδεδειγμένα παρατείνει την επιβίωση των αλλομοσχευμάτων στα ζώα, ενώ βελτιώνει 

σημαντικά και την επιβίωση των μοσχευμάτων όλων των τύπων μεταμόσχευσης συμπαγών 

οργάνων. Έχει και αντιφλεγμονώδη δράση και χρησιμοποιείται και για τη θεραπεία χρόνιων 

και οξέων πεπτικών παθήσεων (π.χ. νόσος του Crohn), στην κερατοεπιπεφυκίτιδα, στην 

αντιμετώπιση της ψωρίασης, του νεφρωσικού συνδρόμου και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. 

Ο αντιλεμφοκυτταρικός ορός είναι από κύτταρα κουνελιού και προφανώς αντενδείκνυται σε 

ασθενείς με αλλεργία στις πρωτεΐνες του κουνελιού. Συχνά χρησιμοποιείται συνδυαστικά με 

κορτικοστεροειδή φάρμακα. Ο συνδυασμός αυτός αν και αυξάνει την ανοσοκαταστολή με την 

επιβίωση του μοσχεύματος, παράλληλα επιτείνει τον κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων. Ο ορός 

χορηγείται σε νοσοκομεία με συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Προσφέρει και μικρή 

προστασία απέναντι σε ιούς χωρίς περίβλημα (π.χ. ιοί ηπατίτιδας). (Αντωνακόπουλος Ν, 

2017). 

   Άλλα σύγχρονα ανασοκατασταλτικά φάρμακα περιλαμβάνουν τη βασιλιξιμάμπη (σε 

νεφρικά μοσχεύματα μαζί με κυκλοσπορίνη και κορτικοστεροειδή), τη θαλιδομίδη (στο 

πολλαπλό μυέλωμα μαζί με μελφαλάνη και πρεδνιζόνη), το εβερόλιμους (σε μεταμοσχεύσεις 

νεφρών και καρδιάς μαζί με κυκλοσπορίνη και κορτικοστεροειδή), το σιρόλιμους (για 

μεταμόσχευση νεφρών συνδυαστικά με κυκλοσπορίνη και κορτικοστεροειδή αρχικά και στη 

συνέχεια μόνο με κορτικοστεροειδή), το τακρόλιμους (σε αλλομεταμοσχεύσεις ήπατος, 
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νεφρών και καρδιάς), τη δακλιζουμάμπη (σε οξείες απορρίψεις αλλογενούς νεφρικού 

μοσχεύματος συνδυαστικά με κυκλοσπορίνη και κορτικοστεροειδή), το μυκοφαινολικό οξύ 

(σε οξείες απορρίψεις αλλογενούς νεφρικού μοσχεύματος συνδυαστικά με κυκλοσπορίνη και 

κορτικοστεροειδή), τη μυκοφαινολάτη (σε οξείες απορρίψεις νεφρικών, καρδιακών και 

ηπατικών μοσχευμάτων σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη και κορτικοστεροειδή)  και τον 

αντιθυμοκυτταρικό ορό (κουνελιού). Η δακλιζουμάμπη δεν έχει σοβαρές παρενέργειες εκτός 

από ορισμένες σπάνιες αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Αν εμφανιστούν άλλες ανεπιθύμητες 

αντιδράσεις, τότε αυτές οφείλονται στα συγχορηγούμενα φάρμακα, κυρίως στην πρεδνιζόνη 

και την κυκλοσπορίνη. Ο αντιθυμοκυτταρικός ορός προφυλάσσει από την απόρριψη κυρίως 

νεφρικών και καρδιακών μοσχευμάτων σε συνδυασμό με άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. 

Χορηγείται και στην απλαστική αναιμία. Όλα τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα έχουν 

αντενδείξεις και ήπιες, μέτριες ή και σοβαρές παρενέργειες. Χρειάζεται εξατομίκευση στη 

δοσολογία και ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπάρξει αλληλεπίδραση με άλλες 

φαρμακευτικές ουσίες (Abramovitz Melissa., 2012). 

   Υπάρχουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, πολλά προβλήματα από την χρήση φαρμάκων όπως είναι 

τα κορτικοστεροειδή και η κυκλοσπορίνη. 

1. Η ανοσοκαταστολή που προκαλούν αυτά τα φάρμακα είναι ειδική και οι ασθενείς 

έχουν αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις  

2. Έχουν συχνά τοξικές επιδράσεις 

3. Πρέπει να χορηγούνται συνεχώς προκειμένου να εμποδιστεί η απόρριψη 

   Μια σημαντική, νέου είδους θεραπεία που θα μπορεί να αποφύγει αυτού του είδους τα 

προβλήματα είναι υπό μελέτη. Είναι γνωστό ότι η ανοσολογική ανοχή για τις ίδιες πρωτεΐνες 

επιτυγχάνεται με κλωνική εξάλειψη ή/και απενεργοποίηση και ότι ο μηχανισμός γι’ αυτές είναι 

η απουσία μη αντιγονικής συνδιέγερσης κατά την στιγμή της πρώτης συνάντησης του 

ανοσοποιητικού συστήματος με το αντιγόνο. Αν, λοιπόν, κατά την ώρα της μεταμόσχευσης, 

καταστεί δυνατή η θεραπεία με φάρμακα αναστολής των συμπληρωματικών πρωτεϊνών οι 

οποίες προκαλούν τη συνδιέγερση, θα είναι επίσης δυνατή μια μόνιμη κατάσταση 

ανοσολογικής ανοχής προς το μόσχευμα. Ελπίδες παρόμοιες δίνονται και από τη μελέτη των 

εμβρύων. Αφού τα μισά περίπου από τα εμβρυϊκά γονίδια έχουν προέλευση πατρική, τότε για 

ποιο λόγο το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας δεν τα επιτίθεται; Το ανοσοποιητικό 

σύστημα της εγκύου δεν επιτίθεται στα κύτταρα τις τροφοβλάστης τα οποία εκφράζουν ξένες 

πρωτεΐνες και δεν απορρίπτει τον πλακούντα. Τα κύτταρα της τροφοβλάστης, αντίθετα από 
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όλα τα υπόλοιπα εμπύρηνα κύτταρα, δεν εκφράζουν τις συνηθισμένες πρωτεΐνες κατηγορίας 

Ι, αλλά μόνο μία πρωτεΐνη από αυτές, η οποία δεν αναγνωρίζεται ως ξένη από τα κύτταρα της 

μητέρας. Ο μηχανισμός αυτός πλέον μελετάται προκειμένου να καταστεί εφικτό να 

χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο και στις μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων. 

Επιλογή δότη και προσδιορισμός ιστοσυμβατότητας 
 

   Οι παράγοντες που προκαλούν την απόρριψη των μοσχευμάτων ονομάζονται αντιγόνα 

ιστοσυμβατότητας. Αν δότης και δέκτης έχουν τα ίδια αντιγόνα (μονοζυγωτικά δίδυμα), δεν 

μπορεί να υπάρξει απόρριψη. Όλα τα κύτταρα του σώματος έχουν αντιγόνα 

ιστοσυμβατότητας, εκτός από τα απύρηνα ερυθρά αιμοσφαίρια που έχουν δικό τους σύστημα 

αντιγόνων (ομάδες αίματος ΑΒΟ). Τα κύρια αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, το σύστημα HLA, 

προσδιορίζονται από γονίδια στο έκτο χρωμόσωμα και διαιρούνται σε δύο ομάδες: 

Α. Τα αντιγόνα κατηγορίας Ι, που αποτελούν τον στόχο μιας αντίδρασης απόρριψης και 

βρίσκονται σε όλους τους ιστούς 

Β. Τα αντιγόνα κατηγορίας ΙΙ, που αρχίζουν την αντίδραση απόρριψης και δεν βρίσκονται σε 

όλους τους ιστούς. Μερικά κύτταρα των ιστών, που μοιάζουν με μακροφάγα, τα δενδριτικά 

κύτταρα, περιέχουν πολλά αντιγόνα κατηγορίας ΙΙ. Έχει επιχειρηθεί πειραματικά και κλινικά 

η απομάκρυνση των κυττάρων αυτών από τα μοσχεύματα. 

   Για τον προσδιορισμό του τύπου των ιστών (προσδιορισμός των αντιγόνων HLA), 

χρησιμοποιούνται λεμφοκύτταρα. Είναι απαραίτητος και ο προσδιορισμός της ομάδας των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα αντιγόνα της οποίας μπορούν επίσης να προκαλέσουν απόρριψη 

μοσχεύματος. Για τον προσδιορισμό του τύπου των ιστών, τα λεμφοκύτταρα αναμειγνύονται 

με ορό που περιέχει αντισώματα κατά ορισμένων αντιγόνων HLA. Αν τα λεμφοκύτταρα είναι 

φορείς αντιγόνων HLA, τα αντισώματα που περιέχει το αντιδραστήριο κατά των αντιγόνων 

αυτών υφίστανται συγκόλληση ή φονεύονται. Τα αντιδραστήρια λαμβάνονται από το αίμα 

ατόμων που έχουν απορρίψει μοσχεύματα, έχουν υποστεί πολλαπλές μεταγγίσεις αίματος ή 

πολλαπλές κυήσεις. Αν τα λεμφοκύτταρα τόσο του δέκτη όσο και του πιθανού δότη φονευτούν 

από δεδομένο ορό, τότε τα άτομα αυτά έχουν κοινά αντιγόνα όσον αφορά το δεδομένο ορό. 

Αν δεν επηρεαστούν τα λεμφοκύτταρα και των δύο, τότε δότης και λήπτης δεν έχουν κοινά 

αντιγόνα. Αν φονευτούν τα λεμφοκύτταρα του δότη, αλλά όχι του δέκτη, υπάρχει αντιγόνο 

στο δότη που δεν υπάρχει στο λήπτη. Χρησιμοποιώντας μια σειρά ορών, είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί ο βαθμός ομοιότητα των αντιγόνων HLA δέκτη και δότη. Τελικά, πριν από τη 
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μεταμόσχευση, γίνεται άμεση διασταύρωση ορού δέκτη και λεμφοκυττάρων του δότη. Θετική 

διασταύρωση αποτελεί αντένδειξη για τη συγκεκριμένη μεταμόσχευση. 

   Ο προσδιορισμός του τύπου των ιστών συνήθως δεν δίνει ακριβή πρόβλεψη αναφορικά με 

την τύχη του μοσχεύματος σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, κυρίως όταν δέκτης και δότης δεν 

είναι συγγενικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τους νόμους της μεντελικής κληρονομικότητας, ένα 

μόσχευμα από γονέα σε παιδί έχει πάντοτε όμοια τα μισά αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, ενώ 

μεταξύ αδερφών υπάρχει μια πιθανότητα στις τέσσερις για πλήρη ομοιότητα των αντιγόνων 

HLA, μια πιθανότητα στις δύο για ομοιότητα κατά το ήμισυ και μια πιθανότητα στις τέσσερις 

για καμιά ομοιότητα. 

Επίδραση των μεταγγίσεων αίματος στην επιτυχία μιας μεταμόσχευσης 
 

   Επειδή ύστερα από μια μετάγγιση αίματος, ορισμένοι ασθενείς ευαισθητοποιούνται στα 

αντιγόνα HLA του δότη, θεωρήθηκε πως οι προ ηγηθείσες μεταγγίσεις θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν αρνητικά την προοπτική μιας μεταμόσχευσης. Όμως αποδείχθηκε ότι τα 

αποτελέσματα μεταμοσχεύσεων νεφρού σε ασθενείς που είχαν υποστεί προηγουμένως 

μεταγγίσεις αίματος, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ομοιότητα των HLA, ήταν σαφώς καλύτερα 

από τα αποτελέσματα σε ασθενείς που δεν είχαν υποστεί ποτέ μετάγγιση. Τα περισσότερα 

κέντρα μεταμοσχεύσεων πραγματοποιούν σήμερα μεταγγίσεις πριν από την επέμβαση, παρόλο 

που μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν αντισώματα HLA κατά ευρέος φάσματος του πληθυσμού. 

Αλλά το ίδιο γίνεται και από ασθενείς που απέρριψαν το νεφρικό μόσχευμα και τέθηκαν εκ 

νέου σε αιμοκάθαρση και από γυναίκες που είχαν πολλαπλές κυήσεις. Οι μεταγγίσεις πάντως 

αυτές συνίστανται στην επανειλημμένη χορήγηση μικρών ποσοτήτων αίματος από ένα πιθανό 

δότη, στενό συγγενή του ασθενούς. Αν δεν εμφανιστεί ευαισθητοποίηση, τα αποτελέσματα 

της μεταμόσχευσης νεφρού που ακολουθεί είναι εξαιρετικά. Πάντως, ορισμένοι ασθενείς που 

προετοιμάζονται με αυτή τη μέθοδο, εμφανίζουν θετική διασταύρωση με τα λεμφοκύτταρα 

του δότη, γεγονός που αποκλείει μεταμόσχευση από αυτόν (Abramovitz Melissa., 2012). 

Τράπεζες ιστών και οργάνων 
 

   Χωρίς αιμάτωση τα όργανα καταστρέφονται γρήγορα. Η ψύξη μπορεί να επιβραδύνει τις 

εξεργασίες της καταστροφής, αλλά δεν μπορεί να τις σταματήσει. Η ευαισθησία στην 

καταστροφή διαφέρει από όργανο σε όργανο. Στη θερμοκρασία του σώματος ο εγκέφαλος 

παρουσιάζει ανεπανόρθωτες καταστροφές ύστερα από 3 έως 5 λεπτά της ώρας, η καρδιά, το 

ήπαρ, το πάγκρεας και οι πνεύμονες μετά από 10 έως 30 λεπτά της ώρας, οι νεφροί μετά από 
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50 έως 100 λεπτά και το δέρμα και ο κερατοειδής χιτώνας μετά από 6 έως 12 ώρες. Κατά τη 

μεταμόσχευση νεφρού από ζωντανό δότη, οι εγχειρήσεις στο δότη και το λήπτη διεξάγονται 

συγχρόνως, ώστε δεν υπάρχει πρόβλημα συντήρησης του μοσχεύματος. Ένας πτωματικός 

νεφρός αφαιρείται το ταχύτερο δυνατό, κατά προτίμηση μέσα σε μία ώρα, από το πτώμα, 

γίνεται έγχυση ψυχρών διαλυμάτων στα αγγεία του και διατηρείται σε ψυγείο ή μέσα σε πάγο 

στους 4 βαθμούς της κλίμακας Κελσίου, μέχρι και 48 ώρες (καλύτερα αποτελέσματα έχουμε 

για διάρκεια στον πάγο μέχρι και 24 ώρες).  

   Προκειμένου να διατηρηθεί 48 έως 72 ώρες απαιτείται τεχνητή κυκλοφορία του οργάνου με 

ειδικό πολύπλοκο μηχάνημα, που δίνει στα αγγεία του  ψυχρά, οξυγονωμένα φυσιολογικά 

διαλύματα της ίδιας ωσμωτικής πίεσης με το αίμα. Η διατήρηση, όμως, πέραν των 72 ωρών 

είναι δύσκολη. Τα αιμοσφαίρια, τα σπερματοζωάρια και ορισμένα άλλα κύτταρα μπορούν να 

υποβληθούν σε κατάψυξη και να διατηρηθούν απεριόριστα. Ειδικά συντηρητικά υγρά 

προλαμβάνουν την καταστροφή τους από τους κρυστάλλους πάγου που σχηματίζονται, αλλά 

τα υγρά αυτά έχουν βλαπτικές επιδράσεις αν εισαχθούν σε ολόκληρα όργανα όπως για 

παράδειγμα σε ένα νεφρό. 

   Τεχνικές συντήρησης για την καρδιά, τους πνεύμονες, το ήπαρ και το πάγκρεας δεν έχουν 

μελετηθεί στην έκταση που μελετήθηκαν για τους νεφρούς. Οι αρχές είναι οι ίδιες, παρόλο 

που τα όργανα αυτά δεν ανέχονται τόσο πολύ την ισχαιμία. Η μεταμόσχευση γίνεται το 

ταχύτερο δυνατό, κατά προτίμηση μέσα σε 8 ώρες για το ήπαρ και το πάγκρεας, 4 ώρες για 

την καρδιά και 2 ώρες για το κοινό καρδιοπνευμονικό μόσχευμα. Απαιτείται συνεχής και 

πολλή έρευνα ακόμη για να φτάσουν οι τράπεζες οργάνων, να είναι ανάλογες με τις τράπεζες 

αίματος. 

 

Ζώντες δότες  
Δότες που βρίσκονται στη ζωή χωρίζονται σε 5 κατηγορίες: 
 

   Ζώντες συγγενείς δότες  
   Η δωρεά οργάνου από κάποιον ενήλικα συγγενή που βρίσκεται στη ζωή γίνεται αποδεκτή 

παγκοσμίως από όλα τα κέντρα που γίνονται μεταμοσχεύσεις. Γίνεται αποδεκτό ότι δεν 

επιβαρύνεται κάπως ο δότης στην υγεία του και έπειτα στηρίζει τον συγγενή του και του δίνει 

ζωή μέσω αυτής της πράξης. Αυτή η ικανοποίηση βέβαια θα επέλθει αν το όργανο είναι 

συμβατό και γίνει αποδεκτό από τον οργανισμό του λήπτη.  
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   Ζώντες δότες χωρίς συγγενικό δεσμό με τον ασθενή που βρίσκεται σε συναισθηματικό 
δέσιμο μαζί του 
   Είναι τα άτομα που βρίσκονται στη ζωή, δεν είναι συγγενείς του ατόμου που θα προβεί στη 

μεταμόσχευση αλλά έχουν κάποιου είδους συναισθήματα. Για παράδειγμα μπορεί να είναι 

φίλος του λήπτη που επιθυμεί να προσφέρει ζωή στο άτομο που αγαπά, άρα η διαδικασία δεν 

γίνεται με πίεση του ατόμου.  

   Ζώντες μη συγγενείς δότες με αλτρουιστική δωρεά 
   Όταν γίνεται αναφορά σε άτομο που ακόμα ζει, αλτρουιστική προσφορά λέγεται ότι είναι 

μόνο εκείνη που γίνεται από τους συγγενείς του. Προφανώς όταν υπάρχει συγγενική σχέση 

δεν υπάρχει αμφισβήτηση, ενώ σε περίπτωση μη συγγενή μπορεί να κατηγορηθούν ότι υπάρχει 

κάποια αμοιβή. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρέπει να δέχονται οι ιατροί τέτοιου είδους 

δότες αν δεν εξακριβωθεί ότι όντως υπάρχει ο αλτρουισμός που καθορίζει αυτή την πράξη. 

Ζώντες μη συγγενείς δότες με ανταμειβόμενη δωρεά 
   Εφόσον η πώληση οργάνων είναι απαγορευτική σύμφωνα με την νομοθεσία, έτσι και για την 

αμοιβή υπό οποιαδήποτε μορφή προς τον δότη ισχύει το ίδιο. Μέσω της συνδιαλλαγής με 

όποιον τρόπο ο δότης μπορεί να παρασυρθεί και να πάρει κάποια απόφαση που θα μετανιώσει 

στην πορεία. Έτσι, προέκυψε η απαγόρευση που αναφέρθηκε. 

Ζώντες μη συγγενείς δότες με καθαρά εμπορική συναλλαγή 
   Όπως ήδη αναφέρθηκε η αμοιβή για την λήψη κάποιου οργάνου είναι απαγορευτική καθώς 

το ανθρώπινο σώμα δεν θα πρέπει να θεωρείται ως εμπόρευμα προς πώληση. Το να υπάρχει η 

πώληση και η αγορά στα ανθρώπινα όργανα αποτελεί καταδικαστέα πράξη από την επιστήμη 

αλλά και από την θρησκεία αλλά και από την φιλοσοφική οπτική γωνία. Το σώμα μας είναι 

από τα πιο σημαντικά και για αυτό το λόγο δεν πρέπει να το διαθέτουμε για κανέναν λόγο 

ακόμα και αν αυτός είναι οικονομικός και πολύ σοβαρό λόγο.  

Ορισμοί με βάση τη νομοθεσία 
 

   Σύμφωνα με το Νόμο 127/12 Περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων 

Ανθρώπινης Προέλευσης, δωρεά θεωρείται η δωρεά οργάνου προκειμένου να γίνει 

μεταμόσχευση. Δότης αποκαλείται το άτομο που είτε βρίσκεται στη ζωή είτε πρόκειται είτε 

έχει πεθάνει και επιθυμεί να δωρίσει κάποια από τα όργανά του σε ένα άτομο που πάσχει από 

κάτι και χωρίς αυτά δεν θα μπορέσει να ζήσει.  
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i.    «άδεια»: Είναι η συναίνεση, αφού ελεγχθούν όλες οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της 

άδειας αν το άτομο επιθυμεί να εγγραφεί στο μητρώο της αρχής είτε ως δότης είτε ως λήπτης.  

ii.    «αρμόδια αρχή»: Είναι ο φορέας εκείνος που έχει την ευθύνη για την εφαρμογή και τη 

σωστή λειτουργία των ενεργειών που συμβαίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και έπειτα από μία 

μεταμόσχευση. 

iii.    «αποβολή»: Είναι η κατάσταση κατά την οποία καταλήγει ένα όργανο όταν δεν καταφέρνει 

να χρησιμοποιηθεί για την μεταμόσχευση για πολλούς διαφορετικούς λόγους.  

iv.    «χαρακτηρισμός δότη»: Είναι η διαδικασία που συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε 

να χαρακτηριστεί κάποιος δότης. Πολύ σημαντική διαδικασία που πρέπει να γίνεται με 

ιδιαίτερη λεπτομέρεια για την περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να εξετάσει την 

καταλληλόλητα του δότη και να προβεί σε αξιολόγηση. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται 

οι πιθανότητες να συμβεί κάτι δυσάρεστο κατά την μεταμόσχευση.  

v.    «ευρωπαϊκός οργανισμός ανταλλαγής οργάνων»: Είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

που μπορεί να είναι είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός και καταπιάνεται με την ανταλλαγή των 

διαθέσιμων οργάνων που υπάρχουν σε διαθεσιμότητα για κάποιο χειρουργείο.  

vi.    «όργανο»: Είναι το μέρος εκείνο που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα και δημιουργείται από 

ιστούς και κύτταρα, μπορεί να είναι συχνά αυτόνομο ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για 

μεταμόσχευση και παραμένει ίδιο σε δομή και αγγείωση. Έχει επίσης τη δυνατότητα να  

διαθέτει τις λειτουργίες που είχε όταν βρισκόταν στο ανθρώπινο σώμα και έτσι μπορεί να 

προσαρμοστεί και σε κάποιο άλλο ξένο. 

vii.    «χαρακτηρισμός οργάνου»: Είναι η διαδικασία καταγραφής χαρακτηριστικών κάθε 

οργάνου καθώς είναι σημαντικό για κάποια αξιολόγηση που πρόκειται να επέλθει. Με αυτή τη 

διαδικασία μειώνονται οι κίνδυνοι για το άτομο που θα δεχτεί το όργανο και παράλληλα θα 

υπάρχει τάξη και ταξινόμηση των διαθέσιμων οργάνων.  

viii.    «αφαίρεση»: Είναι η κατάσταση κατά την οποία συλλέγοντα τα όργανα που πρόκειται να 

διατεθούν προς δωρεά.  

ix.    «οργανισμός αφαίρεσης»: Θεωρείται το εκάστοτε νοσοκομείο που πρόκειται να αναλάβει 

να πραγματοποιήσει την αφαίρεση των οργάνων. Μπορεί πάντοτε να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό.  



42 
 

x.    «συντήρηση»: Είναι η διαδικασία κατά την οποία χρειάζονται χημικές ουσίες ή προσαρμογή 

των περιβαλλοντικών συνθηκών για να επιτευχθεί η σωστή διατήρηση των οργάνων μέχρι την 

στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση.  

xi.    «σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν»: Αποτελεί κάθε περιστατικό που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από τη δωρεά μέχρι και την μεταμόσχευση και που θα μπορούσε να 

δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στον λήπτη, όπως να μεταδώσει μέσω του οργάνου κάποια 

νόσο που θα απειλήσει τη ζωή του.  

xii.    «σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση»: Είναι κάθε κατάσταση που δεν την έχουν προβλέψει 

που μπορεί να συμβεί όποια στιγμή και να αποβεί μοιραία για τη ζωή του λήπτη ή να 

προκαλέσει διάφορες ανεπιθύμητες καταστάσεις. 

xiii.    «διαδικασίες»: Είναι οι οδηγίες που αναφέρουν τα στάδια της μεταμόσχευσης αλλά και τα 

υλικά και τις μεθόδους που επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση.  

xiv.    «μονάδα μεταμόσχευσης»: Είναι όποια μονάδα νοσοκομείου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, οργανωμένη ειδικά για την πραγματοποίηση μεταμοσχεύσεων μετά από την λήψη 

της συγκεκριμένης άδειας.  

xv.    «ιχνηλασιμότητα»: Είναι η διαδικασία κατά την οποία πρέπει να μπορεί το ιατρικό 

προσωπικό να εντοπίσει το όργανο σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεται, τον δότη του εκάστοτε 

οργάνου, τον οργανισμό από όπου έγινε η αφαίρεση οργάνου, τον λήπτη και τέλος των υλικών 

που έχουν επαφή με το όργανο.  

xvi.    «εμπορία ανθρώπινων οργάνων»: Η συγκεκριμένη διαδικασία που αναφέρεται, δηλαδή η 

συνδιαλλαγή οργάνων έναντι χρηματικής αμοιβής, θεωρείται παράνομη και είναι 

καταδικαστέα όταν συμβαίνει. 

   «ικανός προς συγκατάθεση να γίνει δότης εν ζωή»: Είναι το άτομο που με τη δική του 

βούληση και με πλήρη ελευθερία δίνει τη συγκατάθεσή του προκειμένου να γίνει δότης σε 

περίπτωση που του συμβεί κάτι. Είναι πλήρως ενημερωμένος για όλη τη διαδικασία και για το 

τι πρόκειται να συμβεί κατά τη διαδικασία αυτή και συμφωνεί με όλους τους όρους που του 

έχουν γίνει γνωστοί. 
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Η Δωρεά οργάνων στην Κύπρο 
 

   Στην Κύπρο το ιατρικό σύστημα και η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα για δωρεά οργάνων 

μόνο από δότες που είναι κλινικά και εγκεφαλικά νεκροί ή έχουν ήδη αποβιώσει. Με αυτό τον 

τρόπο προστατεύουν τον δότη και το ανθρώπινο σώμα αν υπάρξει περίπτωση να γίνει λάθος 

διάγνωση από κάποιον ιατρό. Ωστόσο, έπειτα από καρδιακό θάνατο δεν επιτρέπεται δωρεά 

στην περιοχή της Κύπρου για πολλούς λόγους που έχουν γίνει γνωστοί.   

   Στην Κύπρο η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων διέπετε και προστατεύεται από τον Νόμο 

127(Ι)2012, δηλαδή τον Περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Νόμο από το 2012 μέχρι το 

2017. Η νομοθεσία επίσης αναφέρει ότι μπορεί να γίνει αφαίρεση οργάνων μόνο σε περίπτωση 

που ο δότης είχε δηλώσει ότι επιθυμεί την αφαίρεση οργάνων για τη διεξαγωγή τυχόν 

μεταμόσχευσης, όπως αναφέρεται και στο Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών. Σε αυτή την 

περίπτωση κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επιθυμία του ακόμα κι αν είναι συγγενής 

του. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν δεν έχει δηλωθεί από τον δότη και δεν είχε γίνει 

γνωστό αν θέλει ή όχι, τότε αποφασίζει ένας αντιπρόσωπος που μάλλον ανήκει στην 

οικογένεια. Υπάρχει φυσικά προτεραιότητα σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο ζήτημα και με 

σειρά δικαίωμα για συναινέση η σύζυγος, το ενήλικο παιδί, ο γονέας, τα αδέλφια, ο παππούς, 

τα εγγόνια, ο πατριός ή μητριά, ο ετεροθαλής αδελφός και τέλος φίλοι.  

 

Νόμος Εθνικού Μητρώου Δυνητικών Δοτών Οργάνων  
 

   Το 2012 άρχισε να ισχύει ο νόμος Περί Αφαιρέσεως και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων 

Ανθρώπινης Προέλευσης που αποτέλεσε και την αρχή της δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου 

Δυνητικών Δοτών Οργάνων και ταυτόχρονα την εγγραφή 750 ατόμων που επιθυμούν να 

γίνουν δότες. Ο δότης πρέπει να εκφράσει την επιθυμία του με την χρήση ενός εγγράφου που 

θα πρέπει προσεκτικά να συμπληρώσει. Έτσι, τα όργανα του δότη μπορούν να γίνουν δωρεά 

μόνο μέσω αυτού του εντύπου ή μέσω του αντιπροσώπου που έχει την συγκατάθεση του και 

έπειτα από έλεγχο πολλών προϋποθέσεων.  

 

Θεωρητικό Πλαίσιο 
 

   Το αμφιλεγόμενο και πολυσυζητημένο ζήτημα της δωρεάς οργάνων και της μεταμόσχευσης,  

διερευνάται γύρω από διάφορους τομείς και σε πολλά επίπεδα, όπως συμβαίνει κα με τα 

περισσότερα επιστημονικά και ιατρικά ζητήματα. Το συγκεκριμένο θέμα ειδικότερα 
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προσεγγίζεται και αναλύεται με τη βοήθεια της ψυχολογικής αλλά και Αλτρουιστικής 

θεώρησης. Σύμφωνα με αυτές η αγάπη για τους υπόλοιπους ανθρώπους δεν θα πρέπει να 

υπάρχει με οποιαδήποτε αμοιβή ή κέρδος και θα πρέπει να απαλύνεται ο πόνος αφιλοκερδώς.  

   Στην περίπτωση της προσφοράς οργάνων οι δύο οικογένειες έχουν πολλά οφέλη και οι μεν 

πρέπει να γνωρίζουν ότι κάνουν μία καλή πράξη ενώ οι δε ότι ο άνθρωπός τους θα έχει ξανά 

τη ζωή του πίσω. Επιπλέον, η οικογένεια του δότη πρέπει να βλέπει μέσα από το κάτοπτρο του 

λήπτη την συνέχεια του δικού τους ανθρώπου και να παίρνουν δύναμη από αυτό 

(Μητροπολίτης Ναυπάκου & Αγίου Βλασίου,Ιερόθεος, 2001).  

 

Ιστορική αναδρομή – Η απαρχή των μεταμοσχεύσεων 
 

   Οι αρχικές  προσπάθειες μεταμόσχευσης που επιχειρήθηκαν δεν παρουσίασαν επιτυχία όπως 

προκύπτει από τις ιστορικές αναδρομές του φαινομένου των μεταμοσχεύσεων με αναφορές σε 

μύθους και θρύλους από την αρχαιότητα. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν αναφορές που 

μοιάζουν με επέμβαση μεταμόσχευσης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Διαχρονική εξέλιξη μεταμοσχεύσεων 
 

   Η ιατρική επιστήμη δεν αναπτυσσόταν για πολλούς αιώνες. Έχουν γίνει προσπάθειες για 

μεταμόσχευση ιστών από τον μεγάλο Βρετανό ερευνητή J.Hunter (1771). 

   Το 1804 ο Baronio έκανε φανερό μέσω πειράματος ότι η ελεύθερη δερματική 

αυτομεταμόσχευση σε ζώα όπως τα πρόβατα θα μπορούσε να είναι επιτυχής. 

   Η πραγματική μεταμόσχευση οργάνων ξεκινά αρχές του 19ου αιώνα. Βασίστηκε στη 

δυνατότητα αποκατάστασης της ροής του αίματος στο μόσχευμα μετά τη συρραφή και την 

αναστόμωση των αγγείων που εκτέλεσε ο Alexis Carrel το 1902. Για την εξαιρετική αυτή 

προσπάθεια ο Γάλλος ερευνητής απέσπασε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής. 

   Μετά το επίτευγμα της αγγειοραφής, τον ίδιο χρόνο ο Ullman και De Castello καθώς 

επίσης και ο Carrel στη Γαλλία, ξεκίνησαν την πραγματοποίηση μεταμοσχεύσεων νεφρών 

σε πειραματόζωα. 

   Ο Carrel με τη βοήθεια του Guthrie το 1905 έκανε μεταμόσχευση σε λαιμό σκύλου καρδιά 

που λειτούργησε αυτόματα για διάστημα μίας ώρας. 
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    Οι πρώτες προσπάθειες προκειμένου να γίνει κλινική μεταμόσχευση νεφρού από 

πειραματόζωα σε άνθρωπο, επιχειρήθηκε  με την πραγματοποίηση αγγειακών 

αναστομώσεων και αναφέρθηκε τα έτη 1906-1923. 

   Σαν μόσχευμα έγινε η χρήση νεφρών, που προέρχονταν από χοίρους και αίγες (Jaboulay 

1906), από πιθήκους (Unger 1910, Schonstadt 1913) και πρόβατα (Neuhof 1923). Όμως, 

κανένα μόσχευμα δεν λειτούργησε σωστά με αποτέλεσμα οι ασθενείς να πεθάνουν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

   Το 1933 με τη βοήθεια της μεθόδου του Carrel, o Mann και οι συνεργάτες του έκαναν 

μεταμόσχευση σε πειραματόζωο, καρδιά που λειτούργησε με φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό 

για οκτώ ημέρες. 

   Η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού από άνθρωπο σε άνθρωπο έγινε από τον Ρώσο Voronoi 

το 1963. Ο Voronoi μεταμόσχευσε νεφρό από δότη που δεν βρισκόταν στη ζωή με ομάδα 

αίματος Β(Rh+), σε λήπτη ομάδας 0(Rh+). Έπειτα από 48 ώρες ο λήπτης πέθανε και ο 

θάνατος αποδόθηκε σε ασυμβατότητα των ομάδων αίματος. 

   Μετέπειτα ανακοινώθηκαν διάφορες προσπάθειες μεταμόσχευσης νεφρού. Αυτές έγιναν 

χωρίς ανοσοκαταστολή και τα περισσότερα μοσχεύματα αποβλήθηκαν εντός λίγων 

εβδομάδων αν και δεν υπήρχαν προβλήματα κατά το χειρουργείο.  

   Το 1924, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Stanford της Καλιφόρνια, Hollman 

υποστήριξε την άποψη ότι η απόρριψη μοσχεύματος είναι ένα αναφυλακτικό φαινόμενο. 

Είκοσι χρόνια αργότερα ο καθηγητής Medawar απέδειξε ότι η απόρριψη του μοσχεύματος 

οφείλεται στην αντίδραση της ανοσίας. 

   Η χρήση κορτιζόνης έδωσε ώθηση στην ανοσοκαταστολή που εφαρμόστηκε πειραματικά 

από τους Billingham, Krohn, και Medawar το 1951. Το 1963 εφαρμόζεται η παράλληλη 

χορήγηση κορτικοστεροειδών και αζαθειοπρίνης σαν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα από 

τους Hume, Starzl, Woodruff και Murray. 

   Η πρώτη κλινική ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος έγινε από τον Αμερικανό Th.Starzi 

το 1963 μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες, ενώ η πρώτη ετεροτοπική μεταμόσχευση 

ήπατος εφαρμόστηκε το 1964 από τον Absolon.(Κωστάκης Α., 2005). 

   Τα πειράματα για τη μεταμόσχευση του παγκρέατος είχαν αρχίσει πολύ νωρίτερα από 

αυτά για το ήπαρ, αλλά προσέκρουαν λόγω ανυπέρβλητων τεχνικών προβλημάτων. Πρώτη 

φορά επιτυχία σε κλινική ετεροπική μεταμόσχευση παγκρέατος έγινε από τον Kelly το 1966 

που έκανε ταυτόχρονα μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος σε ασθενή με διαβητική 

νεφροπάθεια (Kelly, WD, Lillehei, RC, Merkel, FK, et al, 1967). 
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   Η επιχείρηση μεταμόσχευσης πνεύμονα σε πειραματικό στάδιο οφείλεται στους Juvenell, 

Metras και Standaches το 1950 ενώ η πρώτη κλινική μεταμόσχευση έγινε από τον Hardy το 

1963. 

   Η περίπτωση της καρδιάς για αιώνες χαρακτηριζόταν ως η πηγή της ζωής και του 

συναισθήματος και αυτός ήταν ο λόγος που δεν επιχειρούσε κάποιος να την χρησιμοποιήσει 

για μεταμόσχευση. Το πρώτο πείραμα ετεροπικής μεταμόσχευσης καρδιάς έγινε γνωστή από 

τον Carrel το 1905. Στις 3 Δεκεμβρίου 1967, ο Νοτιοαφρικάνος Christian Barnard 

πραγματοποίησε επιτυχώς την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς (Χαρίτος Χ., 2001). 

   Η εφαρμογή της κυκλοσπορίνης-Α, τις ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες που παρουσίασε 

για πρώτη φορά στον κόσμο ο καθηγητής της Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Α. Κωστάκης με  μεταμοσχεύσεις καρδιάς 

το 1975-1977, έδωσε μεγάλη ώθηση στην αναδρομή των μοσχευμάτων. Από τότε γίνεται 

χρήση του φαρμάκου επί 25 χρόνια ως κύριο ανοσοκατασταλτικό φάρμακο σε 

μεταμοσχεύσεις όλων των οργάνων με εξαιρετικά αποτελέσματα (Κωστάκης Α., 2005). 

   

 Στην πορεία των χρόνων οι σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο χειρουργείο, η 

εφαρμογή ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και οι βελτιωμένες τεχνικές διατήρησης των 

οργάνων έκαναν αποδεκτή τη μεταμόσχευση σε σημαντικό αριθμό οργάνων. 

Ιστορική αναδρομή μεταμοσχεύσεων στην Κύπρο 
 

   Το έτος 1980 η τότε Πρόεδρος και καθηγήτρια ιατρικής Αλίκη Οικονομίδου σε συνεργασία 

με τον τότε Υπουργό Υγείας Δρ. Τάκη Πελεκάνο, δούλεψαν αρκετά ώστε να οργανώσουν ένα 

νέο πολυδύναμο τμήμα νεφρολογίας. Στη συνέχεια, ακολούθησε η πετυχημένη διοργάνωση 

του Παγκύπριου συνδέσμου φίλων νεφροπαθών. Η οργάνωση του συνδέσμου έλαβε χώρα τον 

Μάιο του 1984 και πρώτο Πρόεδρο τον αείμνηστο Γιώργο Παρασκευαΐδη, ο οποίος είχε πολύ 

καθοριστικό ρόλο ώστε ο οραματισμός πολλών κύπριων συμπατριωτών να λάβει σάρκα και 

οστά.  

   Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων δημιουργήθηκε τότε και η υπηρεσία ιστοσυμβατότητας μεταξύ  

λήπτη και δωρητή. Το 1985 ήρθε στην Κύπρο ο πρώτος χειρουργός μεταμοσχεύσεων Δόκτωρ 

Γιώργος Κυριακίδης, όπου με την συνδρομή πολλών επιστημών διενέργησε για πρώτη φορά 

μεταμόσχευση νεφρού στην Κύπρο την 30η Οκτωβρίου του 1986 (Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών, 2018). Η Κυπριακή Νομοθεσία σχετικά με τη δωρεά οργάνων ολοκληρώθηκε 

το 2012 με σκοπό την εναρμόνιση της Κύπρου με τις Ευρωπαϊκές διατάξεις. Στην Κύπρο 
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ενεργούνται μεταμοσχεύσεις οργάνων στη μεταμόσχευση και κλινική του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η λειτουργία της κλινικής άρχισε τον Ιανουάριο του 2011 και οι 

πρώτες μεταμοσχεύσεις διενεργήθηκαν το Φεβρουάριο 2011 (Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 

Ετήσια Έκθεση, 2012). Το 2012 ο νέος χειρουργός μεταμοσχεύσεων Δρ. Βασίλης 

Χατζηαναστασίου έκανε επιτυχώς την πρώτη μεταμόσχευση παγκρέατος στο νησί μας . Το 

2013 έγινε η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Κύπρο.  

   Οι πλείστες μεταμοσχεύσεις στην Κύπρο είναι από ζωντανούς δότες. Με τη λειτουργία του 

Μεταμοσχευτικού Κέντρου στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας, έχουν διενεργηθεί πάνω 

από διακόσιες μεταμοσχεύσεις νεφρών, με πολύ υψηλά ποσοστά βιωσιμότητας των 

μοσχευμάτων αλλά και επιβίωσης των ίδιων των ασθενών. Μάλιστα αυτά τα ποσοστά είναι 

αρκετά ψηλότερα από το μέσο όρο άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Όμως ο αριθμός των 

Κυπρίων νεφροπαθών στην αιμοκάθαρση διαρκώς αυξάνεται εν μέρει λόγω της μη 

ανταπόκρισης της κοινωνίας, με αποτέλεσμα την έλλειψη πτωματικών νεφρών για 

μεταμόσχευση. Σήμερα ήδη λειτουργούν πέντε Μονάδες Αιμοκάθαρσης Παγκύπρια, όπου 

λαμβάνουν φροντίδα περίπου 800 αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς και ασθενείς σε περιτοναϊκή 

κάθαρση.  

   Περίπου 800 ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού βρίσκονται υπό 

διαρκή παρακολούθηση στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, ενώ ο ετήσιος αριθμός μεταμόσχευσης 

νεφρών που διενεργούνται ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 25. Το ηλεκτρονικό λογισμικό 

σύστημα για την κατανομή οργάνων από μεταθανάτιους δότες που εφαρμόζεται στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας επιβεβαιώνει τη διαφάνεια στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, 

προάγοντας την ισότητα, τις ευκαιρίες για μεταμόσχευση και βελτιστοποιώντας την κατανομή 

των σπάνιων μοσχευμάτων για τη μέγιστη βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα.  

   Ο εθελοντισμός και η βοήθεια του κάθε πολίτη προς συνάνθρωπο του με προβλήματα υγείας 

είναι η καλύτερη ένδειξη αγάπης, κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης (Γραφείο Τύπου 

και Πληροφοριών, 2018).  
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Επιδημιολογικά Δεδομένα Δωρεάς Οργάνων 

   Τα πιο συχνά μεταμοσχευμένα όργανα στην Ευρώπη είναι τα νεφρά . Άλλα επίσης συχνά 

μεταμοσχευμένα όργανα περιλαμβάνουν το ήπαρ τη καρδιά και τους πνεύμονες. Το λεπτό 

έντερο και το πάγκρεας μπορούν επίσης να μεταμοσχευθούν, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται 

και νέοι τύποι μεταμοσχεύσεων (Πίνακας 2). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Αριθμός οργάνων που μεταμοσχεύθηκαν το 2018 σε 28 χώρες της ΕΕ (510 
εκατομμύρια κάτοικοι) 
 

Όργανο Αριθμός μεταμοσχεύσεων Ποσοστό εν ζωή δωρητών 

Νεφροί 21227 19.9% 

Ήπαρ 7940 2.8% 

Καρδιά 2287  

Πνεύμονες 1980  

Λεπτό έντερο 745  

Σύνολο μεταμοσχευμένων 

οργάνων 

34221  

 

Πηγή: https://www.europarl.europa.eu/EPRS/Newsletter_Transplant_2019.pdf 

 

   Σήμερα στην Ευρώπη, η κύρια πηγή των μεταμοσχευμένων οργάνων είναι δωρεές από δότες 

μετά από εγκεφαλικό θάνατο. Σύμφωνα με μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 

σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη δωρεά οργάνων 

και τη μεταμόσχευση στα κράτη μέλη της ΕΕ, η δωρεά οργάνων από νεκρούς αφορά δωρεά 

νεφρού, ήπατος, καρδιάς, πνεύμονα, παγκρέατος και μεταμοσχεύσεις εντέρου. Η δωρεά από 

δότες εν ζωή πραγματοποιείται κυρίως για μεταμοσχεύσεις νεφρών και ορισμένες 

μεταμοσχεύσεις ήπατος, ωστόσο η ζήτηση για όργανα υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων 

οργάνων. Το 2018, περισσότεροι από 150.000 ασθενείς στην Ευρώπη εγγράφηκαν σε λίστες 

αναμονής οργάνων. Τα ποσοστά δωρεάς οργάνων τόσο για τους νεκρούς όσο και για τα εν 

ζωή άτομα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ΕΕ. Το 2018, ο αριθμός των πραγματικών 

αποθανόντων δωρητών κυμάνθηκε από 48,3 ανά εκατομμύριο άτομα στην Ισπανία, 40,2 ανά 

εκατομμύριο στην Κροατία και 33,4 ανά εκατομμύριο στην Πορτογαλία, έως 0,5 ανά 

https://www.europarl.europa.eu/EPRS/Newsletter_Transplant_2019.pdf
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εκατομμύριο στη Ρουμανία. Το σχήμα 1 απεικονίζει τον ετήσιο αριθμό μεταμοσχεύσεων για 

το έτος 2018. 

   Οι πρακτικές δωρεάς ζωντανών οργάνων ποικίλλουν. Σε μια διαδικτυακή έρευνα του 2013, 

διαπιστώθηκαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών της Ευρώπης 

(ανατολική, μεσογειακή και βορειοδυτική). Μια ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2009 

σχετικά με συμπεριφορές και στάσεις σε σχέση με τη δωρεά οργάνων και τη μεταμόσχευση 

έδειξε ότι η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ υποστήριξε τη δωρεά οργάνων, με το 55% να 

εκφράζει την προθυμία τους να δωρίσουν τα δικά τους όργανα μετά το θάνατο και το 53% να 

είναι σε θέση να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων νεκρών στενών μελών της οικογένειας. 

Σύμφωνα με την έκθεση της έρευνας, η δυσπιστία για το σύστημα (είτε το σύστημα 

μεταμόσχευσης, το σύστημα συναίνεσης ή / και το γενικό κοινωνικό σύστημα) και ο φόβος 

χειραγώγησης του ανθρώπινου σώματος ήταν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι πολίτες δεν 

θέλουν να δωρίσουν τα δικά τους όργανα ή αυτά ενός αποθανόντος στενού μέλους της 

οικογένειας.  

   Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περίπου το 40% των πολιτών της ΕΕ είχε 

μιλήσει για τη δωρεά οργάνων και τη μεταμόσχευση με την οικογένειά τους. Όπως εξηγείται 

στην έκθεση, η συζήτηση αυτού του θέματος στις οικογένειες συσχετίστηκε θετικά με την 

υποστήριξη για δωρεά οργάνων. Τα επίπεδα υποστήριξης για δωρεά οργάνων ήταν γενικά 

υψηλότερα στις χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ πριν από το 2004 από εκείνες που 

προσχώρησαν μετά το 2004. Το επίπεδο εκπαίδευσης σημειώθηκε επίσης ως βασικός 

παράγοντας που επηρεάζει την υποστήριξη για δωρεά οργάνων. Αυτός ο παράγοντας 

διασυνδέθηκε με αρκετούς άλλους, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ορισμένες 

ηλικιακές ομάδες και περιοχές της Ευρώπης που είχαν πιο περιορισμένη πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα συζήτησης, ευαισθητοποίησης 

και υποστήριξης για τη δωρεά οργάνων. Τέλος, η οικονομική δυσκολία και η αυτο-

περιγραφόμενη κοινωνική θέση φάνηκαν να αποτελούν εμπόδιο στην υποστήριξη της δωρεάς 

οργάνων.  
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Πηγή: https://www.europarl.europa.eu/EPRS/Newsletter_Transplant_2019.pdf 

 

    

   Οι ερωτηθέντες που ανέφεραν ότι δυσκολεύονταν να πληρώσουν λογαριασμούς είχαν 

λιγότερες πιθανότητες να συζητήσουν τη δωρεά οργάνων με τις οικογένειές τους ή να δώσουν 

τη συγκατάθεσή τους για δωρεά, σε σύγκριση με εκείνους που σπάνια βίωσαν αυτή τη 

δυσκολία. Ομοίως, οι ερωτηθέντες που κατατάχθηκαν χαμηλότερα στην κοινωνική κλίμακα 

ήταν λιγότερο πιθανό να συζητήσουν αυτό το θέμα ή να δώσουν τη συγκατάθεσή τους από 

εκείνους που έδωσαν υψηλότερη κοινωνική κατάταξη. 

   Το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα πρωτοβουλίας σχετικά με 

διάφορες πτυχές της δωρεάς οργάνων και της μεταμόσχευσης. Στο ψήφισμά του το 2008 για 

ΣΧΗΜΑ 1: Αριθμός νεκρών δωρητών οργάνων στην Ευρώπη για το έτος 2018 (ανά 1 
εκατομμύριο κατοίκους) 

https://www.europarl.europa.eu/EPRS/Newsletter_Transplant_2019.pdf
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τις πολιτικές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι η κύρια πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων ήταν η μείωση 

της έλλειψης οργάνων και δοτών. Το ψήφισμα τόνισε ότι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος 

για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα οργάνων ήταν να παρέχει στο κοινό περισσότερες 

πληροφορίες. Πρότεινε τη δημιουργία μιας ανοιχτής γραμμής 24 ωρών μεταμόσχευσης με 

έναν μόνο αριθμό τηλεφώνου που θα διαχειρίζεται ένας εθνικός οργανισμός μεταμόσχευσης, 

ώστε να παρέχει γρήγορες, σχετικές και ακριβείς πληροφορίες. Ζήτησε επίσης την εισαγωγή 

μιας ευρωπαϊκής κάρτας δωρητών, συμπληρωματικών των υφιστάμενων εθνικών 

συστημάτων, και αναγνώρισε την ανάγκη μείωσης των κινδύνων μεταμόσχευσης.  

   Στο ψήφισμά του για το 2012 σχετικά με την εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά ιστών 

και κυττάρων, το Κοινοβούλιο τόνισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της μη αμοιβής, της 

συγκατάθεσης και της προστασίας της υγείας των ζωντανών δωρητών, υπογραμμίζοντας την 

ανάγκη για ανωνυμία, ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια. Κάλεσε τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 

εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της δωρεάς ιστών και 

κυττάρων και να διασφαλίσουν την παροχή σαφών, δίκαιων και επιστημονικά βασισμένων 

ιατρικών πληροφοριών που θα επιτρέπουν στο κοινό να κάνει ενημερωμένες επιλογές. Ζήτησε 

επίσης ενισχυμένη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καλύτερη συνεργασία. Στο ψήφισμά 

του το 2013 σχετικά με τη συλλογή οργάνων στην Κίνα, το Κοινοβούλιο εξέφρασε την 

ανησυχία του για αναφορές συστηματικής, κρατικής έγκρισης συλλογής οργάνων από 

κρατούμενους συνείδησης που δεν συναινούν στη Λαϊκή Δημοκρατία και κάλεσε την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη της να θέσουν το ζήτημα στο Κίνα. 

   Η Κύπρος βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά τη δωρεάν οργάνων στην Ευρώπη. 

Ωστόσο, η Κύπρος βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις στις μετά θάνατον δωρεές οργάνων. 

Παρά το γεγονός ότι ο Κύπριος πολίτης είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος σχετικά με την 

δωρεά νεφρού από ζωντανό δότη και δίνει στην Κύπρο μία υψηλή θέση μεταξύ των υπόλοιπων 

χωρών στην Ευρώπη,  η μετά θάνατον δωρεά οργάνων την οδηγεί στις χαμηλότερες θέσεις 

παγκοσμίως. Στα νοσοκομεία της Κύπρου καταγράφονται σε ετήσιο βαθμό περίπου 2.600 

θάνατοι και σε αυτό τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται περίπου 25 αποβιώσαντες που θα 

μπορούσαν να αποτελούν δότες οργάνων, εάν υπήρχε περισσότερη ευαισθητοποίηση και 

κρατικές δράσεις στη δωρεά οργάνων.  
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   Τα αποτελέσματα από τις μεταμοσχεύσεις νεφρών και η υψηλή τους επιτυχία δίνουν μεγάλη 

ελπίδα και αισιοδοξία στους νεφροπαθείς της Κύπρου, καθώς η χώρα μας συγκαταλέγεται στις 

χώρες με τα καλύτερα αποτελέσματα μεταμοσχεύσεων τον κόσμο. Για ασθενείς οι οποίοι 

πάσχουν από ανεπάρκεια σε κάποιο ζωτικό όργανο, η μεταμόσχευση είναι μία πολύ 

επιτυχημένη και ελπιδοφόρα μέθοδος θεραπείας που τους δίνει μία δεύτερη ευκαιρία για ζωή 

αλλά και τη δυνατότητα να τροποποιήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους 

(Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2018).  

   Σύμφωνα με δεδομένα που προέρχονται από το Κυπριακό Υπουργείο Υγείας από τον 

χειμώνα του 2011 έως το καλοκαίρι του 2017 έχουν πραγματοποιηθεί 168 μεταμοσχεύσεις σε 

κύπριους πολίτες. Από αυτές, οι 43 αφορούσαν μεταμοσχεύσεις νεφρού, η μία αφορούσε 

ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος από αποβιώσαντες δότες και 124 

μεταμοσχεύσεις νεφρού από δότες που βρίσκονται εν ζωή. Στην Κύπρο οι πρώτες 

μεταμοσχεύσεις έλαβαν χώρα στο Παρασκευαΐδιο Μεταμοσχευτικό Κέντρο, ενώ από το 2011 

λειτουργεί εξειδικευμένη στις μεταμοσχεύσεις κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο της 

Λευκωσίας. Σε αυτή την κλινική, η σκληρή δουλειά αλλά και ο επαγγελματισμός του 

επιστημονικού προσωπικού με τις υψηλές χειρουργικές του γνώσεις, έχουν καταφέρει να 

σώσουν δεκάδες ζωές με τη χρήση μοσχευμάτων και την διεξαγωγή μεταμοσχεύσεων και 

έχουν οδηγήσει την Κύπρο σε πολύ υψηλές θέσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εξωτερικό, 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτών των μεταμοσχεύσεων.  

   Από την άλλη όμως, οι δείκτες που αποτυπώνουν την εικόνα των μεταμοσχεύσεων από 

θανούντες δότες είναι αρκετά απογοητευτική για την Κύπρο και την οδηγεί σε αρκετά χαμηλές 

θέσεις παγκοσμίως. Για παράδειγμα, το έτος 2015 διεξήχθη μόνο μία μεταμόσχευση νεφρού 

από αποβιώσαντα ασθενή, ενώ το ίδιο νούμερο για το 2016 και για το 2017 ήταν τέσσερις και 

δέκα μεταμοσχεύσεις αντίστοιχα (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2018). 

   Το 2017, η κυπριακή κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας εξέφρασαν ανησυχία για τον 

χαμηλό αριθμό δωρητών μετά θάνατον που ανακοινώνονται κάθε χρόνο και εξέφρασαν την 

πρόθεσή τους να τροποποιήσουν τη νομοθεσία για να υιοθετήσουν ένα νέο μοντέλο για την 

αντιστροφή της τρέχουσας κατάστασης στο θέμα της μεταμόσχευσης. Προκειμένου να 

αυξηθεί η διαθεσιμότητα μεταμοσχεύσεων οργάνων, το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε 

πρόταση για κατάργηση της βούλησης του θανούντος από τους συγγενείς του σε μια πρόσφατη 

συνάντηση. Εν ολίγοις, ο νεκρός ή η διαθήκη του αποθανόντος δεν μπορεί να αλλάξει μετά 
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τον θάνατο από συγγενείς στο συγκεκριμένο θέμα. Σκοπός, λοιπόν, είναι να αλλάξει το νομικό 

πλαίσιο που διέπει τη δωρεά οργάνων.  

   Σήμερα, ορίζεται ότι όποιος επιθυμεί να γίνει δωρητής μετά το θάνατο πρέπει να δηλώσει 

πριν από το θάνατο ή οι συγγενείς μπορούν να συμφωνούν να αφαιρέσουν και να δωρίσουν τα 

όργανα για μεταμόσχευση. Το Μητρώο Δυνητικών Δοτών Οργάνων και Ιστών στην Κύπρο 

δημιουργήθηκε το 2013. Περιλαμβάνει τα ονόματα εκείνων που εξέφρασαν την επιθυμία τους 

να γίνουν δωρητές οργάνων μετά το θάνατο ενώ ήταν ζωντανοί. Μόνο 1.500 ονόματα έχουν 

καταχωρηθεί μέχρι στιγμής. Μόνο τέσσερις δότες μετά θάνατον καταγράφηκαν το 2020, και 

σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των δοτών μετά θάνατον στην Κύπρο κυμαίνεται 

μεταξύ 5-6 ετησίως. Αυτό δείχνει ότι είναι απαραίτητο να αλλάξει το πλαίσιο διαχείρισης της 

δωρεάς οργάνων (Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 2017). 

   Το 2018, πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο πέντε μεταμοσχεύσεις νεφρών από ζωντανούς 

δότες, δύο μεταμοσχεύσεις νεφρών από δότες μετά θάνατον και δύο μεταμοσχεύσεις 

κερατοειδούς. Επομένως, ο σκοπός είναι να επισημάνουμε τις κοινωνικές συνεισφορές και 

ταυτόχρονα μέσω μιας σειράς δράσεων, ο σκοπός είναι να δημοσιοποιήσουμε και να 

ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με τη δωρεά οργάνων, να ενισχύσουμε τα αρχεία 

δωρητών και να υποστηρίξουμε τον στόχο των εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού. 

Δηλαδή να γίνει ευαισθητοποίηση του κοινού για το ζήτημα αυτό. 

Είδη μεταμοσχεύσεων  
 

   Στα μοσχεύματα οργάνων έχουμε την καρδιά, το ήπαρ, τους πνεύμονες, το πάγκρεας και 

τους νεφρούς.  

   Η καρδιά είναι πολύ ευαίσθητη στην έλλειψη αίματος και πρέπει να αφαιρείται πολύ 

γρήγορα από το δότη. Διατηρείται χωρίς βλάβη για μικρό μόνο χρονικό διάστημα. Λόγω των 

δυσκολιών αυτών και του αυξημένου κινδύνου απόρριψης του μοσχεύματος, ο αριθμός των 

μεταμοσχεύσεων καρδιάς είναι σχετικά περιορισμένος. Η πρώτη επιτυχής μεταμόσχευση 

καρδιάς έλαβε χώρα το 1968. Στη δεκαετία του 1980, η χρησιμοποίηση των κυκλοσπορινών 

κατά της απόρριψης του μοσχεύματος, βελτίωσε σημαντικά τα ποσοστά μακροχρόνιας 

επιβίωσης των δεκτών καρδιακού μοσχεύματος. Το 1984 πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, μεταμόσχευση καρδιάς πιθήκου σε άνθρωπο. Οι μεταμοσχεύσεις με 

ετερομοσχεύματα συχνά οδηγούν σε απόρριψη του μοσχεύματος με ανοσοβιολογικό 
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μηχανισμό ως αντίδραση βραδείας υπερευαισθησίας. Πλέον πραγματοποιούνται και 

μεταμοσχεύσεις τεχνητής μηχανικής καρδιάς, που όμως απαιτούν μια ογκώδη εξωτερική μηγή 

ενέργειας. 

   Οι δύο ομάδες θανατηφόρων ηπατοπαθειών που μπορούν να αντιμετωπιστούν με 

μεταμόσχευση ήπατος είναι οι καταστροφές του οργάνου τύπου κίρρωσης και ο πρωτοπαθής 

καρκίνος του ήπατος ή των χοληφόρων οδών. Όμως το ήπαρ είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην 

έλλειψη αίματος και πρέπει να ψυχθεί μέσα σε 15 λεπτά της ώρας από το θάνατο του δότη. 

Επίσης, τόσο η αφαίρεση του οργάνου από το πτώμα, όσο και η μεταμόσχευσή του αποτελούν 

μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις. Εξίσου δύσκολη είναι η αφαίρεση του πάσχοντος ήπατος 

από το δέκτη. Μετά τη μεταμόσχευση, το μόσχευμα πρέπει να λειτουργήσει αμέσως, 

διαφορετικά ο ασθενής θα πεθάνει, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάτι ανάλογο με την χρήση του 

τεχνητού νεφρού στους νεφροπαθείς. Τα παιδιά, στα οποία η συχνότερη ένδειξη 

μεταμόσχευσης ήπατος είναι η συγγενής ατρησία των χοληφόρων οδών ανέχονται καλύτερα 

την επέμβαση με 90% επιβίωση ενός έτους. Περίπου το ¼ των παιδιών αυτών θα χρειαστεί 

επαναμεταμόσχευση. 

   Όταν ένας πνευμονοπαθής δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με μεταμόσχευση, τότε 

κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι σε θέση να δεχθεί γενική αναισθησία και να υποστεί 

επέμβαση. Επίσης, η φυσική έκθεση των πνευμόνων στον αέρα τούς κάνει εύτρωτους στη 

λοίμωξη περισσότερο από άλλα μεταμοσχευόμενα όργανα. Ακόμη και μια ήπια αντίδραση 

απόρριψης μπορεί να επιφέρει τα θάνατο πριν από την ανάταξή της λόγω βλάβης της λεπτής 

μεμβράνης στην οποία γίνεται η ανταλλαγή των αερίων. Επίσης, η διατομή των νεύρων που 

συνδέουν τον εγκέφαλο με τους πνεύμονες και τους αναπνευστικούς μυς παραβλάπτει τη 

ρυθμικότητα της αναπνοής. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες αυτές υπερνικήθηκαν. Αν, όμως, γίνει 

μεταμόσχευση ενός μόνο πνεύμονα, ο άρρωστος πνεύμονας που έμεινε μπορεί να επέμβει στη 

λειτουργία του μοσχεύματος αφαιρώντας τον αέρα και κατευθύνοντας πάρα πολύ μεγάλη 

ποσότητα αίματος στο μεταμοσχευμένο πνεύμονα, αχρηστεύοντας τον αναπνευστικό του 

ρόλο. Η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης όλων αυτών των προβλημάτων είναι σήμερα η 

μεταμόσχευση με των δύο πνευμόνων μαζί με την καρδιά. Περίπου το 65% των ασθενών που 

υποβλήθηκαν σε τέτοια επέμβαση επιζούν. Μάλιστα, αυτή η επέμβαση πραγματοποιείται και 

σε ασθενείς με βαριά πνευμονική ίνωση και ανεπάρκεια της δεξιάς καρδίας. Δυστυχώς πολλοί 

δότες έχουν μείνει αρκετά σε συσκευή τεχνητής αναπνοής, πράγμα που οδηγεί συχνά σε 

μόλυνση των πνευμόνων. Επίσης το όργανο αυτό λόγω της μεγάλης του ευπάθειας στην 

έλλειψη αίματος, πρέπει να μεταμοσχεύεται πολύ γρήγορα. 
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   Σύμφωνα με έρευνες, η μεταμόσχευση του παγκρέατος μπορεί να προλάβει την πρόοδο 

επιπλοκών του σακχαρώδους διαβήτη, που δεν αναστέλλονται με την ινσουλινοθεραπεία 

(νεφρική ανεπάρκεια, τύφλωση). Οι κλινικές απόπειρες μεταμόσχευσης νησιδίων του 

Largerhans ή μόνο κυττάρων β (που παράγουν την ινσουλίνη), συνήθως δεν έχουν 

μακροχρόνια επιτυχία. Η μεταμόσχευση ολόκληρου του οργάνου με τα αγγεία του υπήρξε πιο 

ενθαρρυντική. Συνήθως μεταμοσχεύεται το σώμα και η ουρά του παγκρέατος, δηλαδή το μισό 

όργανο, και για τις αγγειακές αναστομώσεις χρησιμοποιούνται η σπληνική αρτηρία και φλέβα. 

Μια από τις δυσκολίες της μεθόδου αυτής αφορούσε το παγκερατικό υγρό που παραγόταν από 

το μόσχευμα, ενώ μια άλλη προερχόταν από την χρήση κορτικοστεροειδών κατά της 

απόρριψης, τα οποία επιβαρύνουν το διαβήτη. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς το πρώτο 

έδωσε η τοποθέτηση του μοσχεύματος πολύ κοντά στο πάγκρεας του ασθενούς (παράτοπη 

θέση), που επιτρέπει άμεση παροχέτευση της ινσουλίνης στο ήπαρ και του παγκρεατικού 

υγρού στον στόμαχο, όπου εξουδετερώνεται από το υδροχλωρικό οξύ. Ιδιαίτερα ελκυστική 

είναι η περίπτωση στην οποία ένας ασθενής με διαβητική νεφροπάθεια μπορεί να λάβει 

μόσχευμα νεφρού και παγκρέατος από τον ίδιο δότη. Το ποσοστό λειτουργικής επιβίωσης των 

παγκρεατικών μοσχευμάτων αγγίζει πλέον το 50%. Φαίνεται, πάντως, ότι ένα παγκρεατικό 

μόσχευμα με τα αγγεία του είναι λιγότερο ευπαθές σε απόρριψη από ένα νεφρικό. 

   Οι νεφροί ήταν το πρώτο όργανο που μεταμοσχεύτηκε επιτυχώς στον άνθρωπο και από τη 

δεκαετία του 1960 έχουν αναπτυχθεί αποτελεσματικές μέθοδοι για την πρόληψη της 

απόρριψης των μοσχευμάτων. Ο ασθενής μπορεί να δεχθεί νεφρό από ζωντανό ή από νεκρό 

δότη. Ένας πτωματικός νεφρός μπορεί να μην λειτουργήσει αμέσως μετά τη μεταμόσχευση 

και να χρειαστεί συνέχιση της θεραπείας με τον τεχνητό νεφρό για έως και 2 εβδομάδες 

περίπου, ώσπου να αποκατασταθούν οι βλάβες του μοσχεύματος. Συγχρόνως χορηγούνται 

ανοσοκατασταλτικά για την πρόληψη της απόρριψής του, ενώ για 1 έως και 2 εβδομάδες ο 

χειρουργημένος προστατεύεται από επαφές με μικρόβια. Μετά την αφαίρεση των ραμμάτων ο 

ασθενής ενθαρρύνεται να συμμετέχει όσο μπορεί στην ενεργό ζωή, ενώ τους πρώτους 4 

μετεγχειρητικούς μήνες παρακολουθείται στενά για τυχόν έναρξη απόρριψης του 

μοσχεύματος ή λοιμώξεων, καθώς και για την προσαρμογή κατά περίπτωση της δόσης των 

ανασοκατασταλτικών ουσιών. Μετά την προσαρμογή της δοσολογίας τους, ο ασθενής 

ενθαρρύνεται να επανέλθει στην κανονική ζωή και στην εργασία του, ακόμη και όταν αυτή 

είναι βαριά, αν και είναι προτιμότερη μια σχετικά απασχόληση. Γυναίκες και άνδρες μπορούν 

μετά τη μεταμόσχευση να αποκτήσουν παιδιά. Αν, όμως, ο ασθενής απορρίψει το μόσχευμα ή 

παρουσιάσει σοβαρή λοίμωξη, μπορεί να χρειαστεί αφαίρεση του μοσχεύματος και διακοπή 
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των ανοσοκατασταλτικών. Επαναφέρεται στον τεχνητό νεφρό, αλλά μπορεί να υποστεί και 

δεύτερη ή και τρίτη μεταμόσχευση. Ύστερα από μεταμόσχευση νεφρών μεταξύ 

μονοζυγωτικών διδύμων, έχουν επιβιώσει δέκτες άνω των 26 ετών. Ασθενείς που υπέστησαν 

μεταμόσχευση πτωματικών νεφρών από μη συγγενικά άτομα έχουν επιβιώσει με 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία άνω των 20 ετών. Η θνησιμότητα μειώνεται διαρκώς χάρη στην 

πρόοδο της ιατρικής και όχι μόνο επιστήμης και της τεχνολογίας. Η θνησιμότητα μπορεί να 

οφείλεται σε λοίμωξη σε συνδυασμό με την ανοσοκατασταλτική θεραπεία, σε επιπλοκές της 

αιμοκάθαρσης μετά από αποτυχία της μεταμόσχευσης ή σε άλλες πλευρές της νεφρικής νόσου 

(υπέρταση, στεφανιαία αρτηριοπάθεια). Οι ασθενείς που έκαναν μεταμόσχευση νεφρού είναι 

ακόμη εκτεθειμένοι στον κίνδυνο νεοπλασιών, συχνά αυτές είναι κακοήθεις, κυρίως 

λεμφώματα, τα οποία οφείλονται πιθανό και σε ιούς. Η χρήση των κυκλοσπορινών ως 

ανοσοκατασταλτική ουσία αύξησε το ποσοστό επιβίωσης στο 80% σε μεταμοσχευθέντες με 

πτωματικό νεφρό από μη συγγενικό άτομο. Το ποσοστό αυτό φτάνει και το 91% όταν η 

μεταμόσχευση γίνεται με δότη και λήπτη συγγενείς πρώτου βαθμού και το 96% όταν η 

μεταμόσχευση γίνεται μεταξύ αδερφών με πλήρη αντιγονική ομοιότητα (Novartis AG., 2021). 
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Εγκεφαλικός Θάνατος 

   Σύμφωνα με τον Machado (2010) ο εγκεφαλικός θάνατος είναι μη αναστρέψιμη εγκεφαλική 

βλάβη, με μόνιμη απώλεια όλων των λειτουργιών του εγκεφάλου. Είναι αποδεκτό ότι ο 

θάνατος του εγκεφάλου σημαίνει τον θάνατο του ατόμου, δηλαδή, είναι το βιολογικό τέλος 

κάθε ατόμου. Παρά την προφανή γενική αποδοχή της έννοιας του εγκεφαλικού θανάτου, η 

οποία υποτίθεται ότι υπάρχει μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, έρευνα που 

διεξήχθη τις τελευταίες δύο δεκαετίες έδειξε σημαντική σύγχυση ή έλλειψη αποδοχής και 

εφαρμογής της έννοιας στο νοσηλευτικό επάγγελμα. Σύμφωνα με μια μελέτη του Heran το 

2008, γιατροί, νοσηλευτές και κληρικοί έχουν αποδεχθεί απολύτως πως οι άνθρωποι είναι 

νεκροί όταν οι εγκέφαλοί τους είναι νεκροί. Η μηχανική υποστήριξη ζωής και άλλες 

προηγμένες υπηρεσίες εντατικής θεραπείας φαίνεται ότι έχουν αλλάξει την πορεία του 

τερματισμού των νευρολογικών διαταραχών. Οι ζωτικές λειτουργίες μπορούν να διατηρηθούν 

τεχνητά πολύ αφού ο εγκέφαλος σταματήσει να λειτουργεί. Σήμερα περισσότερο από ποτέ 

υπάρχει ανάγκη διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η 

διαδικασία πιστοποίησης του εγκεφαλικού θανάτου είναι η αναγνώριση των ευρημάτων που 

οδηγούν σε ασφαλή διάγνωση. 

   Αντιθέτως, όσον αφορά την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, η οποία είχε διατυπωθεί από 

το 1968 από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

ο ορισμός του εγκεφαλικού θανάτου εισήχθη καθώς όλες αυτές οι εξετάσεις με τις οποίες ο 

γιατρός μπορεί να καθορίσει την ασφάλειά σας. Ως εκ τούτου, ο εγκεφαλικός θάνατος 

θεωρείται η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ζωής και θανάτου του ατόμου. Οι νεκροί του 

εγκεφάλου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζωντανοί, αλλά πρέπει να τους δοθεί επαρκής 

υποστήριξη για να διατηρήσουν τα όργανα τους στην καλύτερη δυνατή βιολογική κατάσταση 

ώστε να μπορούν να δώσουν ζωή σε άλλους ανθρώπους (Beecher A., 1968).  

Μεταμοσχεύσεις και Εγκεφαλικός θάνατος 

      Ένα από τα πιο συζητημένα θέματα στον τομέα της μεταμόσχευσης είναι ο εγκεφαλικός 

θάνατος. Οι μεταμοσχεύσεις είναι επίσης ένα από τα πιο τυπικά παραδείγματα σύγχυσης 

σχετικά με την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου. Η γνώση βασίζεται περισσότερο στους 

μύθους παρά στην πραγματικότητα. Οι βασικές γνώσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη δωρεά οργάνων αγνοούνται (Γιαννάκου, 2010). 

Επιπλέον, η εισαγωγή της έννοιας του εγκεφαλικού θανάτου δημιούργησε μεγάλο αριθμό 
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αντιφατικών απόψεων μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, με βάση μεγάλο αριθμό 

επιχειρημάτων, όπως αυτή του καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής στο Α.Π.Θ, ο οποίος, βάσει 

αντικειμενικών ευρημάτων, αμφισβητεί αυτή την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου και τονίζει 

τις εγγενείς ελλείψεις των σχετικών εξετάσεων με τις οποίες διαγιγνώσκεται. Επιπλέον, σε μια 

διοργάνωση από την Ιερά Μητρόπολη στη Γλυφάδα στις 11 Μαρτίου του 2012, ο καθηγητής 

Καρακατσάνης είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο καθηγητής Truog υποστηρίζει ότι ο εγκεφαλικός 

θάνατος δεν είναι ο ίδιος με τον βιολογικό θάνατο στον άνθρωπο. Αλλά το 2001, ο καθηγητής 

Robert Truog δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι ασθενείς 

που είχαν διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο ήταν νεκροί. Η διακοπή του αναπνευστήρα δεν 

σταματά την υποστήριξη ζωής, επειδή ο αναπνευστήρας δεν δίνει ζωή. Οι ασθενείς 

διαγιγνώσκονται με θάνατο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για εγκεφαλικό θάνατο. Αυτή 

τη φορά θα πρέπει να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό θανάτου ως ώρα θανάτου. Η διακοπή 

του αναπνευστήρα αργότερα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να αφαιρείτε περιττά μηχανήματα 

από το πτώμα (Truog. R.D., A., 2001). 

   Η θέση του είναι παρόμοια με τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εντατικής 

Θεραπείας στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, στις 8 Οκτωβρίου 2003 (τμήμα δεοντολογίας 

ESICM, δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τον ορισμό του θανάτου). Πριν από 

δεκαετίες, ο ανθρώπινος θάνατος προσδιορίστηκε εύκολα και συνέπεσε με την αμετάκλητη 

παύση ζωτικών αναπνευστικών και κυκλοφορικών λειτουργιών. Σε λίγα λεπτά, ακολούθησε η 

τελική νέκρωση του εγκεφάλου. Ο θάνατος ήταν ξεκάθαρος στο μυαλό των ανθρώπων και δεν 

άφησε περιθώρια αμφιβολίας. Σε αντίθεση με τη σύγχυση που σήμερα δημιουργείται από 

διάφορους δύσκολους όρους, όπως κλινικός θάνατος, εγκεφαλικός θάνατος, εγκεφαλικό 

στέλεχος, φλοιώδης θάνατος, έμεινε φυτό κ.λπ. (Λαγουράνης, 2009). Όταν η καρδιακή 

ανακοπή για παράδειγμα σταματά από έμφραγμα του μυοκαρδίου από έντονο φόβο ή κάτι 

άλλο, το άτομο δίνει την εντύπωση ότι είναι νεκρό επειδή η καρδιά του δεν χτυπά, δεν αναπνέει 

και χάνει τη συνείδησή του. Εάν αυτόματα με ιατρική βοήθεια (μασάζ, ηλεκτροσόκ, έγχυση 

αδρεναλίνης), η καρδιακή λειτουργία αποκατασταθεί εντός τεσσάρων λεπτών, ο ασθενής 

αναρρώνει χωρίς σημαντική κλινική υπολειμματική εγκεφαλική βλάβη. Εάν η καρδιακή 

λειτουργία αποκατασταθεί μετά από αυτήν την περίοδο, αλλά όχι περισσότερο από έξι έως 

επτά λεπτά από την αρχή της παύσης, τότε ο ασθενής επιστρέφει, με την έννοια ότι μπορεί να 

αναπνέει μόνος του, αλλά με κατεστραμμένο εγκεφαλικό φλοιό και ως εκ τούτου αναίσθητο 

(φλοιώδης θάνατος ή φυτό) (Smith M., 2012). Εάν η επιστροφή της καρδιακής λειτουργίας 

δεν επιτευχθεί εντός της παραπάνω χρονικής περιόδου, τότε ολόκληρος ο εγκέφαλος 
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(εγκεφαλικά ημισφαίρια, εγκεφαλικό στέλεχος και παρεγκεφαλίδα) καταστρέφεται και οι 

γιατροί εγκαταλείπουν οποιαδήποτε περαιτέρω προσπάθεια ανάνηψης, επειδή το άτομο είναι 

τώρα μόνιμα και αμετάκλητα νεκρό.  

   Αμέσως μετά τον εγκεφαλικό θάνατο, λόγω οξυγόνωσης, εμφανίζεται νέκρωση των άλλων 

οργάνων του σώματος με την ακόλουθη σειρά, λόγω διαφορετικής ευαισθησίας στην στέρηση 

οξυγόνου: καρδιά, νεφρά, πνεύμονες, ήπαρ, άλλα όργανα και τέλος το δέρμα (βιολογικός 

θάνατος). Σε αυτήν την περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου και πολύ περισσότερο για τον 

βιολογικό θάνατο που συνέβη λόγω προηγούμενης παύσης της καρδιακής και αναπνευστικής 

λειτουργίας, δεν είναι δυνατή η μεταμόσχευση ζωτικών οργάνων (Lagouranis, 2009). Η 

συσχέτιση του ήδη συναισθηματικά φορτισμένου όρου εγκεφαλικός θάνατος με 

μεταμοσχεύσεις έχει δημιουργήσει πρόσθετα ερωτήματα και αμφιβολίες. Στα ιατρικά αρχεία, 

δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στην οποία ένα άτομο περιγράφεται ως εγκέφαλος νεκρός. 

Μόλις διαγνωστεί ο εγκεφαλικός θάνατος, δεν έχει νόημα να συνδέσετε τον νεκρό με τον 

αναπνευστήρα, εκτός εάν υπάρχει η συγκατάθεση των συγγενών να δωρίσουν όργανα στον 

νεκρό, οπότε η αποσύνδεση μπορεί να καθυστερήσει για μερικές ακόμη ώρες μέχρι την 

εξαγωγή των οργάνων (Barber, Falvey, Hamilton, Collett & Rudge., 2006). 

Η αγωνία της οικογένειας για τον θάνατο 
 

   Ο όρος αγωνία θανάτου σύμφωνα με την ψυχανάλυση και την κλινική ψυχολογία 

αναφέρεται σε μια θεωρητική πραγματικότητα για την κίνηση του θανάτου. Το επίκεντρο 

αυτής της αγωνίας (θάνατος) δεν προσδιορίζεται σαφώς από το άτομο επειδή αποστέλλεται 

στο υποσυνείδητο. Μπορεί να προκαλέσει περισσότερο ή λιγότερο έντονο άγχος και μπορεί 

να μεταβεί σε άλλες ενστικτώδεις παρορμήσεις όπως η φοβία ή το άγχος να διαλύσει το σώμα 

κάποιου (Martin, Carlson, & Buskist., 2007). Ο όρος και η έννοια φόβος του θανάτου 

αναφέρεται σε ένα συναίσθημα που σχετίζεται με ένα σαφώς καθορισμένο ζήτημα. Αυτοί είναι 

μόνο άνθρωποι που έχουν συνειδητοποιήσει την προέλευση της αγωνίας του θανάτου και δεν 

αναφέρονται στους ασυνείδητους μηχανισμούς. Με τη δωρεά οργάνων, ένα άτομο μπορεί να 

προσπαθήσει να «εξημερώσει» ένα τρομακτικό φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται με τις 

άγνωστες πτυχές του θανάτου. Ωστόσο, τα αρνητικά συναισθήματα που το συνοδεύουν μπορεί 

να μην είναι σε θέση να επιλυθούν πλήρως και το άγχος για το θάνατο παραμένει παρόν σε 

διάφορους βαθμούς ανάλογα με το άτομο (Carpenito-Moyet., 2008). 
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Μεταμοσχεύσεις και Απόψεις - Γνώσεις Επαγγελματιών Υγείας 
  

   Σύμφωνα με τον Martínez-Alarcón L et al., (2009), η αύξηση του αριθμού των δοτών 

προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση του κοινού και την βελτίωση της οργάνωσης των 

νοσοκομείων με το διορισμό συντονιστών μεταμοσχεύσεων και εξειδικευμένων γιατρών και 

νοσηλευτών. Το συμπέρασμα που προκύπτουν από την ανασκόπηση και τις διάφορες μελέτες 

είναι ότι η θετική στάση των επαγγελματιών υγείας για τις μεταμοσχεύσεις μπορεί να 

επηρεάσει θετικά την απόφαση των δυνητικών δοτών και των οικογενειών.  

   Επίσης η Lin, Lam, & Chen, (2010), υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση συμβάλλει θετικά στην 

τροποποίηση των απόψεων και των στάσεων των οικογενειών των δυνητικών δοτών οργάνων. 

Τα αυξημένα ποσοστά λανθασμένης άποψης για τον εγκεφαλικό θάνατο αυξάνει το άγχος των 

νοσηλευτών και δημιουργεί συγκρούσεις ηθών και κουλτούρας έναντι της επαγγελματικής 

ευθύνης. Η στάση σχετίζεται θετικά με τη γνώση για τη δωρεά οργάνων. Επιβάλλεται να είναι 

επαρκώς καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι οι νοσηλευτές.  

   Η Ronayne C., (2009), υποστηρίζει ότι η γνώση είναι ανάλογη με την εκπαίδευση και την 

εμπειρία των νοσηλευτών, γι’ αυτό και προκύπτει η ανάγκη αναβάθμισης των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Για να διαδραματίσουν όμως το ρόλο αυτό, η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

των νοσηλευτών θα πρέπει να παρέχεται από την περίοδο φοίτησής τους, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και θα διαμορφώσουν τις κατάλληλες στάσεις για 

τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων. Χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει επιτυχημένες πρακτικές 

στο σύστημα δωρεάς οργάνων τους όπως η Ισπανία η οποία παρουσίασε σημαντική πρόοδο, 

λόγω της επικέντρωσης στην εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στην 

εξεύρεση και εφαρμογή καλών πρακτικών κατά τη λήψη συναίνεσης και στην αποτελεσματική 

ιεραρχική δομή των κέντρων των μεταμοσχεύσεων.  

   Οι ελλιπείς γνώσεις των φοιτητών, η σύγχυση και η ύπαρξη αμφιβολιών σχετικά με τον 

εγκεφαλικό θάνατο αναδεικνύει την αδυναμία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη 

διαμόρφωση θετικής στάσης των φοιτητών για τη δωρεά οργάνων και την αδυναμία 

προσέγγισης της οικογένειας (Collins TJ., 2005). Επίσης η πλειοψηφία του δείγματος στην 

συγκεκριμένη έρευνα δήλωσε ότι οι γνώσεις τους για θέματα δωρεάς θα βελτιωθούν εάν 

αναπτυχθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη δωρεά οργάνων. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω 

από προηγούμενη εργασία του (Bidigare S, Oermann M, 1991. Στάσεις και γνώσεις των 

νοσηλευτών σχετικά με την προμήθεια οργάνων. Καρδιά & πνεύμονας 1: 20-3; Smith-Brew 

S, Yanai L, 1996).  
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   Σύμφωνα με τον Roark D., 2000 όσον αφορά τη διαδικασία δωρεάς οργάνων μέσω μιας 

επισκόπησης της βιβλιογραφίας (Νοσηλευτική ατυχημάτων και έκτακτης ανάγκης & 

Αναμόρφωση του συστήματος δωρεάς οργάνων (Am J Nurs 6: 44-9)), προτείνουν ότι τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν θέματα δωρεάς πρέπει να ενισχύσουν τη γνώση 

και την εμπιστοσύνη των νοσηλευτών στη διαδικασία δωρεάς οργάνων και να αυξήσουν τον 

αριθμό των πιθανών δωρητών.  

   Η πρακτική της αφαίρεσης ζωτικών οργάνων από εγκεφαλικά νεκρούς δότες είναι νομικά 

και ιατρικά αποδεκτό στην Κορέα, αλλά οι πεποιθήσεις και απόψεις για τα θέματα αυτά για 

τους επαγγελματίες υγείας δεν έχουν επαρκώς διερευνηθεί. Αποτελεσματικά σε σύγκριση με 

προηγούμενες μελέτες, η γνώση και η στάση της Κορέας σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο 

σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της λήψης των οργάνων δεν βελτιώθηκαν. Υπάρχει 

παθητική στάση έναντι του εγκεφαλικού θανάτου και την ανάκτηση των οργάνων. Θα πρέπει 

να γίνει περισσότερη έρευνα για να προωθήσει τη γνώση και την κατανόηση προς τον 

εγκεφαλικό θάνατο και την αύξηση οργάνων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας (J-R. (Theresa) 

Kim et al., (2006). 

Θρησκεία και μεταμόσχευση 

   Πολλές θρησκείες παρά το γεγονός ότι εμφανίζουν ευαισθησίες όσον αφορά τις φυσικές 

υποθέσεις και το θάνατο και η δυσκολία του να αποδεχτεί άνευ όρων επιστημονική 

τολμηρότητα ή να αποδεχτεί αναμφίβολα την εισβολή της επιστήμης σε μεταφυσικούς χώρους 

υποδηλώνει μια ισχυρή έκφραση ανθρώπινης αγάπης και αλληλεγγύης, αλλά τα δύο βασικά 

προβλήματα που θα πρέπει να ξεπεράσει κάθε θρησκεία για τη δωρεά οργάνων. Εάν αυτές οι 

νέες πράξεις παραβιάζουν τον σεβασμό του σώματος και από την άλλη, εάν ο εγκεφαλικός 

θάνατος είναι συνώνυμος με τον ανθρώπινο θάνατο, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής 

Βιοηθικής της Ιερής Συνόδου της Εκκλησίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας σχετικά 

με την ηθική οι μεταμοσχευτικές ενέργειες που δεν αντικατοπτρίζουν την επίσημη θέση της 

Εκκλησίας (Archimandrita Hatzinikolaou., 2001, αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη συμπάθεια 

και κατανόηση.  

   Η χριστιανική ηθική δεν αρνείται τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, επομένως τις 

εγκρίνει και τις ευλογεί καταρχήν, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει όλες αυτές τις σύγχρονες 

εφαρμογές με μεγάλη προσοχή και προσοχή (Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Ολικής Ελλάδας, 

Χριστόδουλος, 2001). Η Εκκλησία ευνοεί και ενθαρρύνει ιδιαίτερα το δώρο ενός δότη να 

παρέχει όργανα, όπως νεφρούς ή ιστούς, δέρμα, μυελό των οστών, αίμα, από έναν ζωντανό 
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δότη (Holy Synod., 2001). Ακόμα και σύμφωνα με (E.O.M, 2017), οι περισσότερες θρησκείες 

όπως ο Χριστιανισμός, ο Βουδισμός και ο Ιουδαϊσμός έχουν θετική άποψη για τις 

μεταμοσχεύσεις. Η Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία αντιμετωπίζει τις μεταμοσχεύσεις με 

ιδιαίτερη κατανόηση και θεωρεί ότι «η δωρεά οργάνων από εγκεφαλικά νεκρούς δότες καθώς 

και η νηφάλια και συνειδητή απόφαση υγιούς ανθρώπου όπως προσφέρει κάποιο όργανό του 

εις πάσχοντα συνάνθρωπον, ως πράξεις φιλαλληλίας και αγάπης, είναι σύμφωνοι με την 

διδασκαλίαν και το φρόνημα της Εκκλησίας. 

  Από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μια πληροφορία και άμεση εμπειρία 

για το τι σημαίνει εγκεφαλικός θάνατος συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση ολόκληρου 

του προβλήματος και στη συνέχεια στην πιο σωστή θεολογική θέση. Το 1996, διεξήχθη στο 

Κολοράντο μια μελέτη σε 813 θρησκευτικούς ηγέτες, κληρικούς, ιερείς νοσοκομείων σχετικά 

με αιτήσεις δωρεάς και τον εγκεφαλικό θάνατο. Συγκεκρινένες φυλετικές ομάδες όπως οι 

Ρόμα, αντιτίθενται στη δωρεά οργάνων για θρησκευτικούς λόγους, αλλά οι περισσότερες 

θρησκείες του κόσμου υποστηρίζουν τη δωρεά οργάνων καθώς τη θεωρούν μια πράξη 

φιλανθρωπίας που αποφέρει σημαντικό κοινωνικό όφελος. Διαπιστώθηκε ότι ο Χριστιανισμός, 

ο Βουδισμός και ο Ιουδαϊσμός είχαν μια θετική στάση απέναντι στη μεταμόσχευση (NHSBT, 

2012). Η δωρεά οργάνων ως πράξη ηθικής διάκρισης είναι καθήκον του αναζητητή. Σε 

επιστημονικό επίπεδο και με δεδομένο τον επίκαιρο χαρακτήρα της αντιμετωπίζεται με 

εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο από ανθρώπους του 

πνεύματος και από διάφορες επιστημονικές κοινότητες (νομική, ιατρική, θεολογία, ψυχολογία, 

φιλοσοφία, κοινωνιολογία κ.ά.) (Gerolouka - Κωστοπαναγιώτου, 2002).  

   Ο καθηγητής Engelhardt ανέφερε πως είναι καλό και ευγενικό να γίνεται προσφορά οργάνων 

από έναν άνθρωπο στον συνάνθρωπό του. Μια σημαντική παράμετρος είναι οι θρησκευτικές 

πεποιθήσεις των οικογενειών που μπορούν να ευνοήσουν τη θετική στάση των πιστών, όπως 

στις μουσουλμανικές κοινωνίες που θεωρείται πως η δωρεά οργάνων είναι σύμφωνη με το 

κήρυγμα του Ισλάμ. (Jeon KO et al., 2002). Αντιθέτως, στην Κορέα, εμφανίζεται μια αρνητική 

στάση, καθώς αποφεύγεται η δωρεά οργάνων από τους αναζητητές του Κομφούκιου. 
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Η καταπολέμηση της εμπορίας οργάνων και η νομιμοποίηση της αγοραπωλησίας 
ανθρωπίνων οργάνων 

 

   Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων δεν είναι νέο φαινόμενο. Με έλλειψη 

νόμιμων πηγών οργάνων σε όλο τον κόσμο, εκτιμάται ότι το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων 

οργάνων παράγει περίπου 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο από περίπου 12.000 

παράνομες μεταμοσχεύσεις. Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων έχει 

σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη ασφάλεια, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους 

πληθυσμούς, όπως οι άνεργοι, οι άστεγοι και οι μετανάστες. Για παράδειγμα, το 2017, ένας 

αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων διακίνησης οργάνων αποκαλύφθηκε στον Λίβανο, καθώς 

οι Σύριοι πρόσφυγες ήταν απελπισμένοι να στηρίξουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. 

Μετά τη Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την εμπορία οργάνων και τον 

τουρισμό μεταμοσχεύσεων, κυβερνήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) έχουν 

αρχίσει να παρέχουν σκληρές εκτιμήσεις για την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση 

οργάνων, όμως, λίγη ακαδημαϊκή προσοχή έχει αφιερωθεί στη μελέτη ενός τέτοιου 

παγκόσμιου φαινομένου. Το 2004, η ΠΟΥ προέτρεψε τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα κατά 

της εμπορίας οργάνων και να προστατεύσουν όσους είναι οι πιο ευάλωτοι.  

   Τέτοιες προσπάθειες κορυφώθηκαν με τη Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης σχετικά με 

την εμπορία οργάνων και τον τουρισμό μεταμοσχεύσεων, όπου περισσότεροι από 150 

επιστημονικοί ερευνητές από 78 διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει 

να απαγορεύονται οι εμπορικές μεταμοσχεύσεις, η εμπορία οργάνων και ο τουρισμός 

μεταμοσχεύσεων. Το 2018, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ισχυρίστηκε ότι περίπου 40 

εκατομμύρια άνθρωποι ήταν θύματα της εμπορίας ανθρώπων - περίπου ο πληθυσμός του Ιράκ 

σήμερα. Περίπου το 90% όλων των περιπτώσεων που εντοπίστηκαν αφορούσαν σεξουαλική 

εκμετάλλευση ή καταναγκαστική εργασία. Το υπόλοιπο 10% των περιπτώσεων συχνά 

συγκεντρώνεται στην κατηγορία «άλλες μορφές» - συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης 

οργάνων. Η εμπορία οργάνων είναι μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει πολλές παράνομες 

δραστηριότητες, από τις οποίες ο κύριος στόχος είναι να επωφεληθούν από ανθρώπινα όργανα 

και ιστούς, με μοναδικό σκοπό τη μεταμόσχευση. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν 

εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων, μεταμόσχευση τουρισμού και εμπορία 

οργάνων και ιστών.  
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   Παρά τις διεθνείς και εγχώριες προσπάθειες, περίπου το 10% όλων των μεταμοσχεύσεων 

παγκοσμίως πιστεύεται ότι είναι παράνομες με περίπου 12.000 όργανα ετησίως. Ενώ ο αριθμός 

των αναφορών για θύματα εμπορίας ανθρώπων έχει αυξηθεί, μόνο 700 θύματα εμπορίας 

ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων εντοπίστηκαν από 25 χώρες για την περίοδο 2006-

2019. Οι μετανάστες είναι ένας από τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς για την εμπορία οργάνων. 

Πολλοί μετανάστες αντιμετωπίζουν συχνά κακές κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές 

συνθήκες στις χώρες τους. Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν καταστάσεις ευπάθειας κατά τη 

διαδρομή ή σε περιοχές υποδοχής, καθώς οι μετανάστες εκτίθενται σε κακοποίηση και 

εκμετάλλευση από λαθρέμπορους και ευκαιριακούς. Για παράδειγμα, το 2015, οι Πακιστανοί 

πρόσφυγες στο Λίβανο που διαφεύγουν από τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, εμποδίστηκαν να 

εγγραφούν εκ νέου ως πρόσφυγες σε μια δεύτερη χώρα από τον ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα λόγια 

ενός έμπορα οργάνων, «όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι ως πρόσφυγες αγωνίζονται και επειδή 

είναι απελπισμένοι και δεν έχουν άλλα μέσα για να επιβιώσουν, πωλούν τα όργανα τους. 

Επίσης, η ατομική ευπάθεια ενός μετανάστη μπορεί να αυξηθεί λόγω προσωπικών 

περιστάσεων. Τέτοιες καταστάσεις προκύπτουν όταν οι μετανάστες ταξιδεύουν με παιδιά, 

ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.α.  

   Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα 

υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επηρεάζει δυσανάλογα τους μετανάστες. Ο αριθμός 

των δημοσιεύσεων για τη εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων αυξάνεται μετά 

τη Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την εμπορία οργάνων και τον τουρισμό 

μεταμοσχεύσεων του 2008, η οποία θέτει το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη τόσο των Διεθνών 

Οργανισμών όσο και των ερευνητών. Ωστόσο, η δυναμική που δημιούργησε η Διακήρυξη της 

Κωνσταντινούπολης ενδέχεται να επιβραδύνθηκε τα τελευταία χρόνια και η έρευνα σχετικά 

με την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στη 

βιβλιογραφία για άλλους τύπους εμπορίας ανθρώπων.  

   Παρά την αύξηση της επιστημονικής γνώσης για την εμπορία οργάνων κατά την τελευταία 

δεκαετία, αυτή η βιβλιογραφία περιλαμβάνει μόνο το 7% του όγκου της βιβλιογραφίας για την 

εμπορία ανθρώπων. Επίσης, αν και η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων 

στοχεύει δυσανάλογα ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι μετανάστες, η βιβλιογραφία τους έχει 

αποκλείσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θέμα. Μόνο το 3% περίπου της συνολικής βιβλιογραφίας 

για την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων αναγνωρίζει οποιαδήποτε άμεση 

ή έμμεση σχέση με τους μετανάστες. Αυτό το κενό αφήνει τις πιο ευάλωτες ομάδες εκτός των 

ακαδημαϊκών και πολιτικών συζητήσεων, καθώς και τη δυνητική δημιουργία οποιασδήποτε 
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ατζέντας κοινωνικοπολιτικής και πολιτικής για την υγειονομική περίθαλψη για την 

αντιμετώπιση του εμπορίου οργάνων. Ομοίως, οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν 

μετανάστες στις σπουδές τους είναι λιγότερο συγκεκριμένες για τα όργανα, κάτι που είναι 

προβληματικό, δεδομένου ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της 

διαφορετικής δυναμικής κάθε λαθρεμπορίου οργάνων. 

   Αυτός ο αποκλεισμός είναι ακόμη μεγαλύτερος από την άποψη της υγείας των μεταναστών. 

Παρά το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων αποτελεί ζήτημα 

υγείας, καθώς συνεπάγεται την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης για την αφαίρεση των 

οργάνων, οι περισσότερες δημοσιεύσεις σχετικά με τους μετανάστες στη βιβλιογραφία της 

εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων δεν το προσεγγίζουν από ιατρικής 

πλευράς. Η υγεία των μεταναστών παραμελείται επί του παρόντος από επιστήμονες όλων των 

κλάδων. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το κενό σημείο στη 

βιβλιογραφία. 

   Ο τόσο περιορισμένος αριθμός δημοσιεύσεων μπορεί να αποδοθεί σε συνδυασμό 

παραγόντων. Πρώτον, οι διαφορές σε όρους και ορισμούς (πριν από τη Διακήρυξη της 

Κωνσταντινούπολης και το Γλωσσάριο της ΠΟΥ) καθιστούν δύσκολη τη διεξαγωγή έρευνας 

με συνέπεια και ομοιογενή τρόπο. Επιπλέον, ο κρυμμένος και παράνομος χαρακτήρας της 

εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων θέτει σοβαρές προκλήσεις στην έρευνα 

σχετικά με αυτό το θέμα, καθώς είναι περίπλοκο να συγκεντρωθούν αξιόπιστες πληροφορίες 

και συχνά όταν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα, αποκρύπτονται για λόγους πολιτικής 

σκοπιμότητας. Η έλλειψη πληροφοριών είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στην περίπτωση 

ποσοτικών δεδομένων, επιβάλλοντας σοβαρούς μεθοδολογικούς περιορισμούς στην έρευνα 

για την εμπορία οργάνων. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να αντιμετωπίσει περαιτέρω το θέμα 

της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων προκειμένου να καλύψει το κενό 

της βιβλιογραφίας με άλλους τύπους έρευνας για την εμπορία ανθρώπων, εστιάζοντας κυρίως 

στην αύξηση αξιόπιστων ποσοτικών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

   Δεδομένης της παγκόσμιας πολυπλοκότητας της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την 

αφαίρεση οργάνων, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι στους περισσότερους τομείς της έρευνας 

κοινωνικών επιστημών, υπάρχουν περιορισμένες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την 

εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων. Τα τελευταία 29 χρόνια, μόλις 10 

δημοσιεύσεις εξέτασαν την εμπορία οργάνων από την άποψη των διεθνών σχέσεων.  
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   Το φαινόμενο της εμπορίας οργάνων και του τουρισμού μεταμόσχευσης είναι ένα παγκόσμιο 

πρόβλημα, καθώς τα δίκτυα διακίνησης είναι συνήθως διακρατικά (ειδικά εκείνα που 

στοχεύουν στους μετανάστες) και συχνά παραμένουν στο χάσμα μεταξύ των πλούσιων 

(λήπτες) και των φτωχών χωρών (δότες). Έτσι, η έρευνα για την εμπορία ανθρώπων με σκοπό 

την αφαίρεση οργάνων θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την έλλειψη προσοχής από τη 

σκοπιά των διεθνών σχέσεων και να αναλύσει περαιτέρω την εμπορία ανθρώπων με σκοπό 

την αφαίρεση οργάνων στο πλαίσιο της δυναμικής της διεθνούς μετανάστευσης.  

   Κατά τη χαρτογράφηση της χώρας προέλευσης της έρευνας για την εμπορία ανθρώπων με 

σκοπό την αφαίρεση οργάνων, εντοπίζεται μια αξιοσημείωτη προκατάληψη. H παρουσία 

αγγλόφωνων χωρών, όπως oι ΗΠΑ, το Ηνωμένου Βασίλειο, η Νότια Αφρική και η Αυστραλία, 

συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο σημαντικών χωρών όσον αφορά την αναφερόμενη 

βιβλιογραφία σε αυτό το θέμα. Επίσης, οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι παράλληλα 

χώρες αποδέκτες μετανάστευσης. Ωστόσο, οι χώρες προέλευσης και διέλευσης για 

μετανάστευση, οι οποίες υποφέρουν περισσότερο από την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την 

αφαίρεση οργάνων, δεν είναι αυτές που δημοσιεύουν έρευνα σχετικά με το θέμα (εκτός από 

την Τουρκία και τη Νότια Αφρική). Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εμπορία οργάνων, η 

έρευνα πρέπει επίσης να προωθηθεί, να δοθεί κίνητρο και να χρηματοδοτηθεί σε 

αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες διέλευσης. Η έρευνα που πραγματοποιείται από αυτές τις 

χώρες μπορεί να εξετάσει καλύτερα την τοπική και περιφερειακή δυναμική της εμπορίας 

οργάνων, καθώς είναι συνήθως οι χώρες καταγωγής του θύματος ή όπου πραγματοποιείται η 

χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης οργάνων. 

 

Οι γνώσεις των Κύπριων πολιτών για τη δωρεά οργάνων 
 

   Αναφορικά με τον Machado C., 2010, όσον αφορά τις γνώσεις και τις στάσεις των 

νοσηλευτών, σε γενικές γραμμές, διαθέτουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με τις 

μεταμοσχεύσεις, οι οποίες όμως αυξάνονται σημαντικά έπειτα από τα κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το εύρημα αυτό δεν 

αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλλά και τους φοιτητές νοσηλευτικής, οι οποίοι θα 

αποτελέσουν μελλοντικά σημαντική παράμετρο για την αύξηση του ποσοστού δωρεάς 

οργάνων. Επιπλέον, οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για την ευαισθητοποίηση του γενικού 

πληθυσμού. Ωστόσο δεν έχουν όλοι οι νοσηλευτές θετική στάση και επαρκείς γνώσεις, ούτε 

την ίδια άνεση στο να προσεγγίσουν άτομα σχετικά με το φλέγον ζήτημα, γεγονός που ίσως 
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έχει τη βάση του σε ελλείψεις εκπαίδευσης από τη βασική τους προπτυχιακή εκπαίδευση 

(Cebeci F et al., 2011). 

   Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, (2018), τέσσερις στους δέκα 

Κύπριους πιστεύουν ότι κάποιος μπορεί να αγοράσει ένα ανθρώπινο όργανο όταν χρειάζεται 

μεταμόσχευση. Ένας αριθμός Κυπρίων δεν γνωρίζει τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος και τρεις 

στους δέκα θεωρούν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να επανέλθει από εγκεφαλικό θάνατο. 

Επιπλέον, περισσότεροι από εφτά στους δέκα Κύπριους δεν γνωρίζουν τι είναι ο μεταθανάτιος 

δότης και έξι στους δέκα δεν ξέρουν ότι μπορεί κάποιος να γίνει δωρητής οργάνων μετά τον 

θάνατό του. Τέλος, οκτώ στους δέκα δεν γνωρίζουν ότι αρμόδιο Σώμα για τις μεταμοσχεύσεις 

στην Κύπρο είναι το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο Κύπριος 

πολίτης δεν γνωρίζει πού θα πρέπει να απευθυνθεί όταν παραστεί ανάγκη.  

   Ανεπαρκής ενημέρωση και άγνοια φαίνεται να χαρακτηρίζει την Kυπριακή κοινωνία, σε ό,τι 

αφορά τις μεταμοσχεύσεις γενικότερα. Αυτό τουλάχιστον κατέδειξε έρευνα η οποία 

διενεργήθηκε από το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων με δείγμα 1000 ατόμων σε Παγκύπρια 

βάση το 2018. Ένας στους δύο περίπου (53%) υποστηρίζει ότι οι μεταθανάτιοι δότες είναι 

άνθρωποι που έχουν υποστεί καρδιακή θανάτωση. Οι μισοί περίπου ερωτηθέντες 48% 

πιστεύουν ότι ένα παιδί ή ένας ηλικιωμένος δεν μπορεί να είναι μεταθανάτιος δότης. Το 59% 

δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πως μπορεί να γίνει κάποιος δωρητής οργάνων μετά τον θάνατο του. 

Εννέα στους δέκα γνωρίζουν ότι γίνονται μεταμοσχεύσεις νεφρών, 80% γνωρίζουν ότι 

γίνονται στην Κύπρο και 76% ότι γίνονται από ζωντανούς δότες. Μόλις 2% των 

συμμετεχόντων γνωρίζει ότι ο υπεύθυνος φορέας για τις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων 

στην Κύπρο είναι το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων. Το 36% πιστεύει ότι ζωντανοί δωρητές 

μπορούν να είναι μόνο στενοί συγγενείς, ενώ τέσσερις στους δέκα πιστεύουν ότι μπορεί να 

αγοράσει ένα όργανο για μεταμόσχευση. Μόνο το 32% των ερωτηθέντων γνωρίζει ότι τον 

τελευταίο λόγο για τη δωρεά οργάνων από πτωματικό δότη τον έχουν οι συγγενείς. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μικρό ποσοστό συμμετεχόντων θεωρεί ότι το ήπαρ (15%) 

και οι πνεύμονες (3%) μπορούν να μεταμοσχευθούν από κάποιο άτομο όσο βρίσκεται στη ζωή. 

Τρεις στους δέκα πιστεύουν ότι ένα άτομο μπορεί να επανέλθει από εγκεφαλικό θάνατο. Εννέα 

στους δέκα γνωρίζουν ότι γίνονται μεταμοσχεύσεις νεφρών, 80% γνωρίζει ότι γίνονται στην 

Κύπρο και 76% από ζώντα δότη. Ιδιαίτερα γνωστές είναι και οι μεταμοσχεύσεις καρδίας (86%) 

και ήπατος (74%). 
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   Επίσης όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, σε περίπτωση που κάποιος 

στενός τους συγγενής είχε διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο, ο πιθανότερος λόγος για να 

συναινούσαν σε δωρεά οργάνων είναι η επιθυμία του ατόμου όσο ήταν στη ζωή. Ποσοστό 8% 

του δείγματος έχει ήδη δηλώσει δότης οργάνων. Από τα άτομα που δεν έχουν δηλώσει δωρητές 

οργάνων, το 65% ενδιαφέρεται να πάρει πληροφορίες για τον τρόπο που μπορεί να γίνει δότης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό ενδιαφέροντος παρατηρείται στους νέους 18-24 (82%) και 25-44 

(69%) (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, 2018).  

   Σύμφωνα με το Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων Κύπρου το 2018, μελέτη που διεξήχθη στην 

Κύπρο για τη μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη φαίνεται ότι αποτελεί την καλύτερη 

θεραπεία για τους ασθενείς που πάσχουν από τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Οι δότες, 

έδειξε ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ποικίλα προβλήματα όπως σωματικά, ψυχολογικά και 

κοινωνικά τόσο πριν την μεταμόσχευση όσο και μετά. Σκοπός της εργασίας ήταν να 

διερευνήσει τα βιώματα, τις εμπειρίες, τα κίνητρα και τις αντιλήψεις, Ελληνοκυπρίων που 

έχουν δωρίσει τον νεφρό τους. Αποτελεσματικά η δωρεά νεφρού για τους δότες στην Κύπρο 

ήταν μια ευχάριστη εμπειρία ζωής (Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων Κύπρου, 2018). Οι δότες 

φαίνεται ότι είχαν καλή υγεία, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική, μετά την αφαίρεση του 

νεφρού τους. Παράλληλα, δεν έχει διαπιστωθεί κάποια αλλαγή όσον αφορά στην ταυτότητά 

τους, στο σώμα τους, στην κοινωνική και επαγγελματική τους δραστηριότητα και γενικότερα 

στις σχέσεις τους μετά τη μεταμόσχευση. Οι σημαντικότεροι λόγοι που τους ώθησαν να 

δωρίσουν τον νεφρό τους είναι η συγγενική υποχρέωση, το αποτέλεσμα της οικογενειακής 

διαπραγμάτευσης, η ταλαιπωρία και η επικίνδυνη κατάσταση της υγείας του λήπτη, η αποτυχία 

ανεύρεσης πτωματικού δότη, η προσωπική αντίληψη ότι η νεφρεκτομή είναι μια χειρουργική 

επέμβαση σαν τις άλλες με μηδαμινές συνέπειες για τη ζωή τους και ο αλτρουισμός.  

   Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχει υιοθετηθεί μια «κουλτούρα 

κοινωνικοποίησης», που καλλιέργησε στην κοινωνία ότι η μεταμόσχευση νεφρού οδηγεί τον 

λήπτη ξανά στην «κανονική» του ζωή. Η προετοιμασία του δότη, σωματική και ψυχολογική, 

για την τελική αφαίρεση του νεφρού του γινόταν με συνοπτικές διαδικασίες που είχε ως 

αποτέλεσμα, τουλάχιστον άμεσα, μετεγχειρητικά ο δότης να βρίσκεται προ εκπλήξεως από 

τους έντονους πόνους και τη μεγάλη τομή της χειρουργικής επέμβασης, γι αυτό και το στάδιο 

αυτό στη μεταμόσχευση έχει αναφερθεί ως το δυσκολότερο.  

   Συμπερασματικά η παρούσα έρευνα ίσως αποτελέσει σημαντικό εργαλείο τόσο για το 

νεοσύστατο συμβούλιο μεταμοσχεύσεων όσο και για όσους ασχολούνται με τις 



69 
 

μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Κύπρο. Στόχος είναι όχι μόνο η αύξηση του αριθμού των 

μεταμοσχεύσεων, αλλά και της ποιότητας, που θα περιλαμβάνει την προστασία και στήριξη 

των δοτών σε όλα τα επίπεδα (νομικά, ψυχολογικά, πρακτικά κ.τ.λ.) τόσο πριν όσο και μετά 

την μεταμόσχευση. Θα ήταν χρήσιμο να γίνουν και άλλες ποιοτικές μελέτες στον χώρο της 

υγείας στην Κύπρο, μέσα από τις οποίες μπορούν να αντληθούν πληροφορίες που θα 

συμβάλουν στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (Σεργίδης Α, 2013). 

Xρόνια νεφρική ανεπάρκεια και ποιότητα ζωής ασθενών 
 

   H χρόνια νεφρική νόσος (CKD) συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια νοσηρότητα και 

θνησιμότητα (Ene-Iordache B et al., 2016 & Schlieper G et al., 2016 & As G et al., 2016 & 

Chillon JM et al., 2016). Περίπου το 40% του πληθυσμού των ΗΠΑ >60 ετών έχει CKD 

(Coresh J et al., 2007). Αυτοί οι αριθμοί αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω καθώς ο 

πληθυσμός μεγαλώνει. Προβλέπεται ότι ο αριθμός των ατόμων άνω 65 ετών θα αυξηθεί από 

35 εκατομμύρια το 2000 σε 70 εκατομμύρια το 2030 (Administration on Aging., 2006). Πολλά 

είναι γνωστά για τη νόσο τόσο οι παθοφυσιολογικές και θεραπευτικές πορείες της CKD όσο 

και η σχετική επιβάρυνση των συμπτωμάτων που βιώνουν οι ασθενείς. Σε όλο τον κόσμο, 

περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από την CKD. Περίπου το 80% αυτών ζουν 

σε χώρες χαμηλού εισοδήματος και μεσαίου εισοδήματος (LMIC), περίπου 3 εκατομμύρια 

άτομα με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESKD) λαμβάνουν θεραπεία νεφρικής 

αντικατάστασης (RRT) είτε με αιμοκάθαρση είτε με μεταμόσχευση (Ene-Iordache B etal., 

2016 & Levin A et al., 2017 & Stanifer JW et al., 2016 ). Ακόμη και στα αρχικά στάδια της 

(CKD), ο κίνδυνος θανάτου, καρδιαγγειακών επεισοδίων, εγκεφαλοαγγειακών διαταραχών, 

νοσηλείας, μειωμένης ποιότητας ζωής άγχος, κατάθλιψη, φόβος θανάτου και αυτοκτονικός 

ιδεασμός αυξάνονται (Ene-Iordache B et al., 2016 & Schlieper G et al., 2016 & As G et al., 

2016 &Chillon JM et al .,2016 & Jhee JH et a;.,2017 & Goh ZS et al.,2018). Η φτώχεια και 

άλλα κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα όπως η ανεργία ή οι κακές συνθήκες στέγασης 

αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για έλλειψη θεραπείας ή την διακοπή της φροντίδας 

λόγο του ότι οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο αυτό φόρτο (Goh ZS 

et al., 2018).  
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Διερεύνηση των επιπτώσεων της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στην οικογένεια.  
 

   Η οικογένεια είναι ένα σύνθετο σύστημα που διέπετε από κανόνες ομοιόστασης και 

ανάπτυξης σύμφωνα με τους Lansom JD et al., (2014). Αναζητά σημεία ισορροπίας μεταξύ 

συντήρησης και ανάπτυξης των μελών της. Τα οικογενειακά υποσυστήματα αποτελούν μέρος 

τόσο των προβλημάτων όσο και των λύσεων. Η κατανόηση των οικογενειακών εμπειριών στη 

διαδικασία μεταμόσχευσης νεφρού ενός ζώντος δότη αντικατοπτρίζει την ανάγκη να 

επανεξετασθεί η φροντίδα που παρέχεται όχι μόνο στον λήπτη αλλά και στον δότη και την 

οικογένεια, είτε σε σωματικές είτε σε συναισθηματικές πτυχές. Η εμπειρία των οικογενειών 

(φροντιστών) στη διαχείριση της νόσου και της θεραπείας της, συμπεριλαμβανομένων των 

επιλογών και των προσδοκιών τους, επηρεάζεται από διαρθρωτικούς και ανθεκτικούς 

παράγοντες. Για παράδειγμα, η υποστηριζόμενη αυτοδιαχείριση στο σπίτι και επανεισδοχή 

καθώς συμβαίνουν γεγονότα επιδείνωσης, οι ολοένα και συχνότεροι κύκλοι εισδοχής και 

εξόδου από το νοσοκομείο. Εδώ, υπάρχει μια περίπλοκη πράξη εξισορρόπησης που πρέπει να 

εκτελείται γύρω από το έργο του να είναι κάποιος ασθενής. Αυτό συνεπάγεται από τη 

διαχείριση των περιοριστικών επιπτώσεων των συμπτωμάτων, ενώ διαχειρίζονται πολύπλοκα 

θεραπευτικά σχήματα, τεχνολογίες αυτοπαρακολούθησης και καθεστώτα αξιολόγησης και 

αλληλεπιδράσεις με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και οργανισμούς. Αυτοί οι κύκλοι 

εισαγωγής-απαλλαγής-επανεισδοχής μπορεί να οδηγήσουν σε αυξανόμενες εμπειρίες 

σύνθετου φόρτου εργασίας για τους ασθενείς και τις οικογένειες (φροντιστές τους), οι οποίοι 

μερικές φορές μπορεί να είναι συντριπτικοί και να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα 

ζωής τους. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των παραγόντων παραμένουν ανεπαρκείς (May 

CR et al., 2016). Η έννοια της «επιβάρυνσης των φροντιστών/οικογενειών» έχει 

χρησιμοποιηθεί έτσι για να αποτυπώσει αυτόν τον αντίκτυπο.  

   Οι οικογένειες (φροντιστές) μπορούν να αναγνωριστούν ως τα άτομα που κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας και σε αναμονή τους στην αιμοκάθαρση συμμετέχουν περισσότερο στη 

φροντίδα του ασθενούς και βοηθούν τον ασθενή να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί τη 

χρόνια ασθένεια του (Belasco A et al., 2006). Το φορτίο της οικογένειας (του φροντιστή) 

αυξάνεται σημαντικά καθώς λειτουργικές και γνωστικές διαταραχές που επιβάλλονται από τη 

χρόνια ασθένεια περιορίζουν την ικανότητα του ασθενή να φροντίζει τον εαυτό του. Αυτές οι 

δυσκολίες επιβαρύνουν σημαντικά αυτούς που είναι άμεσα υπεύθυνοι για τη φροντίδα, ειδικά 

για τα μέλη της οικογένειας (Belasco A et al., 2006 ). Πρόσθετοι παράγοντες που σχετίζονται 

με το φορτίο της οικογένειας (του φροντιστή) που περιλαμβάνουν τη σχέση του φροντιστή 

(και της καριέρας τους) και του ασθενή συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα που 
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εμφανίζονται στον ασθενή, ανάλογα με το φύλο και τα ανεπιθύμητα συμβάντα στη ζωή. Ένας 

πολυπαραγοντικός ρόλος και η αλληλεξάρτηση αυτών των παραγόντων θα πρέπει να 

αξιολογηθούν για να μετρηθεί ο αντίκτυπος του φορτίου της οικογένειας. Η συσχέτιση της 

CKD με μια ποικιλία συννοσηρών συνθηκών παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις. Οι 

συννοσηρότητες θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργική και γνωστική ικανότητα των 

ασθενών διότι υπάρχει ένα αυξανόμενο φορτίο στην οικογένεια. Η βάση δεδομένων USRDS 

σημειώνει ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση άρχισαν αιμοκάθαρση ηλικίας 

65 ετών και άνω, δηλαδή το 40% των ασθενών είχαν πέντε ή περισσότερες συννοσηρότητες 

(USRDS., 2007). Επιπλέον, αυτοί οι ασθενείς ήταν συχνά εξασθενημένοι με αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται άμεσα η θεραπεία αιμοκάθαρσης. Έτσι, οι ασθενείς συχνά είχαν προβλήματα 

όρασης και αδυνατούσαν να οδηγήσουν, είχαν δυσκολία στην διέγερση και διαταραχές 

διάθεσης και γνωστική εξασθένηση (Murray AM et al., 2008 & Hedayati SS et al., 2008).  

   Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι μια πρόσφατη ανασκόπηση έδειξε ότι έως και το 70% των 

ασθενών με αιμοκάθαρση άνω των 55 ετών έχουν μέτρια έως σοβαρή γνωστική εξασθένηση 

(Murray AM et al., 2008). Εκτός από τη σωματική επιβάρυνση της εκτέλεσης περιτοναϊκής 

αιμοκάθαρσης (PD) και της χορήγησης φαρμάκων, οι οικογένειες φέρουν ευθύνη και για τη 

μεταφορά των δικών τους ανθρώπων σε ραντεβού στην κλινική ή και νοσοκομεία. Είναι επίσης 

υπεύθυνοι για την παροχή ειδικών διαιτών και συμπληρωμάτων διατροφής. Τέλος, οι 

οικογένειες πρέπει να φέρουν τη συναισθηματική και ψυχολογική επιβάρυνση της ύπαρξης 

του δικού τους ανθρώπου με χρόνια ασθένεια. Καλούνται να αντιμετωπίσουν τα δικά τους 

συναισθήματα και σκέψεις, αλλά ακόμη το πιο σημαντικό, πρέπει να βοηθήσουν τους δικούς 

τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το δικό τους βάρος, γιατί είναι συχνά εκείνοι στους 

οποίους ο ψυχολογικός φόρτος σωματικής παραμόρφωσης είναι μεγαλύτερος.  

   Η επίδραση της παροχής φροντίδας σε ασθενείς με χρόνιες ασθένειες έχει μελετηθεί για 

διάφορες ασθένειες. Η φροντίδα μπορεί να σχετίζεται με συναισθηματικές δυσκολίες, όπως 

κατάθλιψη, ποικιλία συμπτωμάτων που σχετίζονται με το άγχος, τον φόβο θανάτου, την 

υπερβολική χρήση φαρμάκων, αρνητικό αντίκτυπο στην αντίληψη της σωματικής υγείας και 

μειωμένη ποιότητα ζωής (QoL) (Sherwood PR et al., 2005 & Hepburn KW et al., 2001 ). Είναι 

σημαντικό ότι η διερεύνηση τρόπων υποστήριξης των φροντιστών μπορεί να έχει ευεργετικά 

αποτελέσματα, στα αποτελέσματα τόσο για τον ασθενή, όσο και για τον φροντιστή. Δόθηκε 

έμφαση στον εντοπισμό των οικογενειακών φροντιστών και τον έλεγχο της φροντίδας του 

φροντιστή τους. για τη βελτιστοποίηση της ευημερίας του φροντιστή (McMillan SC et al., 

2006 & Signe A et al., 2008 & Dias A et al., 2008). Η συζήτηση των δεξιοτήτων αντιμετώπισης 
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μπορεί να βελτιώσει το QoL του φροντιστή ακόμη και στο δύσκολο περιβάλλον της φροντίδας 

στο τέλος της ζωής (McMillan SC et al., 2006). Η ψυχοκοινωνική παρέμβαση μπορεί να έχει 

σημαντικές, θετικές επιπτώσεις στο βάρος των φροντιστών και να βελτιώσει την ικανοποίησή 

τους από το ρόλο τους (Signe A et al., 2008 & Dias A et al., 2008). Αυτό περιγράφεται 

αναλυτικά στο άρθρο σε αυτό του τεύχος της Νεφρολογικής Διάλυσης και Μεταμόσχευσης 

από τους Tong et al. (Tong A et al., 2008). Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι το βάρος της 

φροντίδας του CKD είναι παρόμοιο με αυτό που έχει παρατηρηθεί με άλλες χρόνιες ασθένειες. 

Πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για να αναζητήσουν 

μελέτες που αξιολογούν τυχόν παρεμβάσεις για τους φροντιστές ασθενών με CKD. 

Κατάφεραν να εντοπίσουν μόνο τρία άρθρα που περιγράφουν τις παρεμβάσεις για τους 

φροντιστές ασθενών με ΧΝΚ. Όλοι εκτιμούν την επίδραση του εκπαιδευτικού υλικού που 

δίνεται στον φροντιστή και περιγράφουν τη βελτίωση της γνώσης χωρίς αναφορά άλλων 

αποτελεσμάτων.  

   Το βάρος της φροντίδας για έναν ασθενή αιμοκάθαρσης παρουσιάζει ειδικά προβλήματα 

ανάλογα με το κατά πόσον ο ασθενής διατηρείται σε κεντρική ή οικιακή αιμοκάθαρση. Είναι 

σημαντικό να υπογραμμιστούν οι δυσκολίες στη διασφάλιση της μεταφοράς στο κέντρο 

αιμοκάθαρσης. Συχνά προκύπτουν μεγάλα προβλήματα με το χρόνο ανάκαμψης μετά τη 

συνεδρία HD (Lindsay RM et al., 2006). Χρειάζονται κατά μέσο όρο 6 ώρες για να 

ανακάμψουν οι ασθενείς με HD μετά από μια θεραπεία, με τους ηλικιωμένους ασθενείς να 

αναφέρουν συχνά δυσκολίες μέχρι την επόμενη ημέρα. Όσον αφορά την κατ 'οίκον 

αιμοκάθαρση, αν και ορισμένα σχήματα οικιακής αιμοκάθαρσης (PD) είναι φαινομενικά 

αυτοθεραπευτικές θεραπείες, οι φροντιστές συχνά αναλαμβάνουν κάποια, αν όχι συνολική, 

ευθύνη για τη διαχείριση της αιμοκάθαρσης (Beanlands H et al., 2005). Άγχος, κόπωση, 

κατάθλιψη, επιδείνωση των οικογενειακών σχέσεων , κοινωνική απομόνωση, άγχος και φόβο 

για θάνατο μπορεί να προκύψουν όταν οι φροντιστές αναλάβουν την αιμοκάθαρση στο σπίτι 

για ενήλικες ασθενείς ή παιδιά (Beanlands H et al., 2005). Η ανάληψη της ευθύνης της 

αιμοκάθαρσης δύναται να οδηγήσει σε πιο αρνητικό αντίκτυπο στις συναισθηματικές και 

κοινωνικές πτυχές της ζωής των φροντιστών και των οικογενειών (Belasco A et al., 2006).  

   Πιο πρόσφατα έρευνες έδειξαν ότι, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον 

οποίο οι πολύπλοκες μακροχρόνιες καταστάσεις απαιτούν από τους ασθενείς και την 

οικογένεια (τους φροντιστές τους) να επενδύσουν στην αυτοεξυπηρέτηση και την 

αυτοδιαχείριση της νόσου τους (Fraser SD et al., 2015 & Fraser SD et al., 2016 & Holman 

HR., 2005 & May CR et al., 2014 & May C., 2005 & Karamanidou C et al., 2014). Σύμφωνα 
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με τους Maria Goreti et al., 2015 πραγματοποίησαν μια Προοπτική μελέτη στην Αμερική σε 

δείγμα 189 ασθενών με CKD διερευνώντας τη διάθεση στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο 

και κατά πόσο αυτή επηρέαζε την ίδια την οικογένεια. Η θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου 

που επέβαλε στους συμμετέχοντες στην έρευνα, τους προκάλεσε πόρους μερικής απώλειας 

αυτονομίας και αλλαγών στη διάθεση.  

   Ο άρρωστος ασθενής που εξαρτάται προσωρινά από την ίδια την οικογένεια του, χρειάζεται 

φροντίδα σε βασικές δραστηριότητες και γίνεται προτεραιότητα για την ίδια την οικογένεια. 

Η οικογενειακή αντίληψη των αλλαγών στην ποιότητα ζωής, στις φυσικές, συναισθηματικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές ήταν εμφανής. Στην έρευνα της Murray L., (2013) φάνηκε 

ότι η θεραπεία αιμοκάθαρσης επηρέασε άμεσα τις οικογένειες που χρειάζονταν εκ νέου 

προσαρμογές στις οικογενειακές πρακτικές. Υπογραμμίζεται η ανάγκη για νέους πόρους 

αντιμετώπισης και αλλαγή ρόλων, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια μεταξύ των μελών της 

οικογένειας σχετικά με τις αλλαγές στη δομή και τη λειτουργικότητά της. Ήταν προφανές ότι 

η υποστήριξη της πυρηνικής και εκτεταμένης οικογένειας ήταν ζωτικής σημασίας για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την ασθένεια, τον αγώνα για επιβίωση, 

τον φόβο θανάτου και τη συνέχιση της θεραπείας. 

Προοπτική Μεταμοσχεύσεων - Η Μεταμόσχευση νεφρού ως θεραπευτική επιλογή 
 

   Οι εξελίξεις στη χειρουργική επέμβαση, την ανοσοκατασταλτική θεραπεία και την ιατρική 

τεχνολογία όχι μόνο καθιέρωσαν τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων και ιστών ως μια 

ευρέως αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς με ανεπάρκεια οργάνων τελικού σταδίου, αλλά και 

αύξησαν το ποσοστό επιτυχίας τους (Agyan HR et al., 2009). Η μεταμόσχευση αποτελεί μια 

χειρουργική επέμβαση κατά την οποία υγιή ανθρώπινα κύτταρα, όργανα ή ιστοί μεταφέρονται 

από έναν δότη σε έναν λήπτη προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του σώματος και η 

υγεία (Aijing L et al., 2016). Η δημοφιλία της δωρεάς οργάνων έχει αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια παγκοσμίως αφού ο εγκεφαλικός θάνατος αναγνωρίστηκε και έγινε επίσημα αποδεκτός 

ως ο θάνατος του ατόμου (Anker SA et al., 2009). Ωστόσο, υπάρχει μια τεράστια παγκόσμια 

αναντιστοιχία μεταξύ των διαθέσιμων οργάνων μετά τη δωρεά και των ασθενών που 

χρειάζονται τα όργανα, με τις λίστες αναμονής να αυξάνονται και ο χρόνος αναμονής για ένα 

μόσχευμα να εντείνεται αρκετά (Babaie M et al., 2015). Βέβαια, για να ξεκινήσει η διαδικασία 

δωρεάς οργάνων, πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια τόσο για εγκεφαλικό όσο και για 

καρδιακό θάνατο (Babaie et al., 2006). Στην προσπάθεια να ξεπεραστεί η θλίψη των συγγενών, 
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η υποστήριξη από την οικογένεια, οι φίλοι καθώς και οι θρησκευτικές και / ή πολιτιστικές 

πεποιθήσεις διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο. 

Η Μεταμόσχευση Νεφρού ως επιλογή θεραπείας 
 

   Στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, η μεταμόσχευση είναι η μόνη επιλογή 

θεραπείας γιατί τόσο ο ασθενής όσο και η οικογένεια μπορεί να επηρεαστούν θετικά (Jha V et 

al., 2013). Η μεταμόσχευση νεφρού από έναν ζωντανό δότη περιλαμβάνει πτυχές της 

σωματικής και συναισθηματικής φροντίδας όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές και έμπειρες προσαρμογές όπου η πνευματικότητα θεωρείται 

ως συμβάλλοντας παράγοντας. Η πνευματικότητα και η θρησκευτικότητα βελτιώνουν την 

ανθεκτικότητα στη διαχείριση των στρεσογόνων καταστάσεων και της χρόνιας ασθένειας 

(Koenig & Larson., 2001, Lindqvist, Carlsson, & Sjoden., 2004, Pargament., 2001 & Ragsdale, 

Hegner, Mueller & Davies., 2014 & Thuné-Boyle, Stygall, Keshtgar & Newman., 2006). Όπως 

αναφέρθηκε από τους (Lopez & Snyder., 2011 & Snyder & Lopez., 2002), για την θετική 

ψυχολογία, τόσο το θάρρος, όσο η ικανότητα αντιμετώπισης και η πνευματικότητα, ως 

αναπαράσταση του θανάτου ως πέρασμα, στην έρευνά τους είχε θετική επίδραση στους 

ασθενείς.  

   Λαμβάνοντας ακόμη υπόψη τα παρεχόμενα οφέλη, η διαδικασία μεταμόσχευσης από 

ζωντανό δότη δεν είναι απλή. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία επειδή περιλαμβάνει ηθικά 

ζητήματα, συγκεκριμένες εκτιμήσεις του αποδέκτη και του δότη. Αυτοί οι παράγοντες 

μπορούν να επηρεάσουν το οικογενειακό σύστημα που έχει μεγάλη επίδραση, επειδή η 

οικογένεια αντιμετωπίζει διλήμματα, τόσο από την πιθανότητα αφαίρεσης οργάνων από ένα 

υγιές μέλος της οικογένειας όσο και για τον χειρουργικό κίνδυνο (Ghaly M., 2012 & Lansom 

JD et al., 2014). Ένα γνωστό κίνημα διαπραγματεύσεων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων 

παρατηρείται συνήθως μεταξύ εκείνων που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αυτήν τη 

διαδικασία. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι προσδοκίες των ατόμων που 

εμπλέκονται στη δωρεά και την αποδοχή του οργάνου από τον παραλήπτη, ως θεμελιώδης 

οικογενειακή αμοιβαία υποστήριξη για να επιτρέπεται η μεταμόσχευση (Ghaly M., 2012). 

Διερεύνηση εμπειριών οικογένειας από την Μεταμόσχευση 
 

   Η διάγνωση της νόσου φέρνει οικογενειακή αστάθεια και βεβαιότητα διαδοχικής απώλειας 

ανεξαρτησίας, αυτοέλεγχου και περιορισμών, δημιουργώντας φόβους και συναισθήματα 

παρόμοια με αυτά του πένθους. Τα συναισθήματα του άγχους, της θλίψης και του θυμού 
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διαπερνιούνται από την αίσθηση του σοκ που επιδεινώνεται από το φόβο του θανάτου. Αυτοί 

οι παράγοντες είναι δείκτες της σημασίας της εκτίμησης της οικογένειας ως μονάδας 

φροντίδας καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (Cangro C., 2014).  

   Σε έρευνα των (Laakkonen H et al., 2014 & ThirskL M et al., 2014) τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η εμπειρία μιας οικογένειας που επηρεάζεται από χρόνια νεφρική νόσο και βιώνει τη 

μεταμόσχευση ζώντος δότη από το οικογενειακό περιβάλλον έχει έννοιες για την οικογενειακή 

ενότητα, υποστηριζόμενες από τις αντιλήψεις ότι κάθε οικογένεια βασίζεται στις εμπειρίες, 

στις διαδικασίες αντίληψης της ασθένειας και του φόβου θανάτου. Επίσης επιβεβαιώνει την 

ιδέα ότι οποιαδήποτε απόπειρα αντικειμενοποίησης και ή ερμηνεία των παραπόνων του 

ασθενή μπορεί να προκαλέσει εντάσεις, κρίσεις ή συγκρούσεις, οι οποίες κατά συνέπεια 

επηρεάζουν το οικογενειακό πλαίσιο. Οι δωρητές υποβάλλονται σε αυστηρή αξιολόγηση της 

ψυχικής και σωματικής υγείας, της σχέσης με τον παραλήπτη, των κινήτρων, των προσδοκιών, 

του τρόπου ζωής, των οικονομικών, της κοινωνικής υποστήριξης και της κατανόησης των 

κινδύνων.  

   Η δυσκολία πλοήγησης σε ένα άγνωστο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να 

προκαλέσει σημαντικό άγχος. Η μεταμόσχευση που πραγματοποιείται από έναν ζωντανό δότη 

προσφέρει πλεονεκτήματα, επειδή ως θεραπευτική επιλογή, είναι μια διαδικασία που βοηθά 

στη μείωση του χρόνου στη λίστα αναμονής, αυξάνοντας την επιβίωση των ασθενών, εκτός 

από την προώθηση της ποιότητας ζωής και ακόμη και των οικογενειακών σχέσεων (Oroy A et 

al., 2013).   

Διερεύνηση της μεταμόσχευσης ως απειλή που σχετίζεται με τον θάνατο 
 

   Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό επιβίωσης μεταμοσχεύματος νεφρών αυξάνεται σημαντικά 

και οι πληροφορίες ότι η ποιότητα ζωής (QoL) στην μετεγχειρητική κατάσταση είναι καλύτερη 

από ό,τι στην προεγχειρητική διάδοση είναι ευρέως διαδεδομένη (Schulz., 2015). Οι άνθρωποι 

που αναμένουν μια μεταμόσχευση ζωτικού οργάνου συντρίβονται από τον φόβο του θανάτου 

(Annema, Roodbol, Stewart, Porte & Ranchor., 2015). Πράγματι, αυτή είναι μια από τις πιο 

αγχωτικές χειρουργικές επεμβάσεις για τους ασθενείς καθώς και της οικογένειας που βρίσκετε 

σε αναμονή (Annema et al., 2015 & Gruttadauria., 2009 & López- Navas et al., 2010 & 

McCaughan et al., 2016 & Ordin Dicle & Wellard., 2011). Όσοι πάσχουν από νεφρικές 

παθήσεις υφίστανται τα τυπικά προβλήματα μεταμόσχευσης (Telles-Correia, Barbosa, Mega, 

& Monteiro., 2009 & Goetzmann et al.,2006, Martin, Williams, Haskard, & DiMatteo., 2005, 
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Schulz., 2015 & Stewart, Hart, Gibson & Fisher., 2014) και της μείώσηςτης QoL της νεφρικής 

ανεπάρκειας ( Bajaj et al., 2011, Bjørk & Nåden., 2008).  

   Ωστόσο, ανεξάρτητα από την αιτία της παθολογίας τους, ο φόβος του θανάτου μπορεί να 

αναλάβει έναν ειδικό ρόλο, δεδομένου ότι ένα αυξημένο άγχος συμβάλλει στα χαμηλότερα 

επίπεδα ανάκαμψης των ασθενών και αυξάνει τον κίνδυνο μη τήρησης της θεραπείας 

πιστεύοντας ότι ο θάνατος θα ήταν μια σωτήρια ευκαιρία για όλα τους τα προβλήματα (Martin, 

Williams, Haskard, & DiMatteo., 2005). Οι Furer και Walker (2008), αναθεωρούν ότι ο πόνος 

και η ταλαιπωρία των οικογενειών σε σοβαρές ασθένειες αυξάνουν το επίπεδο άγχους, το 

οποίο με τη σειρά του επιδεινώνει τις συνθήκες υγείας, ενώ το άγχος αυξάνεται σημαντικά από 

το φόβο του θανάτου που προκαλείται από τη θνησιμότητα.  

   Αυτό το συναισθηματικό αποτέλεσμα έχει αναλυθεί από τη Θεωρία Διαχείρισης 

Τρομοκρατίας (TMT), η οποία δείχνει πώς η υγεία και οι σωματικές συνθήκες προκαλούν 

συνεχώς τον αναπόφευκτο θάνατο, με αποτέλεσμα την παράλυση του τρόμου (Burke, Martens, 

& Faucher., 2010 & Goldenberg., 2012). Το TMT δείχνει πώς ο φόβος του θανάτου δημιουργεί 

μια τόσο βαθιά αγωνία που οι άνθρωποι περνούν τη ζωή τους προσπαθώντας να το 

κατανοήσουν και αναπτύσσοντας συγκεκριμένη μορφή αμυντικών μηχανισμών. 

Συγκεκριμένα, η πίστη προς τον θεό σε μια υπερβατική ύπαρξη περιορίζει τον φόβο, τη 

θρησκευτικότητα, προωθώντας την πίστη σε μια κυριολεκτικά μετά θάνατον ζωή, ως το πιο 

σημαντικό πολιτιστικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας (Kesebir & Pyszczynski., 2012).  

   Σε παράλληλη κατεύθυνση, η ψυχολογία της θρησκείας και η θετική ψυχολογία έχουν 

τονίσει τη σημασία της πνευματικότητας στη μείωση του υπαρξιακού άγχους, στη βελτίωση 

του QoL και της ανθεκτικότητας (Seligman & Csikszentmihalyi., 2014, Fereshteh., 2006, 

Testoni, Falletti, Visintin, Ronconi & Zamperini., 2016, Testoni, Visintin, Capozza, Carlucci, 

& Shams., 2016). Πράγματι, η πνευματικότητα και η θρησκευτικότητα ενισχύουν τις 

παραστάσεις του θανάτου ως σπασμωδική συμπεριφορά, παρά ως τον απόλυτο αφανισμό, 

ενισχύοντας το θάρρος να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες και ο πόνος (Fereshteh., 2006, Frost, 

Johnson & Atherton., 2012, Norton & Weiss., 2009). Όπως έχει ήδη υπογραμμιστεί από τους 

Santos et al., (2012) και Woodard (2004) όσον αφορά την έρευνά τους, τα αποτελέσματα 

επιβεβαίωσαν ότι ο φόβος της παρέμβασης συσχετίστηκε θετικά με τις σκέψεις και την 

αποφυγή της απειλής που σχετίζεται με το θάνατο. Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

επειδή η ανάγκη προετοιμασίας των ασθενών και των οικογενειών τους για τον θάνατο, 

διατηρώντας παράλληλα την ελπίδα έχει, ήδη υπογραμμιστεί από την έρευνα των (DiMartini, 
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Crone, Fireman & Dew., 2008). Οι ασθενείς και οι οικογένειες αποφεύγουν να αντιμετωπίζουν 

θέματα στο τέλος της ζωής τους και αρνούνται να το αποδεχθούν λόγω της αίσθησης της 

απελπισίας τους.  

   Αυτές οι ανησυχίες μπορούν να αντιμετωπιστούν όσον αφορά την εξισορρόπηση μιας 

ελπιδοφόρου προοπτικής με κατάλληλα ζητήματα, μεταξύ των οποίων είναι, ο φόβος του 

θανάτου , της πνευματικότητας και της υπέρβασης. Προηγούμενες μελέτες για συζητήσεις 

σχετικά με τη δωρεά οργάνων αναφέρονται στο θέμα του θανάτου μόνο εν συντομία και χωρίς 

θεωρητική βάση. Μεταξύ των ποσοτικών μελετών σε αυτόν τον τομέα των Morgan (2004), 

Morse et al., (2009) και Wu (2008) περιέγραψαν έννοιες σε σχέση με την έννοια του θανάτου 

(θρησκευτικότητα, σωματική ακεραιότητα και άγχος για το θάνατο). Η ποιοτική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από τον Wittig (2001) εντοπίζει δηλώσεις που αναφέρονται στον φόβο του 

θανάτου και στην έννοια της προκατάληψης. Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να κατανοήσει 

τα θεωρητικά θεμέλια και των δύο βασικών ψυχολογικών μηχανισμών που αφορούν το 

παιχνίδι όταν τα άτομα αντιμετωπίζουν το ζήτημα του δικού τους θανάτου: η προκατάληψη 

του θανάτου και της δεισιδαιμονίας. Επομένως κρίνεται σημαντικό να αναπτυχθεί μια 

καλύτερη κατανόηση αυτού του δεσμού μεταξύ του άγχους για το θάνατο και της συζήτησης, 

καθώς τα τρέχοντα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα.  

   Καμία από τις υπάρχουσες έρευνες δεν περιέγραψε τους ψυχολογικούς μηχανισμούς που 

εμπλέκονται κατά την αντιμετώπιση ενός φαινομένου, που σχετίζεται με το θάνατο και που 

μπορεί να επηρεάσουν τις συμπεριφορές κατά τη διάρκεια συζητήσεων με μέλη της 

οικογένειας. Τα ταμπού ορίζονται από τους Sabri et al., (2010) ως «πολιτιστική παραγωγή που 

είναι ιερή (θρησκευτική) ή μαγική (βωμολοχία), η οποία υπαγορεύει απαγορευμένες 

συμπεριφορές ή / και συνομιλίες, που σχετίζονται με άτομα με συναισθηματική αμφιθυμία και 

η παραβίαση των οποίων οδηγεί σε κύρωση λόγω της μεταδοτικής φύσης των ταμπού ». Το 

ταμπού του θανάτου οδηγεί ορισμένα άτομα να μην μιλήσουν για το θέμα της δωρεάς οργάνων 

με άλλα, με την ελπίδα να συμμορφωθούν με τους κανόνες κοινωνικής και ηθικής 

ακεραιότητας (Gorer.,1965 & Walter., 1991). Οι Sabri et al., (2010) έγραψαν για την διάκριση 

μεταξύ συνομιλητικών ταμπού και απόλυτων ταμπού (συμπεριφορική και συνομιλία). Οι ίδιοι 

αναφέρουν το θάνατο ως ένα από τα κύρια συνομιλητικά ταμπού στον πολιτισμό. Η τήρηση 

του ταμπού του θανάτου και της δεισιδαιμονίας είναι δύο ανταγωνιστικοί ψυχολογικοί 

μηχανισμοί που προκαλούνται από το άγχος για το θάνατο. Η ομιλία γίνεται μια μαγική πράξη 

που μπορεί να απελευθερώσει τους ανθρώπους από την αγωνία τους για το θάνατο, κάτι που 

είναι κάπως αντιφοβικό (Ayouch., 2012). 



78 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Περιγραφή στρατηγικής αναζήτησης 
 

   Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων 

PUBMED, CINAHL, EMBASE και COCHRANE. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής λέξεις-κλειδιά: 

family, organ donation, potential organ donors, after brain death, brain-dead potential donors, 

decision making, transplantation, knowledge, beliefs, values, culture, nurses, potential organ 

donor, consent, legislation, relatives, ICU, patients, opinions, attitudes, potential organ donor, 

support, cohort study, prospective study, longitudinal study, follow-up study, incidence, risk, 

rate. H διαδικασία στρατηγική αναζήτησης και οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιηθήκαν κατά 

τον προσδιορισμό των μελετών φαίνονται στον Πίνακα 1. 

Τα κριτήρια ένταξης των μελετών στη συστηματική ανασκόπηση:  
 

- Η δημοσίευση των μελετών στην αγγλική γλώσσα,  

- Ποιοτικές ή ποσοτικές μελέτες αλλά όχι ανασκοπήσεις ή μετα-αναλύσεις,  

- Στις ποιοτικές μελέτες συμπεριλαμβάνονται μελέτες επισκόπησης, συνεντεύξεις, 

φαινομενολογικές έρευνες, 

-  Το χρονικό διάστημα εντοπισμού των άρθρων είναι η τελευταία εικοσαετία,  

- Οι μελέτες να έχουν υλοποιηθεί σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, τα δημογραφικά και τα κλινικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος των μελετών είναι οι οικογένειες των δυνητικών δωρητών 

και ληπτών οργάνων, νοσηλευτές και φοιτητές Νοσηλευτικής. 

 

Ο αριθμός των μελετών που αξιολογήθηκε για την πληρότητα των κριτηρίων εισόδου και ο 

τελικός αριθμός των μελετών που συμπεριλήφθηκε στην ανασκόπηση, παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα ροής της συστηματικής ανασκόπησης (Διάγραμμα 1).  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Διάγραμμα ροής - Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την τελική επιλογή 
των μελετών που ανασκοπήθηκαν. 
 

 

 

 

 

Άρθρα έπειτα από την αναζήτηση 

(N=261) 

Αφαίρεση διπλότυπων άρθρων  

(N=14) 

Άρθρα που προέκυψαν 

(N=247) 

Άρθρα  που απορρίφθηκαν έπειτα από την 

ανάγνωση του τίτλου και της περίληψης 

(N=128) 

Άρθρα με πλήρη κείμενα 

(N=119) 

Άρθρα  που απορρίφθηκαν λόγω των 

κριτηρίων                                                       

(N=54) 

 

Μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην 

ανασκόπηση  

(N=65) 
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Κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού  
 

Κριτήρια εισόδου  
 

1.Να είναι δημοσιευμένα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και να έχουν τύχει επιστημονικής 

κριτικής (review) πριν από τη δημοσίευση,  

2.Η γλώσσα όπου έχουν γραφεί τα άρθρα να είναι αγγλική ή ελληνική,  

3.Τα άρθρα να αποτελούν πρωτογενή έρευνα και να δίνουν νέα στοιχεία σχετικά με το θέμα,  

4.Να ανταποκρίνονται στις λέξεις-κλειδιά της έρευνας, όχι μόνο στον τίτλο, αλλά κυρίως στο 

περιεχόμενό τους, ώστε να καλυφθούν οι επιμέρους ανάγκες της μελέτης, 

5.Tυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές (randomized controlledtrials),  

6.Έκβαση σχετική με την οικογένεια των δυνητικών δωρητών οργάνων (αλλαγή 

συμπεριφοράς, υγείας),  

7. Συνάφεια του περιεχομένου, καθώς και οι λέξεις κλειδιά των άρθρων να έχουν άμεση σχέση 

με το εννοιολογικό περιεχόμενο του τίτλου της εργασίας.  

Κριτήρια αποκλεισμού  
 

1.Δεν περιλήφθηκαν μετά-αναλύσεις,  

2.Διπλότυπες μελέτες,  

3. Η γλώσσα συγγραφής των άρθρων δεν ήταν η ελληνική και η αγγλική,  

4. Άρθρα, των οποίων το περιεχόμενο δεν βρέθηκε ολόκληρο παρά μόνο η περίληψή τους,  

5.Μελέτες που μετά την ανάγνωση της περίληψης διαπιστώθηκε ότι έχουν άσχετο με την 

εργασία περιεχόμενο.  
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   ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Στρατηγική αναζήτησης και οι λέξεις κλειδιά για το προσδιορισμό των μελετών. 
  

Ερευνητικό θέμα Λέξεις-κλειδιά Αριθμός μελετών 

Οικογένειες δυνητικών δωρητών οργάνων 1. family OR 

2. organ donation OR 

3. potential organ donors OR 

4. after brain death OR 

5. brain-dead potential donors  

 

6123 

Γνώσεις, πεποιθήσεις, αξίες και κουλτούρα 6. decision making OR 

7. transplantation OR 

8. knowledge OR 

9. beliefs OR 

10. values OR 

11. culture  

 

 

7398 

Νοσηλευτές  12. Nurses OR 

13. potential organ donor OR 

14. consent OR 

15. legislation OR 

16. relatives OR 

17. icu 

 

 

812 

Απόψεις και στάσεις των Δυνητικών 

Δωρητών Οργάνων 

18. Patients OR 

19. opinions OR 

20. attitudes OR 

21. potential organ donor OR 

22. support 

 

125 

Ερευνητικός σχεδιασμός  23. Cohort OR 

24. prospective OR 

25. longitudinal OR 

26. follow-up OR 

27. incidence OR 

28. risk OR 

29. rate OR 

 

 

3683 

30. Συνδυαστική αναζήτηση όλων των παραπάνω λέξεων-κλειδιά (1-29) 261 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

   Από τη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν αρχικά 261 άρθρα, από τις 

οποίες τελικά συμπεριλήφθηκαν 65 άρθρα σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν. Οι χώρες 

που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα ήταν (Ισραήλ, Ιράν, ΗΠΑ, Αυστραλία, Αμερική, Αγγλία, 

Χονγκ Κονγκ, Μαλαισία, Νορβηγία, Κίνα, Πακιστάν, Τουρκία, Ισπανία, Κορέα, Ταϊβάν, 

Βόρεια Ταϊβάν, Κούβα, Κατάρ, Ελλάδα, Νέο Μεξικό, Λατινική Αμερική, Βραζιλία, Ελβετία, 

Βόρεια, Ιρλανδία). Η μεθοδολογία των εργασιών που περιελήφθησαν στην ανάλυση 

εκτιμήθηκε με εγκεκριμένες μεθόδους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

Newcastle-Ottawa (Newcastle-Ottawa Scale-NOS) για την εκτίμηση της ποιότητας της 

μεθοδολογίας των μελετών. Η κλίμακα αυτή έχει αναπτυχθεί για να αξιολογεί τη μεθοδολογική 

ποιότητα των μελετών και χρησιμοποιεί ένα «σύστημα αστέρων», σύμφωνα με το οποίο κάθε 

μελέτη αξιολογείται σε τρεις βασικούς τομείς: 1) επιλογή των ομάδων μελέτης, 2) 

συγκρισιμότητα των ομάδων και 3) παρουσίαση των παραμέτρων έκβασης. Αυτό αναπτύχθηκε 

για την αξιολόγηση της ποιότητας των μελετών σχετικά με το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και 

την ευκολία χρήσης. Επίσης η κλίμακα αυτή δίδει τις κατευθυντήριες οδηγίες ως προς την 

σωστή κατεύθυνση επιλογής μελετών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρέχοντας πιο 

ασφαλή και έγκυρα αποτελέσματα. 

   Για πληρέστερη αντίληψη των αποτελεσμάτων της συστηματικής ανασκόπησης, οι έρευνες 

κατηγοριοποιήθηκαν: (1) Στρατηγική αναζήτησης και οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν 

για το προσδιορισμό των μελετών, (2) Συνοπτική παρουσίαση των μελετών που διερευνούν 

Οικογένειες Δυνητικών Δωρητών Οργάνων, (3) Συνοπτική παρουσίαση των μελετών που 

διερευνούν γνώσεις και απόψεις νοσηλευτών, (4) Συνοπτική παρουσίαση των ερευνών που 

διερευνούν τις γνώσεις, απόψεις και επάρκεια εκπαίδευσης στους Φοιτητές Νοσηλευτικής, (5) 

Συνοπτική παρουσίαση ερευνών που διερευνούν τις γνώσεις και απόψεις στους ενήλικες, (6) 

Διερεύνηση αντίληψης, εμπειριών, γνώσεων και στάσεων νοσηλευτών και φοιτητών 

νοσηλευτικής απέναντι στη δωρεά οργάνων και την κατανόηση του εγκεφαλικού θανάτου. 

   Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τα άρθρα και τις μελέτες που επιλέχθηκαν σύμφωνα με 

τη σχετική αναζήτηση του θέματος που έγινε με την κλίμακα αξιολόγησης ποιότητας για 

σύγχρονες μελέτες καθώς και για Περιγραφικές, Ποιοτικές, Φαινομενολογικές, Μελέτες 

Παρέμβασης, Τυχαιοποιημένες και Cohort μελέτες όπως ορίζονται. από Newcastle - Ottawa 

Quality Quality Scale Case Case Study / Cohort Studies. 
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1. Γνώσεις και Στάσεις οικογένειας δυνητικών δωρητών και ληπτών οργάνων 
 

   Ο Ashkenazi T et al., 2004 πραγματοποίησαν μια συγχρονική μελέτη στο Ισραήλ σε ένα 

δείγμα 373 δυνητικών δοτών οργάνων και 171 οικογενειών δυνητικών δωρητών οργάνων, 

αξιολογώντας τη στάση των Εβραίων και των Αράβων προς την δωρεά οργάνων. Η έρευνα 

έδειξε εξίσου θετική στάση των Εβραίων και των Αράβων για τη δωρεά οργάνων. Τα δεδομένα 

συγκεντρώθηκαν από 22 γενικά νοσοκομεία, συμπληρώνοντας 373 δυνητικούς δότες οργάνων 

και 171 οικογένειες (45,8%) που ενέκριναν τη διαδικασία. Πραγματική δωρεά ελήφθη από 157 

ασθενείς. Συγκατάθεση λήφθηκε από το 48,9% των εβραϊκών οικογενειών, το 30,7% των 

μουσουλμάνων Αράβων, και το 66,6% των χριστιανών Αράβων. Για το σύνολο του δείγματος, 

ο αλτρουισμός ήταν ο κύριος λόγος συναίνεσης.  

   Ο Fernandes MEN et al., 2015 & Forbe-Smith L et al., 2008 πραγματοποίησαν μια 

συγχρονική-ποιοτική μελέτη στην Βραζιλία σε δείγμα 7 μελών οικογενειών διαφορετικών 

δωρητών οργάνων, αξιολογώντας τις εμπειρίες οικογενειών και συναισθημάτων στη 

διαδικασία δωρεάς οργάνων, σε μια μονάδα μεταμόσχευσης. Ο αλτρουισμός είναι συχνά 

έντονος στα μέλη της οικογένειας και σχετίζεται με την επιθυμία τους να επικοινωνούν με 

νοσηλευτές και την προθυμία τους να συνεισφέρουν στην κοινωνία στο σύνολό της. Οι Chou 

C et al., 2009 ολοκλήρωσαν μια ποιοτική-φαινομενολογική μελέτη στην Ταϊβάν σε ένα δείγμα 

9 οικογενειών, διερευνώντας οικογενειακές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής 

για μια μεταμόσχευση ζωντανών δοτών. Κρίσιμη για την θετική επιρροή των οικογενειών 

όσον αφορά τη δωρεά οργάνων είναι η αρμονική και σε βάθος επικοινωνία μεταξύ νοσοκόμων 

και οικογενειών πιθανών δωρητών. 

   Οι Forbe-Smith L et al., το 2008 πραγματοποίησε μια σύγχρονη-περιγραφική μελέτη στην 

Αυστραλία σε ένα δείγμα 604 οικογενειών πιθανών δωρητών οργάνων. Ο σκοπός της μελέτης 

ήταν να αξιολογήσει την κοινωνική εργασία και τις ευθύνες των επαγγελματιών υγείας για τη 

διασφάλιση και το σεβασμό των δικαιωμάτων και των αναγκών των μεταμοσχευμένων 

ασθενών, καθώς και των οικογενειών πιθανών δωρητών οργάνων. Συμπερασματικά, υπάρχει 

μια αύξηση της γνώσης και των θετικών στάσεων μετά από μια σύντομη προπόνηση. Τα 

αποτελέσματα, για μια περίοδο οκτώ ετών, έδειξαν αύξηση της διαθεσιμότητας ιστών, ενώ τα 

δικαιώματα των οικογενειών πιθανών δωρητών προστατεύθηκαν αποτελεσματικά μέσω των 

υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας.  

   Παράλληλα, Ο Jacoby L et al., το 2006 πραγματοποίησε μια σύγχρονη ποιοτική μελέτη στη 

Βραζιλία σε ένα δείγμα 7 οικογενειών δοτών που είχαν πεθάνει στον εγκέφαλο, αξιολογώντας 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ashkenazi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14724455
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εμπειρίες και συναισθήματα σχετικά με τη διαδικασία δωρεάς οργάνων. Υπάρχει ανάγκη για 

ουσιαστική κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη σε συγγενείς πιθανών δωρητών. 

Τονίστηκε από κυβερνητικές υπηρεσίες ότι πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην 

επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών του OPO. Κατά την παραμονή τους στο 

νοσοκομείο, τα μέλη της ομάδας του OPO διατηρούν άμεση επαφή με συγγενείς, καθιστώντας 

απαραίτητη την παροχή ψυχολογικής βοήθειας.  

   Σύμφωνα με έρευνα των H.S. Kim et al., το 2014 διεξήγαγαν μια μελέτη σύγχρονης 

ποιότητας σε ένα δείγμα 45 οικογενειών στην Κορέα, αξιολογώντας το επίπεδο γνώσεων της 

οικογένειας σχετικά με την κατανόηση του εγκεφαλικού θανάτου. Μειωμένα επίπεδα 

διάγνωσης για εγκεφαλικό θάνατο. Οι μαθητές νοσηλευτικής, παρά την έλλειψη γνώσης τους, 

είχαν θετική στάση απέναντι στη δωρεά οργάνων. Το 73% είπε ότι ήταν πρόθυμοι να γίνουν 

δωρητές μετά το θάνατο. Το 67% ανησυχούσε για εσφαλμένη διάγνωση του εγκεφαλικού 

θανάτου, ενώ το 50% πίστευε ότι η αφαίρεση οργάνων από το σώμα ενώ η καρδιά 

εξακολουθούσε να λειτουργεί αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του ασθενούς, εκτός εάν 

είχε δοθεί συγκατάθεση. 

   Επειδή η προθυμία των δωρητών είναι ο πιο κοινός λόγος που οι οικογένειες επιλέγουν τη 

δωρεά, είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε στο κοινό τη σημασία της δωρεάς οργάνων μέσω 

της εκπαίδευσης και των δημοσίων σχέσεων χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις μαζικής 

επικοινωνίας. Επιπλέον, επειδή οι οικογένειες ένιωθαν θλίψη και ενοχή καθώς έχαναν τα 

αγαπημένα τους πρόσωπα και υπερηφάνεια για τα νεκρά αγαπημένα τους μετά τη δωρεά 

οργάνων, χρειάζονται συνεχείς και συστηματικές υποστηρίξεις για την προώθηση της 

ψυχολογικής τους σταθερότητας.  

   Ο Tawil et al., 2014 πραγματοποίησαν μια τυχαιοποιημένη μελέτη στο Νέο Μεξικό σε ένα 

δείγμα 58 μέλη οικογενειών και ασθενών, αξιολογώντας την κατανόηση του θανάτου του 

εγκέφαλου μετά από εκπαιδευτική παρέμβαση σε μια οικογένεια χωρίς επίδραση στην 

ψυχολογική δυσφορία. Συμπερασματικά, 38 μέλη ήταν παρόντα για τις εκτιμήσεις 11 

εγκεφαλικών θανάτων και 20 μέλη απουσίαζαν για τις 6 αντίστοιχες εκτιμήσεις. Ασθενείς με 

συγγενείς που ήταν παρόντες στην αξιολόγηση είχαν μεγαλύτερη παραμονή στην ΜΕΘ από 

εκείνους που απουσίαζαν. Τριάντα έξι από τα 38 μέλη που παρευρέθηκαν δήλωσαν ότι είχαν 

καλύτερη κατανόηση της έννοιας του εγκεφαλικού θανάτου και θα το συνιστούσαν σε άλλους 

στην ίδια θέση. Και οι 17 διαγνώστηκαν με εγκεφαλικό θάνατο, 60 από τους οποίους θα γίνουν 
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δότες λόγω της κάρτας δότη που κράτησαν, ενώ για τους υπόλοιπους 6, μόνο για 2 δεν υπήρχε 

συναίνεση. 

   Ο Haddow G et al., 2004 πραγματοποίησαν μια ποιοτική μελέτη στην Αγγλία σε ένα δείγμα 

ημιδομημένων συνεντεύξεων με δότες (N=19) και οικογένειες μη δορητών (N=4), 

αξιολογώντας την ελλιπή πληροφόρηση για τον εγκεφαλικό θάνατο των οικογενειών και τη 

μη κατανόηση της έννοιας λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας του φαινομένου. Το 

σύστημα προμήθειας οργάνων πτώσης στο Ηνωμένο Βασίλειο βασίζεται σε ένα εθελοντικό 

σύστημα επιλογής. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αν και πώς τα άτομα γνωστοποιούν τις 

επιθυμίες τους σχετικά με τη δωρεά οργάνων πριν από το θάνατο, οι επαγγελματίες υγείας 

καλούνται να αναζητήσουν την «έλλειψη αντίρρησης» των οικογενειών πριν από την 

αφαίρεση οργάνων.  

   Οι σχέσεις μεταξύ οικογενειών και επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 

έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικές όσον αφορά τους ασθενείς που λαμβάνουν μηχανικό 

αερισμό, την οικογενειακή κατανόηση του θανάτου από βλαστικά εγκεφαλικά κύτταρα, 

αιτήσεις δωρεάς οργάνων και μετεγχειρητική φροντίδα. Η ελλιπής πληροφόρηση για τον 

εγκεφαλικό θάνατο του μέλους της οικογένειας και η μη κατανόηση της έννοιας λόγω της 

πολυπλοκότητας και της δυσκολίας του φαινομένου, το κακό «timing» για την αρχική 

αναφορά του ζητήματος της πιθανότητας δωρεάς καθώς και η έλλειψη διακριτικότητας και 

σεβασμού της ιδιωτικότητας και του πένθους κατά την αναφορά, η έλλειψη συναισθηματικής 

υποστήριξης της οικογένειας από κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό 

(επαγγελματίες υγείας ή συντονιστές προμήθειας οργάνων) είναι κάποιοι από αυτούς τους 

παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τις απόψεις των οικογενειών και των συγγενών των 

δυνητικών δοτών, αλλά και της κοινής γνώμης.  

   Οι Ormond JA et al., 2005 πραγματοποίησαν μια ποιοτική μελέτη στην Αγγλία σε ένα δείγμα 

συνέντευξης από 27 συγγενείς (12 μήνες μετά το πένθος), αξιολογώντας τη συναισθηματική 

στήριξη, στάση και άποψη των οικογενειών για το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Η παρούσα 

ανασκόπηση ανέδειξε ότι στις οικογένειες δυνητικών δωρητών οργάνων που παρουσιάζουν 

θετική στάση απέναντι στη δωρεά, κυριαρχεί το αίσθημα του αλτρουϊσμού και η επιθυμία να 

προκύψει κάτι «θετικό» από αυτό το θάνατο ενώ θετική επίδραση έχουν και οι απόψεις που 

είχε ο αποθανών σε σχέση με τη δωρεά και την επιθυμία για κοινωνική συνεισφορά. Η 

επικοινωνία και συζήτηση με τους συγγενείς αυξάνει ουσιαστικά τη συναισθηματική στήριξη 

των συγγενών και των οικείων, οι οποίοι όταν νιώθουν ότι οι επαγγελματίες υγείας σέβονται 
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τις ανάγκες τους και δεν παραμελείται η φροντίδα του πιθανού δότη, αποκτούν συχνά θετική 

στάση και άποψη για τις μεταμοσχεύσεις.  

   Οι Steinbrook R., 2007 πραγματοποίησαν μια συγχρονική–ποσοτική μελέτη στις ΗΠΑ 

αξιολογώντας τον ρυθμό αύξησης δυνητικών δωρητών οργάνων μετά από καρδιακό θάνατο. 

Συμπερασματικά όλοι οι οργανισμοί προμήθειας οργάνων και τα κέντρα μεταμοσχεύσεων στις 

Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναπτύξουν και να συμμορφωθούν με πρωτόκολλα για τη 

διευκόλυνση της ανάκτησης οργάνων από δότες μετά από καρδιακό θάνατο, σύμφωνα με την 

προμήθεια και τη μεταμόσχευση οργάνων Network and the United Network for Organ Sharing 

(γνωστό συλλογικά ως OPTN / UNOS ).  

   Ο Sque M et al., 2007 πραγματοποίησαν μια συγχρονική - ποιοτική μελέτη στην Αγγλία σε 

ένα δείγμα ευκολίας 26 μελών της οικογένειας, που απέρριψε τη δωρεά των οργάνων των 

νεκρών συγγενών τους (N=23), διερευνώντας τις οικογένειες για τους λόγους τους οποίους 

απέρριψαν τη δωρεά οργάνων από έναν νεκρό συγγενή τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητείται 

συνήθως η συγκατάθεση των μελών της οικογένειας προτού προχωρήσει η δωρεά οργάνων 

από τον αποθανόντα συγγενή τους. Η γνώση των ανησυχιών που μπορεί να επηρεάσουν τη 

λήψη αποφάσεων των οικογενειών θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τους νοσηλευτές που 

υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας που πενθούν. Οι αποφάσεις δωρεάς εξαρτώνταν από 

διάφορους συγκλίνοντες παράγοντες σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και όχι απαραίτητα από 

τις απόψεις των συγγενών σχετικά με τη δωρεά ή από τις αναφερόμενες επιθυμίες του 

θανόντος στη ζωή, εκτός εάν το άτομο είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε να είναι δωρητής 

οργάνων.  

   Επομένως, οι αναφερόμενες απόψεις υπέρ της δωρεάς που είχε η οικογένεια ή ο νεκρός στη 

ζωή τους, δεν εγγυήθηκαν τη δωρεά. Η προστασία του νεκρού σώματος, που σχετίζεται με τη 

διατήρηση ολόκληρου του σώματος και άθικτου ήταν το πιο συχνά επαναλαμβανόμενο θέμα, 

που αναφέρθηκε σε 15 συνεντεύξεις. Οι επιθυμίες των οικογενειών για προστασία του νεκρού 

σώματος μπορεί να διεγείρουν την ένταση μεταξύ των εννοιών του «δώρου της ζωής» όπως 

υποστηρίζεται από την πολιτική μεταμόσχευσης και τη «θυσία» του σώματος, η οποία πρέπει 

να γίνει για να προχωρήσει η δωρεά οργάνων. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την απόφαση 

των συμμετεχόντων να απορρίψουν τη δωρεά, ακόμη και αν ο συγγενής του αποθανόντος είχε 

προηγουμένως θετικές απόψεις σχετικά με τη δωρεά οργάνων. 

   Η θρησκευτική επίδραση θεωρείται σημαντικό κίνητρο για δωρεά και παράγοντας 

ψυχολογικής υποστήριξης της οικογένειας μετά τη συγκατάθεσή της για δωρεά οργάνων.  
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Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση του κοινού και των οικογενειών είναι 

παραδόσεις, ψυχολογικοί παράγοντες, η αξιοπιστία του ιδρύματος, ηθικές αξίες και 

κοινωνικο-δημογραφικά κριτήρια. Έχουν εντοπιστεί ορισμένοι βασικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν αρνητικά τη στάση και τις απόψεις των συγγενών και των οικογενειών σχετικά με 

τη δωρεά και τελικά οδηγούν σε διαφωνία και απώλεια δυναμικού.  

   Οι Kesselring et al, 2006 πραγματοποίησαν μια cross-sectional ποιοτική μελέτη στην 

Ελβετία σε ένα δείγμα 40 συγγενών (31 συναινετικές και 9 μη συναινετικές). Ο σκοπός της 

μελέτης ήταν να προσδιορίσει τις εμπειρίες των συγγενών εξερευνώντας αναμνήσεις από τις 

εμπειρίες τους. Συμπερασματικά, η γνώση συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικών στάσεων. Τα 

ευρήματα δείχνουν ότι οι αποφάσεις των συγγενών για δωρεά οργάνων αποτελούν παράγοντα 

κινδύνου για τραυματικές αναμνήσεις, οι οποίες μερικές φορές μπορούν να αποφευχθούν με 

το σωστό άτομο να επικεντρώνεται στη συμπεριφορά των επαγγελματιών.  

   Ο Manuel A et al., 2010 διεξήγαγε μια ποιοτική-ερευνητική μελέτη δείγματος στη Λατινική 

Αμερική 7 μελών οικογένειας δωρητών οργάνων, εντοπίζοντας εμπειρίες και συναισθήματα 

σχετικά με τη διαδικασία δωρεάς οργάνων ενός δωρητή οργάνων σε μια μονάδα 

μεταμόσχευσης. Αυτή η μελέτη καταγράφει το νόημα αυτού του φαινομένου με τρόπο που 

βοηθά τους νοσηλευτές να αναπτύξουν νέες γνώσεις για τη ζωή αυτών των ατόμων, να τους 

επιτρέψουν να εφαρμόσουν στρατηγικές για να βοηθήσουν και να στηρίξουν καλύτερα την 

οικογένεια και ίσως να μειώσουν τα εμπόδια στη δωρεά οργάνων. Η θεματική ανάλυση των 

περιγραφικών περιγραφών των συμμετεχόντων εντόπισε πέντε βασικά θέματα: τον αγώνα για 

αναγνώριση του θανάτου, την ανάγκη για θετικό αποτέλεσμα του θανάτου, τη δημιουργία μιας 

ζωντανής μνήμης, τον χρόνο αγοράς και τη σημασία των δικτύων υποστήριξης στην απόφαση 

δωρεάς οργάνων.  

   Η ενσωμάτωση αυτών των θεμάτων αποκάλυψε την ουσία της εμπειρίας ως δημιουργία μιας 

αίσθησης ειρήνης. Αυτά τα πέντε θέματα και η ουσία της εμπειρίας συζητούνται σε σχέση με 

τη βιβλιογραφία και ακολουθούν συστάσεις για μελλοντική νοσηλευτική πρακτική, 

εκπαίδευση και έρευνα. Επίσης όπως φαίνεται, η δωρεά οργάνων μπορεί να δημιουργήσει ένα 

αρνητικό συναίσθημα που αποκαλείται «φόβος θανάτου», ενώ άλλοι το αποκαλούν «άγχος για 

το θάνατο» ή «αγωνία για τον θάνατο». Η αγωνία για το θάνατο, είναι από τη φύση της, 

ασυνείδητη. Το άγχος για το θάνατο ωστόσο, είναι ένας όρος που αναφέρεται σε μια πιο 

ψυχική συναισθηματική κατάσταση. 
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   Ο Kesebir et al., 2014 πραγματοποίησαν μια συγχρονική μελέτη στην Αμερική διερευνώντας 

τις οικογένειες για τον φόβου θανάτου προσπαθώντας να κατανοήσουν και να αναπτύξουν 

συγκεκριμένη μορφή αμυντικών μηχανισμών. Μία από τις αιτίες της αγωνίας για τον θάνατο 

έγκειται στο φόβο του ίδιου του σκοπού. Αυτή η αγωνία, η οποία είναι λιγότερο έντονη και 

περισσότερο ή λιγότερο συνειδητή μεταξύ των ατόμων, μπορεί να συγκρατηθεί ή να 

αντισταθμιστεί από δύο διαφορετικούς ψυχολογικούς μηχανισμούς: την τήρηση κοινωνικών 

απαγορεύσεων γνωστών ως ταμπού ή τον έλεγχο του φόβου μέσω της μαγικής σκέψης και των 

δεισιδαιμονικών τελετών.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Συνοπτική παρουσίαση των μελετών που διερευνούν Οικογένειες Δυνητικών 
Δωρητών Οργάνων 
 

Μελέτη Χώρα Μεθοδολογία Σκοπός Αποτελέσματα ΑM 

Score Είδος 

Μελέτης 

Δείγμα 

Ashkena

zi et al, 

2004 

Ισραήλ Συγχρονική 171 

οικογένειες 

δυνητικών 

δωρητών 

οργάνων 

Αξιολόγηση 

της στάσης 

των Εβραίων 

και των 

Αράβων προς 

δωρεές 

οργάνων 

 

Εξίσου θετική στάση των 

Εβραίων και των Αράβων 

για δωρεά οργάνων. Τα 

δεδομένα συγκεντρώθηκαν 

από 22 γενικά νοσοκομεία, 

συμπληρώνοντας 373 

δυνητικούς δότες οργάνων 

και 171 οικογένειες (45,8%) 

που ενέκριναν τη 

διαδικασία. Πραγματική 

δωρεά ελήφθη από 157 

ασθενείς. Συγκατάθεση 

λήφθηκε από το 48,9% των 

εβραϊκών οικογενειών, το 

30,7% των μουσουλμάνων 

Αράβων, και το 66,6% των 

χριστιανών Αράβων. Για το 

σύνολο του δείγματος, ο 

αλτρουισμός ήταν ο κύριος 

λόγος συναίνεσης. 

8 

Forbe-

Smith et 

al, 2002 

Αυστραλία Συγχρονική 

Περιγραφική 

 

604 

οικογένειες 

δυνητικών 

δωρητών 

οργάνων 

Αξιολόγηση 

της 

κοινωνικής 

εργασίας και 

των 

αρμοδιοτήτω

ν των 

επαγγελματι

ών υγείας για 

τη διαφύλαξη 

και το 

σεβασμό των 

δικαιωμάτων 

και των 

αναγκών των 

Αύξηση των γνώσεων και 

των θετικών στάσεων μετά 

από εκπαίδευση μικρής 

διάρκειας. Τα 

αποτελέσματα, σε μια 

περίοδο οκτώ ετών, 

απέδειξαν αύξηση στην 

διαθεσιμότητα των ιστών, 

ενώ τα δικαιώματα 

οικογενειών δυνητικών 

δοτών διαφυλάσσονταν 

αποτελεσματικά μέσω 

υπηρεσιών κοινωνικής 

εργασίας. 

 

2 
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ασθενών με 

μόσχευμα 

καθώς και 

των 

οικογενειών 

των 

δυνητικών 

δωρητών 

οργάνων. 

 

Jacoby et 

al, 2009 

Βραζιλία Συγχρονική 

Ποιοτική 

7 

οικογένειες 

εγκεφαλικά 

νεκρών 

δοτών 

Αξιολόγηση 

των 

εμπειριών 

και των 

συναισθημάτ

ων σχετικά 

με τη 

διαδικασία 

δωρεάς 

οργάνων 

 

Ανάγκη ύπαρξης 

ουσιαστικής κοινωνικής-

συναισθηματικής 

υποστήριξης σε συγγενείς 

πιθανών δωρητών οργάνων. 

Tονίστηκε από 

κυβερνητικές υπηρεσίες ότι 

θα πρέπει να επενδύσουν 

περισσότερο στην 

επαγγελματική κατάρτιση 

των επαγγελματιών της 

ΟΡΟ. Κατά τη διάρκεια της 

παραμονής στο νοσοκομείο, 

τα μέλη της ομάδας OPO 

διατηρούν άμεσες 

επικοινωνίες με τους 

συγγενείς καθιστώντας 

απαραίτητη την παροχή 

ψυχολογικής βοήθειας. 

0 

Kececiog

lu et al, 

2000 

Τουρκία Συγχρονική 

Ποιοτική 

291 

επιφανείς 

θρησκευόμε

νους, 35 

γυναίκες και 

256 άνδρες 

 

Οι στάσεις 

των 

θρησκευόμεν

ων στην 

Τουρκία 

σχετικά με τη 

δωρεά 

οργάνων και 

τη 

μεταμόσχευσ

η. 

 

Oι θρησκευόμενοι είναι 

πολύ ευαίσθητοι στο θέμα 

της δωρεάς οργάνων. 

Συνολικά, το 84% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι η 

δωρεά οργάνων ήταν 

σύμφωνη με την ισλαμική 

πεποίθηση. Το 86% δήλωσε 

ότι θα δωρίσουν και ότι η 

δωρεά οργάνων ήταν μια 

τιμητική ανθρωπιστική 

πράξη στο Ισλάμ που έδωσε 

μία αξία. και το 77% 

τάχθηκαν υπέρ της 

καλύτερης ενημέρωσης του 

κοινού σχετικά με τη δωρεά 

και τη μεταμόσχευση 

οργάνων. 

8 

Μελέτη Χώρα Μεθοδολογία Σκοπός Αποτελέσματα ΑM 

Score 
Είδος 

μελέτης 

Δείγμα 

Chou C 

et al., 

2009 

Ταιβάν Ποιοτική, 

Φαινομενολο

γική 

9 

οικογένειες 

Διερεύνηση 

οικογενειακώ

ν εμπειριών 

κατά την 

περίοδο 

αναμονής για 

μεταμόσχευσ

η ζωντανού 

δότη. 

Καθοριστική σημασία στο 

να επηρεαστούν θετικά οι 

οικογένειες ως προς τη 

δωρεά οργάνων, είναι η 

αρμονική και σε βάθος 

επικοινωνία μεταξύ 

νοσηλευτών και οικογενειών 

των δυνητικών δωρητών 

5 
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Fernande

s MEN et 

al., 2015 

Βραζιλία Συγχρονική 

Ποιοτική 

7 μέλη 

οικογενειών 

διαφορετικώ

ν δωρητών 

οργάνων. 

Εμπειρίες 

οικογενειών 

και 

συναισθήματ

α στη 

διαδικασία 

δωρεάς 

οργάνων, σε 

μια μονάδα 

μεταμόσχευσ

ης. 

Ο αλτρουισμός είναι συχνά 

ιδιαίτερα έντονος σε μέλη 

των οικογενειών και 

σχετίζεται με την επιθυμία 

τους για επικοινωνία με τους 

νοσηλευτές και τη διάθεση 

για προσφορά στο 

κοινωνικό σύνολο. 

3 

Kesselrin

g et al, 

2006 

Ελβετία Συγχρονική 

Ποιοτική 

40 συγγενείς 

(31 

συναινού-

ντων και 9 

μη 

συναινούντ

ων) 

Σκοπός της 

μελέτης ο 

προσδιορισμ

ός των 

εμπειριών 

των 

συγγενών με 

τη 

διερεύνηση 

αναμνήσεων 

από τις 

εμπειρίες 

τους. 

Η γνώση συμβάλλει στη 

διαμόρφωση θετικών 

στάσεων. Τα ευρήματά 

υποδηλώνουν ότι οι 

αποφάσεις των συγγενών 

προς τη δωρεά οργάνων 

αποτελεί παράγοντα 

κινδύνου για τραυματικές 

μνήμες, που μπορεί μερικές 

φορές να προληφθούν με το 

κατάλληλο πρόσωπο που 

είναι εστιασμένο στην 

συμπεριφορά των 

επαγγελματιών 

0 

Kim et 

al, 2014 

Κορέα Συγχρονική 

Ποιοτική 

 

45 

οικογένειες 

Αξιολόγηση 

επιπέδου 

γνώσεων της 

οικογένειας 

αναφορικά 

με την 

κατανόηση 

του 

εγκεφαλικού 

θανάτου 

Μειωμένα επίπεδα γνώσεων 

για τον εγκεφαλικό θάνατο. 

Οι φοιτητές νοσηλευτικής 

παρά την έλλειψη γνώσεων, 

είχαν θετική στάση απέναντι 

στη δωρεά οργάνων. Το 

73% δήλωναν πρόθυμοι να 

γίνουν δότες μετά θάνατο. 

Το 67% ανησυχούσαν για 

λανθασμένη διάγνωση 

σχετικά με τον εγκεφαλικό 

θάνατο, ενώ το 50% 

πίστευαν ότι η αφαίρεση 

οργάνων από το σώμα ενώ 

εξακολουθεί να λειτουργεί η 

καρδιά είναι παραβίαση των 

δικαιωμάτων του ασθενή, 

εκτός και αν είχε προηγηθεί 

συγκατάθεση. 

 

10 

Μελέτη Χώρα Μεθοδολογία 

 

Σκοπός Αποτελέσματα ΑM 

Score 

Είδος 

μελέτης 

Δείγμα 

Manuel 

et al, 

2010 

Λατινική 

Αμερική 

Ποιοτική, 

Ερευνητική 

7 μέλη 

οικογένειας 

δωρητών 

οργάνων 

 

Εντοπισμός 

εμπειριών 

και 

συναισθημάτ

ων σχετικά 

με τη 

διαδικασία 

δωρεάς 

οργάνων ενός 

συγγενή δότη 

οργάνων σε 

Υπάρχει έλλειψη της 

κοινωνικο-συναισθηματικής 

υποστήριξης της 

οικογένειας. Τόνισαν την 

εμπειρία των οικογενειών 

κατά την διαδικασία της 

δωρεάς. Βρέθηκε ότι οι 

οικογένειες ισχυρίστηκαν 

ανεπαρκή συναισθηματική 

υποστήριξη που συνδέονται 

με την έλλειψη σαφών 

- 
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μια μονάδα 

μεταμόσχευσ

ης 

πληροφοριών μετά το 

εγκεφαλικό θάνατο του 

αγαπημένου τους. 

 

Steinbro

ok 2007 

ΗΠΑ Συγχρονική 

Ποσοτική 

 

645 δότες 

μετά από 

καρδιακό 

θάνατο 

Αξιολόγηση 

του ρυθμού 

αύξησης 

δυνητικών 

δωρητών 

οργάνων 

μετά από 

καρδιακό 

θάνατο 

Περίπου τρεις στις τέσσερις 

μεταμοσχεύσεις 

προέρχονται  από νεκρούς 

δότες, με την πιο γρήγορη 

αύξηση του ποσοστού 

προμήθειας οργάνων από 

θανόντα πρόσωπα να 

συνέβη στην κατηγορία της 

δωρεάς μετά το «καρδιακό 

θάνατο». Όργανα 

ανακτήθηκαν από 645 δότες 

μετά από καρδιακό θάνατο 

το 2006, σε σύγκριση με 189 

το 2002. Αυτοί οι δωρητές 

αντιπροσώπευαν το 8% του 

συνόλου των νεκρών δοτών 

το 2006. 

9 

Tawil et 

al, 2014 

Νέο 

Μεξικό 

Τυχαιοποιημέ

νη 

 

58 μέλη 

οικογενειών 

17 ασθενών 

Αξιολόγηση 

κατανόησης 

του 

εγκεφαλικού 

θανάτου μετά 

από 

εκπαιδευτική 

παρέμβαση 

σε μια 

οικογένεια 

χωρίς  

επίδραση 

στην 

ψυχολογική 

δυσφορία. 

38 μέλη ήταν παρόντα για 

τις εκτιμήσεις 11 

εγκεφαλικών θανάτων και 

20 μέλη ήταν απόντα για τις 

6 αντίστοιχες εκτιμήσεις. Οι 

ασθενείς με τους συγγενείς 

που ήταν παρόντες στην 

εκτίμηση, είχαν 

μεγαλύτερης διάρκειας 

παραμονή στη ΜΕΘ σε 

σχέση με αυτούς που ήταν 

απόντες. 36 από τα 38 μέλη 

που ήταν παρόντα δήλωσαν 

ότι κατανόησαν καλύτερα 

την έννοια του εγκεφαλικού 

θανάτου και θα το 

συνιστούσαν και σε άλλους 

στην ίδια θέση. Και οι 17 

διαγνώστηκαν με 

εγκεφαλικό θάνατο, οι 10 

από τους οποίους θα 

γίνονταν δωρητές λόγω της 

κάρτας δωρητή που 

κατείχαν ενώ για τους 

υπόλοιπους 6,  μόνο για 

τους 2 δεν υπήρξε 

συναίνεση. 

- 

Kesebir 

et al., 

2014 

Αμερική Συγχρονική 

 

Διερεύνηση 

της κοινής 

γνώμης 

οικογενειών 

σχετικά με 

το άγχος του 

θανάτου και 

τον 

αυξημένο 

φόβο 

θανάτου. 

Διερεύνηση 

οικογενειών 

για τον 

φόβου 

θανάτου 

προσπαθώντ

ας 

κατανοήσουν 

και να 

αναπτύξουν 

συγκεκριμέν

η μορφή 

Μία από τις αιτίες της 

αγωνίας για τον θάνατο 

έγκειται στο φόβο του ίδιου 

του σκοπού. Αυτή η αγωνία, 

η οποία είναι λιγότερο 

έντονη και περισσότερο ή 

λιγότερο συνειδητή μεταξύ 

των ατόμων, μπορεί να 

συγκρατηθεί ή να 

αντισταθμιστεί από δύο 

διαφορετικούς 

ψυχολογικούς μηχανισμούς: 

5 
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αμυντικών 

μηχανισμών. 

την τήρηση κοινωνικών 

απαγορεύσεων γνωστών ως 

ταμπού ή τον έλεγχο του 

φόβου μέσω της μαγικής 

σκέψης και των 

δεισιδαιμονικών τελετών. 

Συγκεκριμένα, η πίστη προς 

τον θεό σε μια υπερβατική 

ύπαρξη περιορίζει τον φόβο, 

τη θρησκευτικότητα, 

προωθώντας την πίστη σε 

μια κυριολεκτικά μετά 

θάνατον ζωή, ως το πιο 

σημαντικό πολιτιστικό 

αποτέλεσμα αυτής της 

διαδικασίας. 

Sque M 

et al., 

2007 

Αγγλία Συγχρονική 

Ποιοτική 

 

Ένα δείγμα 

ευκολίας 26 

μελών της 

οικογένειας, 

που 

απέρριψε τη 

δωρεά των 

οργάνων 

των νεκρών 

συγγενών 

τους  

(n =23). 

Διερευνήσει 

οικογενειών 

για τους 

λόγους τους 

οποίους 

απέρριψαν τη 

δωρεά 

οργάνων από 

έναν νεκρό 

συγγενή 

τους. 

Η θρησκευτική επιρροή, 

θεωρείται κίνητρο για 

δωρεά και παράγοντας 

ψυχολογικής υποστήριξης 

της οικογένειας μετά τη 

συναίνεσης για τη δωρεά 

οργάνων. Άλλοι παράγοντες 

που επηρεάζουν τη στάση 

του κοινού και των 

οικογενειών είναι οι 

παραδόσεις, ψυχολογικοί 

παράγοντες, η αξιοπιστία 

του φορέα, 

ηθικοδεοντολογικές αξίες 

και τα 

κοινωνικοδημογραφικά 

κριτήρια. Έχουν 

προσδιοριστεί κάποιοι 

κύριοι παράγοντες που 

επηρεάζουν αρνητικά τη 

στάση και τις απόψεις των 

συγγενών και των 

οικογενειών ως προς τη 

δωρεά, και οδηγούν τελικά 

σε μη συναίνεση και 

απώλεια πιθανών δοτών. 

3 

Haddow 

G et al., 

2004 

Αγγλία Ποιοτική 

Μελέτη 

Ημιδομημέν

ες 

συνεντεύξεις 

με δότες (n 

= 19) και 

οικογένειες 

μη δορητών 

(n = 4) 

Αξιολόγηση 

της ελλιπής 

πληροφόρησ

η για τον 

εγκεφαλικό 

θάνατο των 

οικογενειών 

και η μη 

κατανόηση 

της έννοιας 

λόγω της 

πολυπλοκότη

τας και της 

δυσκολίας 

του 

φαινομένου. 

H έλλειψη συναισθηματικής 

υποστήριξης της οικογένειας 

από κατάλληλα 

καταρτισμένο και έμπειρο 

προσωπικό (επαγγελματίες 

υγείας ή συντονιστές 

προμήθειας οργάνων) είναι 

κάποιοι από αυτούς τους 

παράγοντες που επηρεάζουν 

αρνητικά τις απόψεις των 

οικογενειών και των 

συγγενών των δυνητικών 

δοτών αλλά και της κοινής 

γνώμης. 

3 
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Ormond 

JA et al., 

2005 

Αγγλία Ποιοτική 

Μελέτη 

Συνέντευξη 

από 27 

συγγενείς 12 

μήνες μετά 

το πένθος 

Αξιολόγηση 

της 

συναισθηματ

ική στήριξης, 

στάσης και 

άποψης των 

οικογενειών 

για το θέμα 

των 

μεταμοσχεύσ

εων. 

Η παρούσα ανασκόπηση 

ανέδειξε ότι στις οικογένειες 

δυνητικών δωρητών 

οργάνων που παρουσιάζουν 

θετική στάση απέναντι στη 

δωρεά και τελικά 

συναίνεση, κυριαρχεί το 

αίσθημα του αλτρουϊσμού 

και η επιθυμία να προκύψει 

κάτι «θετικό» από αυτό το 

θάνατο ενώ θετική επίδραση 

έχουν και οι απόψεις που 

είχε ο αποθανών σε σχέση 

με τη δωρεά και την 

επιθυμία για κοινωνική 

συνεισφορά. Η επικοινωνία 

και συζήτηση με τους 

συγγενείς αυξάνει 

ουσιαστικά τη 

συναισθηματική στήριξη 

των συγγενών και των 

οικείων, οι οποίοι όταν 

νιώθουν ότι οι 

επαγγελματίες υγείας 

σέβονται τις ανάγκες τους 

και δεν παραμελείται η 

φροντίδα του πιθανού δότη, 

αποκτούν συχνά θετική 

στάση και άποψη για τις 

μεταμοσχεύσεις 

0 

 

 

2. Διερεύνηση γνώσεων και στάσεων των Νοσηλευτών για τη δωρεά οργάνων 
 

   Οι Aghayan et al., 2009 πραγματοποίησαν μια συγχρονική μελέτη στο Ιράν σε δείγμα 66 

νοσηλευτών αξιολογώντας τις γνώσεις και στάσεις των νοσηλευτών. Στην συγκεκριμένη 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 39 τμημάτων το οποίο συμπληρώθηκε από 

66νοσηλευτές, πριν και μετά τη συμμετοχή σε ένα εργαστήριο δωρεάς οργάνων 1 ημέρας που 

67 πραγματοποιήθηκε στην Ιρανική Τράπεζα Ιστών (στην Τεχεράνη του Ιράν). Το 

ερωτηματολόγιο περιείχε δημογραφικά δεδομένα, 29 ερωτήσεις σχετικά με τη γνώση και 8 

ερωτήσεις σχετικά με τη στάση απέναντι στη δωρεά οργάνων και ιστών. Τα αποτελέσματα 

στην έρευνα ήταν 69,7% γυναίκες και 30,3% άνδρες συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη. Η μέση 

βαθμολογία για τη γνώση ήταν 16,89 (ΤΑ=3,33) πριν και 23,76 (ΤΑ=1,66) μετά το εργαστήριο 

(p=0 ,000). Η μέση βαθμολογία συμπεριφοράς ήταν 4,76 (ΤΑ=1,71)πριν και 5,08 (ΤΑ=1,34) 

μετά το εργαστήριο (p=0,235). Αν και το 63,63 % ισχυρίστηκε ότι ήταν πρόθυμοι να έχουν 

μια κάρτα δωρεάς, μόνο το 15,15 % όντως έφερε μία. Η εκπαίδευση νεότερων επαγγελματιών 

στον τομέα της υγείας μπορεί να είναι καταλύτης για την προώθηση μεταμοσχεύσεων. Η 
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ανάγκη αναβάθμισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, 

αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς για δωρεά οργάνων προκύπτει από τα αποτελέσματα των 

μελετών. Είναι πιθανό η εισαγωγή ενός ειδικού μαθήματος για μεταμοσχεύσεις, η εκπαίδευση 

νοσηλευτών και η ευαισθητοποίηση σε θέματα δωρεάς οργάνων και δεοντολογίας, θα καλύψει 

το σημαντικό κενό πληροφοριών σχετικά με κοινωνικά, θεσμικά και επιστημονικά θέματα που 

σχετίζονται με τη μεταμόσχευση.  

   Οι Babaie M et al., 2015 αναφέρουν στην έρευνά τους ότι το 2009, πραγματοποιήθηκε 

μελέτη σε τρία νοσηλευτικά πανεπιστήμια στην Ισπανία σε δείγμα 150 νοσηλευτών, εκ των 

οποίων 122 ήταν γυναίκες και 28 άνδρες, με συνολικά 114 να κυμαίνονται μεταξύ 25-44. 

χρόνια. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών τμημάτων 

που περιλάμβανε δημογραφικές πληροφορίες, 18 ερωτήσεις σχετικά με τη στάση και την 

πρακτική και 15 ερωτήσεις σχετικά με τη γνώση σχετικά με τη δωρεά οργάνων. Διαπίστωσε 

ότι το 70% των μαθητών είχε καλή κατανόηση της έννοιας του εγκεφαλικού θανάτου, το 27% 

είχε αμφιβολίες και το 3% πίστευαν ότι ένα άτομο που ήταν εγκεφαλικό νεκρό ήταν πιθανό να 

ξαναζωντανεύει. Επομένως, υπάρχει έλλειψη γνώσεων, σύγχυση και αμφιβολίες σχετικά με 

τον εγκεφαλικό θάνατο. Επίσης, σύμφωνα με τους Aghayan HR et al., 2009, οι φοιτητές 

νοσηλευτικής καθώς και οι υποψήφιοι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν 

την ευθύνη να επικοινωνήσουν με την οικογένεια δυνητικά νεκρών εγκεφαλικών πιθανών 

δωρητών οργάνων και να αποκτήσουν τη συγκατάθεσή τους για να αυξήσουν τη δωρεά. και 

μεταμόσχευση οργάνων.  

   Ο Bakalis NA et al., 2011 πραγματοποίησε μια σύγχρονη μελέτη στην Ελλάδα σε ένα δείγμα 

320 ατόμων, εκ των οποίων 160 ήταν νοσηλευτές και 160 μαθητές που ερευνούσαν τη 

σύγκριση των απόψεων του νοσηλευτικού προσωπικού και των μαθητών σχετικά με τις 

μεταμοσχεύσεις οργάνων. Η έρευνα έδειξε ότι τόσο οι Νοσηλευτές (62%) όσο και οι μαθητές 

68 νοσηλευτικής (68%) συμφωνούν να γίνουν δωρητές οργάνων επειδή πιστεύουν ότι σώζουν 

μια άλλη ζωή, ενώ το 38% των νοσηλευτών και το (32%) των μαθητών νοσηλευτικής 

αρνούνται. Η συντριπτική πλειοψηφία των δύο ομάδων δεν γνωρίζει τι προβλέπει η ελληνική 

νομοθεσία για μεταμοσχεύσεις (62,5% - νοσηλευτές, 82% - μαθητές νοσηλευτικης). Υπάρχουν 

επίσης υψηλά ποσοστά συμφωνίας για δωρεά οργάνων, αλλά και υψηλό ποσοστό άγνοιας της 

νομοθεσίας. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκατάθεση των οικογενειών 

πιθανών δωρητών οργάνων, με αποτέλεσμα την απώλεια πολλών πιθανών δοτών. Στην 

προοπτική της μεταμόσχευσης, αυτές οι οικογένειες και οι επαγγελματίες υγείας 

αντιμετωπίζουν κρίσιμες αποφάσεις, επιλογές και ηθικά διλήμματα. Πολλά ζητήματα 
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παραμένουν ανησυχητικά, όπως εάν κάποιος έχει το δικαίωμα να δωρίσει όργανα κάποιου για 

μεταμόσχευση, αν είναι ηθικό να γίνει ζωντανός ή μετά τον θάνατο δότη, εάν ο εγκεφαλικός 

θάνατος συμπίπτει με τον τελικό θάνατο ενός ατόμου κ.λπ. Η έλλειψη γνώσεων σχετικά με 

τον εγκεφαλικό θάνατο και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δωρεά τόσο από την 

οικογένεια ενός εγκεφαλικού νεκρού ασθενούς όσο και από επαγγελματίες υγείας, καθώς και 

οι πεποιθήσεις για το σώμα του νεκρού, ειδικά από συγγενείς, οδηγούν σε άρνηση για 

συγκατάθεση δωρεάς (Bakalis NA et al., 2011 & Bener A et al., 2008). 

   Οι Boey KW et al., 2002 πραγματοποίησαν μια σύγχρονη μελέτη στο Χονγκ Κονγκ σε ένα 

δείγμα 314 νοσηλευτών που αξιολόγησαν τα συναισθήματα και τη δέσμευση των νοσηλευτών 

στον πιθανό δότη και την οικογένεια. Οι αρνητικές στάσεις από επαγγελματίες υγείας 

εμποδίζουν την προώθηση της δωρεάς. Το 96% των νοσηλευτών έδειξε θετική στάση απέναντι 

στη δωρεά οργάνων, ενώ το 24% δήλωσε ότι η αφαίρεση οργάνων από νεκρό άτομο στον 

εγκέφαλο ισοδυναμεί με σωματικό ακρωτηριασμό. Επίσης, το 15% εξέφρασε φόβους για 

ιατρική αμελή διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου λόγω έλλειψης εργαλείων. Η εκπαίδευση και 

η στάση των επαγγελματιών υγείας, και ιδίως των νοσηλευτών που έρχονται σε μεγαλύτερη 

επαφή με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, επηρεάζει συχνά τις οικογένειες των πιθανών 

δωρητών υπέρ της δωρεάς, μέσω των κατάλληλων πληροφοριών και υποστήριξης που 

παρέχουν.  

   Οι El-Shoubaki et al., 2005 πραγματοποίησαν μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης στο 

Κατάρ σε δείγμα 203 νοσοκόμων που αξιολόγησαν το επίπεδο γνώσεων και στάσεων σχετικά 

με τη δωρεά οργάνων. Το 31 έως 39% του γενικού πληθυσμού στο Κατάρ ήταν πρόθυμοι να 

δωρίσουν τα όργανα τους μετά το θάνατο, ενώ μόνο το 50% δήλωσε ότι ήταν πρόθυμοι να 

δωρίσουν ένα όργανο ενώ ήταν ακόμα ζωντανό. Δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ θρησκείας και 

στάσεων.  

   Οι Gentry et al., 2004 πραγματοποίησαν μια μελέτη παρέμβασης στην Ταϊβάν, σε ένα δείγμα 

6 νοσηλευτών που αξιολόγησαν την έλλειψη γνώσεων και πεποιθήσεων σχετικά με τον 

εγκεφαλικό θάνατο, το θάνατο και τη δωρεά οργάνων. Οι νοσηλευτές συμμετείχαν σε 

συνεντεύξεις που αντανακλούσαν και παρείχαν λεπτομερείς βιωματικές πληροφορίες σχετικά 

με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Κρίσιμη για την θετική επιρροή των οικογενειών όσον 

αφορά τη δωρεά οργάνων είναι η αρμονική και σε βάθος επικοινωνία μεταξύ νοσοκόμων και 

οικογενειών πιθανών δωρητών.  
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   Οι Ingram et al., 2002 πραγματοποίησαν μια συγχρονική μελέτη στις ΗΠΑ σε ένα δείγμα 

200 νοσηλευτών που αξιολόγησαν τη στάση των νοσηλευτών στη ΜΕΘ. Η γνώση είναι 

ανάλογη με την εκπαίδευση και την εμπειρία. Το 96% των νοσηλευτών ICU συμφώνησαν με 

τη δωρεά οργάνων, ενώ η μέση γνώση τους για το θέμα ήταν 80%. Παρά την προφανή γενική 

αποδοχή της έννοιας του εγκεφαλικού θανάτου, η οποία υποτίθεται ότι υπάρχει μεταξύ των 

επαγγελματιών του τομέα της υγείας, έρευνα που διεξήχθη τις τελευταίες δύο δεκαετίες έδειξε 

σημαντική σύγχυση ή έλλειψη αποδοχής και εφαρμογής της έννοιας του νοσηλευτικού 

προσωπικού. Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των 

νοσηλευτών ICU που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενείς με εγκεφαλικό νεκρό πριν τελικά 

γίνουν δωρητές οργάνων, σύμφωνα με τους Machado C., 2010 & Manuel A et al., 2010.  

   Σύμφωνα με τον Machado C., το 2010 πραγματοποιήσαν μια συγχρονική μελέτη στην 

Κούβα που διερευνά τις γνώσεις και τις στάσεις των νοσηλευτών σχετικά με τη διάγνωση του 

θανάτου. Συνολικά, η φροντίδα για ασθενείς που έχουν διαγνωστεί ως νεκροί του εγκεφάλου 

είναι μια άνευ προηγουμένου εμπειρία για νοσηλευτές. Όσον αφορά τη γνώση και τη στάση 

των νοσοκόμων, γενικά, οι νοσηηλευτές έχουν περιορισμένη γνώση σχετικά με τις 

μεταμοσχεύσεις, οι οποίες, ωστόσο, αυξάνονται σημαντικά μετά από κατάλληλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Επιπλέον, η αύξηση της γνώσης διαμορφώνει τις πιο θετικές στάσεις των 

νοσοκόμων απέναντι στη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, γεγονός που αυξάνει την 

πιθανότητα αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μεταξύ νοσοκόμων και των οικογενειών 

πιθανών δωρητών οργάνων. Η ηθική προσέγγιση του ζητήματος των μεταμοσχεύσεων είναι 

μια κρίσιμη παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει τη στάση των νοσηλευτών (Manuel A et al., 

2010). Επιπλέον, η αύξηση της γνώσης διαμορφώνει τις πιο θετικές στάσεις των νοσηλευτών 

απέναντι στη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα 

αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτών και των οικογενειών πιθανών 

δωρητών οργάνων (Manuel A et al., 2010).  

   Παράλληλα, πριν από την ενημέρωση, το 46% δήλωσε ότι δεν είχε εκπαίδευση, ενώ μετά το 

70% της εκπαίδευσης, το 90% είπε ότι δεν ήταν πλέον σε θέση να προσεγγίσει τις οικογένειες 

των πιθανών δωρητών. Άλλες μελέτες έχουν επιτύχει παρόμοια αποτελέσματα διεθνώς 

(Ashkenazi T et al., 2004 & Machado C., 2010 & Martínez-Alarcón L et al., 2009). Όσον 

αφορά τις γνώσεις, η μελέτη με μαθητές νοσηλευτικής κατέληξε σε παρόμοια αποτελέσματα 

(Kesselring A et al., 2007). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συνοπτική παρουσίαση των μελετών που διερευνούν γνώσεις και απόψεις 
νοσηλευτών 
 

Μελέτη Χώρα Μεθοδολογία Σκοπός Αποτελέσματα ΑM 

Score Είδος 

μελέτης 

Δείγμα 

Aghaya

n et al., 

2009 

Ιράν Συγχρονική 

 

 

66 

νοσηλευτές 

 

 

Αξιολόγηση 

γνώσεων και 

στάσεων των 

νοσηλευτών. 

Μειωμένα επίπεδα γνώσης, 

αλλά βελτίωση μετά από 

σεμινάρια. Η μέση 

βαθμολογία για τη γνώση 

ήταν 16,89 πριν και 23,76 

μετά από το σεμινάριο (p < 

0,001). Η γνώση οδηγεί 

στην ευαισθητοποίηση και 

ακολούθως στην αλλαγή 

στάσης και συμπεριφοράς 

10 

Babaie 

et a.l, 

2015 

Ιράν Τυχαιοποιημ

ένη 

150 

νοσηλευτές 

εκ των 

οποίων οι 122 

ήταν γυναίκες 

και οι 28 

άνδρες, με 

τους 114 

συνολικά να 
ήταν μεταξύ 

25-44 

χρονών. 
 

Προσδιορισμός 

της γνώσης, της 

στάσης και της 

πρακτικής των 

νοσηλευτών 

όσον αφορά τη 

δωρεά οργάνων. 

 

Στατιστικά σημαντική ήταν 

η διαφορά στο επίπεδο 

γνώσεων μεταξύ των 

διαφορετικών ηλικιακών 

ομάδων. Οι άντρες 

νοσηλευτές διατηρούσαν πιο 

θετική στάση σε σχέση με 

τις γυναίκες. Άμεση και 

σημαντική συσχέτιση 

βρέθηκε μεταξύ της στάσης 

και της πρακτικής 

εφαρμογής καθώς και της 

στάσης και των παραγόντων 

που επηρεάζουν τη στάση 

και την πρακτική εφαρμογή 

αλλά όχι με τις γνώσεις. 

- 

Bakalis 

et al., 

2011 

Ελλάδα Συγχρονική 

 

320 άτομα εκ 

των οποίων οι 

160 ήταν 

νοσηλευτές 

και οι 160 

φοιτητές. 

Η διαπίστωση 

και η σύγκριση 

των απόψεων 

του 

νοσηλευτικού 

προσωπικού και 

των σπουδαστών 

για τις 

μεταμοσχεύσεις 

οργάνων. 

Υψηλά ποσοστά συμφωνίας 

για δωρεά οργάνων αλλά 

και υψηλό ποσοστό άγνοιας 

της νομοθεσίας. Η έρευνα 

έδειξε ότι τόσο οι 

νοσηλευτές (62%) όσο και 

οι φοιτητές (68%) δέχονται 

να γίνουν δωρητές οργάνων, 

γιατί πιστεύουν ότι σώζουν 

μια άλλη ζωή ενώ το 38% 

των νοσηλευτών και το 32% 

των σπουδαστών αρνούνται. 

Η συντριπτική πλειοψηφία 

και των δύο ομάδων δεν 

γνωρίζει τι προβλέπει η 

Ελληνική νομοθεσία για τις 

μεταμοσχεύσεις (62,5%-

νοσηλευτές, 82%-

σπουδαστές) 

1 

Bener et 

al. 2008 

Κατάρ Συγχρονική 521 

συμμετέχοντε

ς (268 ιατροί 

και 253 

νοσηλευτές). 

Αξιολόγηση 

γνώσεων-

απόψεων των 

νοσηλευτών. 

 

Ποσοστό (71%) πίστευαν 

ότι ένα εγκεφαλικά νεκρό 

άτομο μπορεί να προσφέρει 

τα όργανά του, καθώς 

επίσης ότι ορισμένα όργανα 

είναι δυνατό να δωριστούν 

από ζώντα υγιή άτομα όπως 

- 

http://journal-ene.gr/?tag=bakalis_nikolaos&lang=en
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νεφρά και λοβοί ήπατος και 

πνεύμονα. 

Boey 

2002 

Χονγκ-

Κονγκ 

Συγχρονική 

 

314 

νοσηλευτές 

Αισθήματα και 

δέσμευση των 

νοσηλευτών 

απέναντι στο 

δυνητικό δότη 

και την 

οικογένεια του. 

Οι αρνητικές στάσεις από 

τους επαγγελματίες υγείας 

είναι ανασταλτικός 

παράγοντας για την 

προώθηση της δωρεάς. το 

96% των νοσηλευτών 

εκδήλωσαν θετική στάση 

απέναντι στη δωρεά 

οργάνων, ενώ το 24% 

δήλωσαν ότι η αφαίρεση 

οργάνου από εγκεφαλικά 

νεκρό άτομο ισοδυναμεί με 

σωματικό ακρωτηριασμό. 

Επίσης, το 15% εξέφρασε 

φόβους για ιατρική αμέλεια 

στη διάγνωση του 

εγκεφαλικού θανάτου, λόγω 

της έλλειψης εργαλείων. 

3 

El- 

Shouba

ki et al. 

2005 

 

Κατάρ Συγχρονική 

 

203 

νοσηλευτές 

 

Προσδιορισμός 

επιπέδου των 

γνώσεων και 

των στάσεων για 

τη δωρεά 

οργάνων. 

Το 31 έως 39% του γενικού 

πληθυσμού στο Κατάρ ήταν 

πρόθυμοι να δωρίσουν τα 

όργανά τους μετά θάνατον, 

ενώ μόνο το 50% δήλωσαν 

πρόθυμοι δωρεάς οργάνου 

ενώ είναι ακόμα εν ζωή. Δεν 

βρέθηκε σχέση μεταξύ 

θρησκείας και στάσεων. 

10 

Gentry 

et al., 

2004 

Ταϊβάν Μελέτη 

παρέμβασης 

6 

νοσηλευτών 

Η έλλειψη 

γνώσης και οι 

πεποιθήσεις για 

τον εγκεφαλικό 

θάνατο, τον 

νεκρό και την 

δωρεά των 

οργάνων. 

Καθοριστική σημασία στο 

να επηρεαστούν θετικά οι 

οικογένειες ως προς τη 

δωρεά οργάνων, είναι η 

αρμονική και σε βάθος 

επικοινωνία μεταξύ 

νοσηλευτών και οικογενειών 

των δυνητικών δωρητών. 

0 

Ingram 

et al. 

2002 

Η.Π.Α Συγχρονική 200 

νοσηλευτές 

 

 

 

Αξιολόγηση των 

στάσεων των 

νοσηλευτών 

ΜΕΘ. 

Η γνώση είναι ανάλογη με 

την εκπαίδευση και την 

εμπειρία. Το 96% των 

νοσηλευτών ΜΕΘ 

συμφωνούσε με τη δωρεά 

οργάνων, ενώ ο μέσος όρος 

γνώσης τους γύρω από το 

θέμα ήταν 80%. 

0 

Machad

o (2010) 

Κούβα Συγχρονική Διερεύνηση 

νοσηλευτών 

για τις 

γνώσεις και 

στάσεις τους 

όσον αφορά 

την 

μεθοδολογία 

διάγνωσης 

του θανάτου. 

Διερεύνηση 

νοσηλευτών για 

τις απαραίτητες 

γνώσεις και 

δεξιότητες για 

να προσεγγίσουν 

αποτελεσματικά 

τις οικογένειες 

των δυνητικών 

δωρητών 

οργάνων. 

Αναφορικά με τις γνώσεις 

και τις στάσεις των 

νοσηλευτών, σε γενικές 

γραμμές, οι νοσηλευτές 

διαθέτουν περιορισμένες 

γνώσεις σχετικά με τις 

μεταμοσχεύσεις, οι οποίες 

όμως αυξάνονται σημαντικά 

έπειτα από τα κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Επιπλέον, η αύξηση των 

γνώσεων διαμορφώνει και 

θετικότερη στάση των 

νοσηλευτών απέναντι στη 

δωρεά οργάνων και στις 

4 
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μεταμοσχεύσεις, γεγονός 

που αυξάνει την πιθανότητα 

για αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία μεταξύ των 

νοσηλευτών και των 

οικογενειών των δυνητικών 

δωρητών οργάνων. 

 

Μελέτη Χώρα Μεθοδολογία Σκοπός Αποτελέσματα ΑM 

Score 

  Είδος 

μελέτης 

Δείγμα   

Collins 

TJ. 2005 

Αγγλία Συγχρονική 

Παρεμβατική 

31 

νοσηλευτές 

Μονάδων 

Εντατικής 

Θεραπείας. 

Αξιολόγηση των 

γνώσεων και των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών των 

νοσηλευτών για 

τη δωρεά 

οργάνων σε  

Μονάδα 

Εντατικής   

Θεραπείας. 

Οι ελλιπείς γνώσεις των 

φοιτητών, η σύγχυση και 

η ύπαρξη αμφιβολιών 

σχετικά με τον 

εγκεφαλικό θάνατο 

αναδεικνύει την 

αδυναμία των 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στη 

διαμόρφωση θετικής 

στάσης των φοιτητών για 

τη δωρεά οργάνων και 

την αδυναμία 

προσέγγισης της 

οικογένειας. 

3 

Jeon et 

al, 2012 

Κορέα Συγχρονική 109 

νοσηλευτές 

Αξιολόγηση των 

γνώσεων και 

στάσεων των 

επαγγελματιών 

υγείας με τις 

έννοιες του 

εγκεφαλικού 

θανάτου και της 

μεταμόσχευση 

οργάνων 

Υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στις 

βαθμολογίες στη γνώση, 

σύμφωνα με την 

οικογενειακή κατάσταση 

(P = 0,001), το επίπεδο 

εκπαίδευσης (P = 0,019), 

αν οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν για τη 

δωρεά οργάνων από 

εγκεφαλικά νεκρούς 

δότες (P = 0,002), και 

την εμπειρία του 

συμμετέχοντα στην 

διαχείριση του 

δυναμικού, με 

εγκεφαλικά νεκρούς 

ασθενείς (P = 0,037). 

Επίσης υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις 

βαθμολογίες σχετικά με 

τη στάση ανάλογα με το 

φύλο (P <0,001), την 

ηλικία (P <0,001), την 

οικογενειακή κατάσταση 

(P <0,001), το επίπεδο 

εκπαίδευσης (P = 0,003), 

την θέση εργασίας   

(P<0,001), και την 

εμπειρία του 

συμμετέχοντος 

4 
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αναφερόμενος σε 

εγκεφαλικά νεκρούς 

ασθενείς στο νοσοκομείο 

και οργανισμό που 

βασίζεται στην 

προμήθεια οργάνων (P = 

0,001). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η στάση 

συσχετίζεται θετικά με τη 

γνώση σχετικά με τη 

δωρεά του εγκεφαλικά 

νεκρού δότη (P <0,001). 

Μειωμένα επίπεδα 

γνώσεων. 

Lin et al. 

2010 

Ταϊβάν Μελέτη 
παρέμβασης 

12 

νοσηλευτές 

Διαπίστωση της 

επίδρασης της 

διάλεξης, με 

προβολή βίντεο, 

στη στάση των 

νοσηλευτών 

έναντι της 

δωρεάς. 

Διαπιστώθηκε σημαντική 

αύξηση των γνώσεων 

των νοσηλευτών 

διαμορφώνοντας 

θετικότερη στάση 

απέναντι στη δωρεά 

οργάνων και τις 

μεταμοσχεύσεις 

7 

Wang et 

al. 2009 

Βόρεια 

Ταϊβάν 

Ποιοτική 6 νοσηλευτές Διερεύνηση 

συναισθημάτων 

των νοσηλευτών 

σχετικά με την 

μεταμόσχευση 

Έντονο το αίσθημα 

ανησυχίας για το αν 

έδρασαν σωστά κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας. 

Το άγχος αυτό βίωναν 

εντονότερα όσοι δεν 

είχαν εκπαιδευτεί 

επαρκώς. Παρατηρήθηκε 

επίσης μια σύγκρουση 

μεταξύ των ηθών και της 

κουλτούρας απέναντι 

στην επαγγελματική 

ευθύνη 

6 

Ronayne 

C. 2009 

Αγγλία Μελέτη 

παρέμβασης 

6 νοσηλεύριες 

από Μονάδες 

Εντατικής 

Θεραπείας. 

Αξιολόγηση στα 

αυξημένα 

ποσοστά 

λανθασμένης 

άποψης για τον 

εγκεφαλικό 

θάνατο. Αυξάνει 

το άγχος των 

νοσηλευτών και 

δημιουργεί 

συγκρούσεις 

ηθών και 

κουλτούρας 

έναντι της 

επαγγελματικής 

ευθύνης; 

Η στάση σχετίζεται 

θετικά με τη γνώση για 

τη δωρεά οργάνων. Η 

γνώση είναι ανάλογη με 

την εκπαίδευση και την 

εμπειρία των 

νοσηλευτών, γι’ αυτό και 

προκύπτει η ανάγκη 

αναβάθμισης των 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

7 
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3. Γνώσεις, απόψεις και επάρκεια εκπαίδευσης στους Φοιτητές Νοσηλευτικής για τη 
δωρεά οργάνων 

 

   Ο Anker et al. 2009 πραγματοποίησαν μια συγχρονική μελέτη στις ΗΠΑ, σε ένα δείγμα 100 

φοιτητών νοσηλευτικής, διερευνώντας την επάρκεια στην εκπαίδευση σε σχέση με τη δωρεά 

οργάνων. Παρόλο που πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν ένα συστατικό 

δωρεάς οργάνων, ένα σημαντικό ποσοστό σχολών απέτυχε να παράσχει οδηγίες σχετικά με τις 

διαδικασίες συγκατάθεσης δωρεάς, τους ορισμούς του εγκεφάλου και του καρδιακού θανάτου 

και τη συζήτηση της δωρεάς οργάνων κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης ρουτίνας υγειονομικής 

περίθαλψης. Τα περισσότερα σχολεία βασίζονται στις διαλέξεις ως η μόνη μέθοδος 

διδασκαλίας. Διαπιστώθηκε ότι το 20% των σχολών νοσηλευτικής αποτυγχάνουν να διδάξουν 

στους φοιτητές τον τρόπο προσέγγισης μιας οικογένειας δυνητικού δότη σχετικά με την 

πιθανότητα δωρεάς οργάνων. Επιπλέον, το 12% των προγραμμάτων νοσηλευτικών σχολών 

αποτυγχάνουν να διδάξουν τον ορισμό του εγκεφαλικού θανάτου. Γίνονται συστάσεις για τον 

τρόπο αντιμετώπισης των ελλειμμάτων διδασκαλίας μέσω μελλοντικών παρεμβάσεων και 

εκπαίδευσης. Οι Cebeci et al., 2011 πραγματοποίησαν μια μελέτη παρατήρησης στην Τουρκία 

σε δείγμα 309 φοιτητών νοσηλευτικής που αξιολόγησαν το ρόλο των φοιτητών νοσηλευτικής 

στην αύξηση της δωρεάς οργάνων και της μεταμόσχευσης.  

   Οι μαθητές νοσηλευτικής γνώριζαν τον ρόλο και τις ευθύνες τους για την αύξηση της δωρεάς 

οργάνων και των μεταμοσχεύσεων: «ευαισθητοποίηση του κοινού», «φροντίδα του δέκτη, του 

δότη και των οικογενειών τους», «διεξαγωγή έρευνας», «υποστήριξη σχετικών οργανισμών» 

και «να είναι πρότυπο για το κοινό. Η εκπαίδευση είναι πιθανό να διαδραματίσει καταλυτικό 

ρόλο στη διαμόρφωση θετικών στάσεων και απόψεων μεταξύ επαγγελματιών υγείας και 

οικογενειών πιθανών δωρητών οργάνων, σύμφωνα με τους Cantwell & Clifford., 2000, οι 

οποίοι διεξήγαγαν ποσοτική μελέτη στην Αγγλία σε δείγμα 72 μαθητών νοσηλευτικής. Η 

ανάγκη αναβάθμισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, 

αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς για δωρεά οργάνων προκύπτει από τα αποτελέσματα των 

μελετών.  

   Οι Martinez-Alarcon et al., το 2009 διεξήγαγε μια ποιοτική μελέτη παρατήρησης στην 

Ισπανία σε ένα δείγμα 720 μαθητών νοσηλευτικής, αξιολογώντας την κατανόηση της έννοιας 

του εγκεφαλικού θανάτου. Υπάρχει έλλειψη γνώσης, σύγχυσης και αμφιβολίας για τον 

εγκεφαλικό θάνατο. Βρέθηκε πως το 70% των σπουδαστών είχε καταλάβει ικανοποιητικά 

αυτήν την έννοια, το 27% είχε αμφιβολίες και το 3% πίστευαν ότι ένα άτομο που είναι 
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εγκεφαλικό νεκρό έχει την ευκαιρία να έρθει πίσω στη ζωή. Επίσης, το 87% των σπουδαστών 

είπε ότι θα ήταν ενδιαφέρον αν έλαβαν εκπαίδευση για τη σχέση μεταξύ εγκεφαλικού θανάτου 

και δωρεάς οργάνων. 

   Ο Kim et al. 2006 πραγματοποίησαν μια συγχρονική - ημιπειραματική μέλετη στην Κορέα 

σε ένα δείγμα 292 φοιτητών νοσηλευτικής, αξιολογώντας τις γνώσεις και στάσεις τους. Στην 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 38 τμημάτων που είχαν προηγουμένως αναπτυχθεί 

από τους ερευνητές, 292 προπτυχιακοί φοιτητές σε ένα κορεατικό νοσηλευτικό κολέγιο 

ρωτήθηκαν το 2003 στην Κορέα (ποσοστό απόκρισης 92%). Στον φοιτητή παρατηρήθηκε 

έλλειψη γνώσεων σχετικά με διαγνωστικές εξετάσεις και συν-νοσηρούς παράγοντες 

εγκεφαλικού θανάτου. Η στάση τους απέναντι στη δωρεά οργάνων ήταν κάπως μικτή και 

διφορούμενη, αλλά συνολικά ήταν θετικές και πρόθυμες να γίνουν δυνητικοί δότες στο 

μέλλον. Ενώ αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

είναι απαραίτητο για τους φοιτητές νοσηλευτικής στην Κορέα για να βελτιώσουν τις γνώσεις 

τους σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο και τη δωρεά οργάνων , απαιτείται επίσης περαιτέρω 

έρευνα για την επαλήθευση αυτών των ευρημάτων ενός ιστότοπου και τη βελτίωση της 

γενικότητας των αποτελεσμάτων. Η θετική στάση των επαγγελματιών υγείας όμως απέναντι 

στις μεταμοσχεύσεις μπορεί να επηρεάσει θετικά την απόφαση των υποψήφιων δοτών και των 

οικογενειών τους. 

   Ο Lopez-Montesinos et al., 2010 πραγματοποίησαν μια Μελέτη παρέμβασης στην Ισπανία 

σε ένα δείγμα 50 φοιτητών νοσηλευτικής, αξιολογώντας τις γνώσεις και απόψεις των φοιτητών 

νοσηλευτικής για την δωρεά οργάνων πριν και μετά από εκπαίδευση. Παρατηρήθηκε 

σημαντική βελτίωση των γνώσεων αλλά και των θετικών στάσεων μετά από σύντομη 

εκπαίδευση. Θετική ήταν παράλληλα και η στάση των νοσηλευτών σχετικά με την δωρεά 

οργάνων σε ποσοστό 87% πριν την εκπαίδευση και 94% μετά την πραγματοποίηση της. 

Επιπλέον, πριν από την ενημέρωση το 46% των συμμετεχόντων ανέφεραν ελλιπή κατάρτιση, 

ενώ μετά την εκπαίδευση το 90% δήλωσε επάρκεια να προσεγγίσει οικογένειες δυνητικών 

δοτών. Οι στάσεις απέναντι στη ζωντανή δωρεά δεν άλλαξαν μετά το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Ωστόσο, υπήρξε βελτίωση στη γνώση του ισπανικού συστήματος διανομής 

οργάνων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Συνοπτική παρουσίαση των ερευνών που διερευνούν τις γνώσεις, απόψεις και 
επάρκεια εκπαίδευσης στους Φοιτητές Νοσηλευτικής 
 

Μελέτη Χώρα Μεθοδολογία Σκοπός Αποτελέσματα ΑM 

Score 
  Είδος μελέτης Δείγμα   

Anker et 

al. 2009 

ΗΠΑ Συγχρονική 

 

100 φοιτητές 

νοσηλευτικής 

Αξιολόγηση 

επάρκειας στην 

εκπαίδευση σε 

σχέση με τη 

δωρεά οργάνων 

Αδυναμία σχολών να 

διδάξουν και να 

διαμορφώσουν θετική 

άποψη σε φοιτητές. 

Διαπιστώθηκε ότι το 

20% των σχολών 

νοσηλευτικής 

αποτυγχάνουν να 

διδάξουν στους 

φοιτητές τον τρόπο 

προσέγγισης μιας 

οικογένειας δυνητικού 

δότη σχετικά με την 

πιθανότητα δωρεάς 

οργάνων. Επιπλέον, το 

12% των 

προγραμμάτων 

νοσηλευτικών σχολών 

αποτυγχάνουν να 

διδάξουν τον ορισμό 

του εγκεφαλικού 

θανάτου. 

0 

Cebeci et 

al, 2011 

Τουρκία Συγχρονική 

 

309 φοιτητές 

νοσηλευτικής 

 

Ο ρόλος των 

Νοσηλευτών 

στην αύξηση 

δωρεάς και 

μεταμόσχευσης 

οργάνων 

 

Οι φοιτητές 

Νοσηλευτικής είχαν 

επίγνωση του ρόλου και 

των ευθυνών τους για 

την αύξηση της δωρεάς 

οργάνων και 

μεταμοσχεύσεων: 

«ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης», 

«φροντίδα για το δέκτη, 

το δότη, και τις 

οικογένειές τους», 

«διεξαγωγή έρευνας», 

«υποστήριξη 

σχετικών οργανώσεων 

και «το να αποτελούν 

πρότυπο για το κοινό. 

8 

Cantwell & 

Clifford., 

2000 

Αγγλία Ποσοτική Ένα δείγμα 

72 φοιτητών 

νοσηλευτικής 

Αξιολόγηση της 

στάσης των 

φοιτητών 

νοσηλευτικής 

απέναντι στη 

δωρεά 

οργάνων. 

Η ανάγκη αναβάθμισης 

των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για 

ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση, 

αλλαγή στάσης και 

συμπεριφοράς για τη 

δωρεά οργάνων 

προκύπτει από τα 

αποτελέσματα των 

μελετών. Η εκπαίδευση 

πιθανόν να παίζει 

καταλυτικό ρόλο στη 

0 
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διαμόρφωση θετικής 

στάσης και απόψεων 

στους επαγγελματίες 

της υγείας και στις 

οικογένειες των 

δυνητικών δωρητών 

οργάνων. 

Martinez-

Alarcon et 

al. 2009 

Ισπανία Συγχρονική 

Ποιοτική 

720 φοιτητές 

νοσηλευτικής 

Αξιολόγηση της 

κατανόησης της 

έννοιας του 

εγκεφαλικού 

θανάτου. 

Έλλειψη γνώσης, 

σύγχυση και ύπαρξη 

αμφιβολιών σχετικά με 

τον εγκεφαλικό θάνατο. 

Διαπιστώθηκε ότι το 

70% των φοιτητών 

είχαν αντιληφθεί 

επαρκώς την έννοια 

αυτή, το 27% 

διατηρούσε αμφιβολίες 

και το 3% πίστευε πως 

ένα άτομο που είναι 

εγκεφαλικό νεκρό, 

υπάρχει πιθανότητα να 

επανέλθει στη ζωή. 

9 

Kim et al. 

2006 

Κορέα Συγχρονική 

Ημιπειραματική 

292 φοιτητές 

νοσηλευτικής 

Αξιολόγηση 

γνώσεων και 

στάσεων των 

φοιτητών 

νοσηλευτικής. 

Μειωμένα επίπεδα 

γνώσεων. Η θετική 

στάση των 

επαγγελματιών υγείας 

όμως απέναντι στις 

μεταμοσχεύσεις μπορεί 

να επηρεάσει θετικά 

την απόφαση των 

υποψήφιων δοτών και 

των οικογενειών τους. 

8 

Lopez-

Montesinos 

et al. 2010 

Ισπανία Μελέτη 

παρέμβασης 

50 φοιτητές 

νοσηλευτικής 

Σύγκριση 

γνώσεων και 

απόψεων για 

την δωρεά 

οργάνων πριν 

και μετά από 

εκπαίδευση. 

Αύξηση των γνώσεων 

και των θετικών 

στάσεων μετά από 

εκπαίδευση μικρής 

διάρκειας. Θετική ήταν 

η στάση των 

νοσηλευτών απέναντι 

στην δωρεά οργάνων σε 

ποσοστό 87% πριν την 

εκπαίδευση και 94% 

μετά την ολοκλήρωση 

της. Επίσης, πριν από 

την ενημέρωση το 46% 

δήλωσαν ελλιπή 

κατάρτιση, ενώ μετά 

την εκπαίδευση το 90% 

δήλωσε επάρκεια να 

προσεγγίσει οικογένειες 

δυνητικών δοτών. 

7 
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4. Γνώσεις και στάσεις των ενηλίκων για τη δωρεά οργάνων 
   

   Ο Aijing L et al., 2016 πραγματοποίησαν μια συγχρονική μελέτη στην Κίνα σε ένα δείγμα 

431 ενήλικων,  διερευνώντας την κοινή γνώμη σχετικά με τη δωρεά οργάνων από νεκρούς 

δότες. Στην έρευνα έδειξε ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης, σύγχυση και ύπαρξη αμφιβολιών 

σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο. Ένα σύνολο 162 ερωτηθέντων εξέφρασε ρητά την 

επιθυμία για δωρεά οργάνων, και 269 πίστευαν ότι τα όργανα των δωρητών θα πρέπει να 

αποζημιωθούν. 

   Ένα σύνολο 255 ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι αποδεκτό να ολοκληρωθεί η δωρεά. 

Περισσότερο από το 80% πίστευε ότι η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων παρατείνει τη ζωή. 

Ο Ashraf, 2005 πραγματοποίησε μια συγχρονική μελέτη στο Πακιστάν σε ένα δείγμα 408 

ενήλικων, διερευνώντας τις γνώσεις, στάσεις και πρακτικές που αφορούν τη δωρεά οργάνων 

σε έναν επιλεγμένο πληθυσμό ενηλίκων στο Πακιστάν. Η μελέτη έδειξε ότι υπάρχουν 

μειωμένα επίπεδα γνώσεων. Υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο (p<0,001) και καλύτερη 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση (p=0,038) σχετίζονταν με περισσότερες γνώσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Συνοπτική παρουσίαση ερευνών που διερευνούν τις γνώσεις και απόψεις στους 
ενήλικες 
 

Μελέτη Χώρα Μεθοδολογία Σκοπός Αποτελέσματα ΑM 

Score Είδος 

μελέτης 

Δείγμα 

Aijing et 

al. 2016 

Κίνα Συγχρονική 

 

431 

ενήλικες 

Διερεύνηση της 

κοινής γνώμης 

σχετικά με τη 

δωρεά οργάνων 

από νεκρούς 

δότες. 

 

Έλλειψη γνώσης, σύγχυση 

και ύπαρξη αμφιβολιών 

σχετικά με τον εγκεφαλικό 

θάνατο. Ένα σύνολο 162 

ερωτηθέντων εξέφρασε 

ρητά την επιθυμία για 

δωρεά οργάνων, και 269 

πίστευαν ότι τα όργανα 

των δωρητών θα πρέπει να 

αποζημιωθούν. Ένα 

σύνολο 255 ερωτηθέντων 

θεωρούν ότι είναι 

αποδεκτό να ολοκληρωθεί 

η δωρεά. Περισσότερο 

από το 80% πίστευε ότι η 

δωρεά και μεταμόσχευση 

οργάνων παρατείνει τη 

ζωή. 

- 
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Ashraf, 

2005 

Πακιστάν Συγχρονική 408 

ενήλικες 

 

Αξιολόγηση 

γνώσεων, 

στάσεων και 

πρακτικών που 

αφορούν τη 

δωρεά οργάνων 

σε έναν 

επιλεγμένο 

πληθυσμό 

ενηλίκων στο 

Πακιστάν. 

Μειωμένα επίπεδα 

γνώσεων. Υψηλότερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο       

(p<0,001) και καλύτερη 

κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση (p = 0,038) 

σχετίζονταν με 

περισσότερες γνώσεις. 

0 

 

5. Διερεύνηση αντίληψης, εμπειριών, γνώσεων και στάσεων νοσηλευτών και 

φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι στη δωρεά οργάνων και την κατανόηση του 
εγκεφαλικού θανάτου 

 

   Σε μια μελέτη στην Ισπανία, μια θετική στάση των νοσηλευτών απέναντι στη δωρεά 

οργάνων βρέθηκε στο 87% πριν από την εκπαίδευση και στο 94% μετά την ολοκλήρωσή της 

(Manzari ZS et al., 2012). Μία μελέτη διαπίστωσε ότι (31 έως 39%) του γενικού πληθυσμού 

στο Κατάρ ήταν πρόθυμοι να δωρίσουν τα όργανα τους μετά το θάνατο, ενώ μόνο οι μισοί από 

αυτούς δήλωσαν ότι ήταν πρόθυμοι να δωρίσουν ένα όργανο ενώ ήταν ακόμα ζωντανοί 

(McGlade D et al., 2014) .  

   Οι Meyer et al., 2011 διεξήγαγαν ποσοτική μελέτη στη Νορβηγία σε δείγμα 801 νοσηλευτών, 

διερευνώντας την αντίληψη των νοσηλευτών στις ΜΕΘ για τα ελεύθερα όργανα. Η σωστή 

εκπαίδευση και κατάρτιση είναι απαραίτητη. Η γνώση είναι ανάλογη με την εκπαίδευση και 

την εμπειρία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να αναβαθμιστούν και να εστιαστούν στο 

μήνυμα της θρησκευτικής νομιμότητας του αποθανόντος δωρητή οργάνων. Επιπλέον, 

διαπιστώθηκε ότι οι στάσεις συσχετίζονται θετικά με τη γνώση σχετικά με τη δωρεά ενός 

νεκρού δότη εγκεφάλου (Meyer K et al., 2012), καθώς και με την «προώθηση» της δωρεάς 

στην πράξη. Όσο πιο θετική είναι η στάση των νοσοκόμων, τόσο περισσότερο θα 

αντιμετωπίζει το ζήτημα της δωρεάς (Morgan SE et al., 2002).  

   Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα βρίσκεται στη γνώση σχετικά με τον εγκεφαλικό 

θάνατο που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μεταμοσχεύσεις, καθώς φαίνεται να σχετίζεται 

με την αρνητική ψυχολογία των νοσηλευτών έναντι των μεταμοσχεύσεων (Kesselring A et al., 

2007 & McGlade D et al., 2014 & Nadoushan et al., 2014 & Neate SL et al., 2015).  
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Οι McGlade D et al., 2014 διεξήγαγαν ταυτόχρονη μελέτη στην Αγγλία σε δείγμα 667 

φοιτητών νοσηλευτικής, εξετάζοντας τις γνώσεις και τη στάση των μαθητών Νοσηλευτικής 

απέναντι στη δωρεά οργάνων σε διάφορες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου. 

   Περιφερειακές διαφορές στη συμπεριφορά δωρεάς οργάνων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

βρέθηκαν στις ομάδες φοιτητών νοσηλευτών που συμμετείχαν σε αυτήν τη μελέτη. Αυτές οι 

παραλλαγές περιλαμβάνουν την προθυμία εγγραφής και δωρεάς συγκεκριμένων μερών του 

σώματος και όχι άλλων. Η σχέση μεταξύ στάσης και συμπεριφοράς και πώς αυτό μπορεί να 

επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων δωρεάς οργάνων, καθώς και τους υποκείμενους 

παράγοντες που οδηγούν σε περιφερειακές παραλλαγές, απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Η 

τάση εγγραφής και λήψης συμπληρωμάτων κάρτας δότη επηρεάζεται από τον χρόνο που 

απαιτείται από τη γέννηση, τη διαμονή, τον φόβο του θανάτου και την έλλειψη εμπιστοσύνης 

στους γιατρούς. Συνεπώς, με τα αποτελέσματα των μελετών, η δυνατότητα διαμόρφωσης 

σχηματίζει επίσης μια θετική διάσταση των νοσοκόμων προς τη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις 

οργάνων (Machado C., 2010 & Orøy A et al., 2015).  

   Οι Orøy et al., 2015 δημιούργησαν μια ποιοτική έρευνα στη Νορβηγία σε ένα σχολείο 32 

νοσοκόμων, που σχηματίζονται κάθε χρόνο αναζητώντας υπηρεσίες και ηθικές πτυχές με 

διάθεση και αλληλεπίδραση με την εφαρμογή ερωτήσεων, εγκεφαλικών τραυματισμών και 

οικογενειακών προσεγγίσεων. Συνολικά 12 περιπτώσεις παρατηρήθηκαν και ερωτήθηκαν 32 

από τους επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στη μελέτη. Η διαδικασία αποσαφήνισης της 

πρόγνωσης του ασθενούς μέσω προγνωστικής ασάφειας, σταδιακής διευκρίνισης και 

προγνωστικής βεβαιότητας είχε σημαντική επιρροή στον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες 

υγείας αλληλοεπιδρούν με την πιθανή οικογένεια δότη και άλλαξαν τη στάση τους απέναντι 

στην οικογένεια με διάφορους τρόπους. 

   Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι νοσηλευτές δεν έχουν επαρκείς 

γνώσεις και δεξιότητες για να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τις οικογένειες των πιθανών 

δωρητών οργάνων (Machado C., 2010). Επιπλέον, υπάρχει σημαντική άγνοια του νομικού 

πλαισίου που αφορά τις μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων (Rumsey S et al., 2003 & 

Shabanzadeh AP et al., 2009). Οι Shabanzadeh et al., 2009 πραγματοποίησαν μια ποιοτική 

μελέτη στο Ιράν σε ένα δείγμα 418 εργαζόμενων νοσηλευτικού προσωπικού, αξιολογώντας 

τις γνώσεις και την κατανόηση του εγκεφαλικού θανάτου. Χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο 31 τεμαχίων και διανεμήθηκε σε 418 νοσηλευτών σε 24 μονάδες εντατικής 

θεραπείας (ICU) σε ιρανικά νοσοκομεία. Εκτός από τα αρχικά στοιχεία για την ηλικία, το φύλο 
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και την οικογενειακή κατάσταση, οι γνώσεις σχετικά με τη δωρεά αξιολογήθηκαν με οκτώ 

ερωτήσεις. Οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν εγκληματολογικές και νομικές γνώσεις, 

δύο σχετικά με τις οικονομικές γνώσεις και τις δύο τελευταίες σχετικά με τις έννοιες του 

εγκεφαλικού θανάτου. Το 75% του προσωπικού ήταν θετικό για τη δωρεά οργάνων. Για δωρεά 

νεφρών από ζώντες δότες, μόλις το 25% ήταν θετικό. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι ένα 

σχετικά μεγάλο ποσοστό νοσηλευτών παρερμήνευσε την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου. 

Αυξημένη εσφαλμένη αντίληψη για τον εγκεφαλικό θάνατο. 

   Αντιθέτως, έρευνα που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη διαπίστωσε ότι το 20% των σχολών 

νοσηλευτικής αποτυγχάνουν να διδάξουν στους φοιτητές τον τρόπο προσέγγισης μιας 

οικογένειας δυνητικού δότη σχετικά με την πιθανότητα δωρεάς οργάνων (Siminoff LA et al., 

2001). Σύμφωνα με τις απόψεις των νοσηλευτών, οι ρόλοι των νοσηλευτών θα μπορούσαν να 

ταξινομηθούν ως «ευαισθητοποίηση του κοινού», «φροντίδα για τον αποδέκτη, τον δότη και 

τις οικογένειές τους». Πριν από το πρόγραμμα κατάρτισης, το 46% των φοιτητών δήλωσε ότι 

είχε ελλιπή κατάρτιση, ενώ μετά την εκπαίδευση που δέχτηκαν το 90% δήλωσε ότι ένιωθε 

πλέον επάρκεια στο να προσεγγίσει τις οικογένειες των δυνητικών δωρητών οργάνων 

(Martínez-Alarcón L et al., 2009). Επίσης υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η 

εκπαίδευση – ενημέρωση για να αυξηθεί η δωρεά οργάνων των μελλοντικών επαγγελματιών 

υγείας (Tumin M et al., 2016). Σε άλλη μελέτη αναφέρεται ότι η θρησκευτική επιρροή 

θεωρήθηκε ως κίνητρο και παράγοντας υποστήριξης για οικογένειες μετά τη συγκατάθεση για 

τη δωρεά οργάνων (Anker AE et al., 2009 & Ashraf O et al., 2009).  

   Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις (Wakefield CE et al., 

2010). Σύμφωνα με το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στο σύστημα της 

δωρεάς οργάνων, οι νοσηλευτές πρέπει να λαμβάνουν επαρκή κατάρτιση για να κατανοήσουν 

τη διαδικασία, και να προσεγγίσουν τους δυνητικούς δωρητές οργάνων και τις οικογένειές 

τους, ενημερώνοντάς τους και ικανοποιώντας τις ανάγκες τους (Steinbrook R., 2007). Ως εκ 

τούτου, η δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια μπορεί 

να επηρεάσει τις γνώσεις και τις στάσεις και κατά συνέπεια την τάση για δωρεά οργάνων (Tam 

WWS et al., 2012).  

   Περιορισμένη είναι η ανάδειξη των μελετών που διερευνούν τις στάσεις και τις γνώσεις των 

ενηλίκων, προέκυψαν μόνο δύο έρευνες σχετικά με το επίπεδο των γνώσεων για τη δωρεά 

οργάνων και τον εγκεφαλικό θάνατο. Αναφορικά με τη δωρεά οργάνων στην Κίνα ένα σύνολο 

162 ερωτηθέντων εξέφρασε ρητά την επιθυμία για δωρεά οργάνων και 269 πίστευαν ότι τα 
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όργανα των δωρητών θα πρέπει να αποζημιωθούν (Wakefield CE et al., 2010). Τα ίδια 

αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν στο Πακιστάν, όπου 59,9% των μορφωμένων ήταν πρόθυμοι 

να δωρίσουν τα όργανά τους (White G., 2003 & World Health Organization., 2009).    

   Μερικές από τις έρευνες υποστηρίζουν ότι οι νοσηλευτές πρέπει να αποκτήσουν ειδικές 

γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα και η 

εμπιστοσύνη τους με τους δότες οργάνων και τις οικογένειές τους. Τα αποτελέσματα αυτής 

της ανασκόπησης για τους λόγους που καθορίζουν τη στάση προς τη δωρεά οργάνων και την 

έκδοση κάρτας δωρητή και την απόφασή τους να προχωρήσουν σε συναίνεση, έρχονται σε 

συμφωνία και με άλλες δημοσιευμένες ανασκοπήσεις (Yousefi H et al., 2014). Περιοριστικοί 

παράγοντες των μελετών που αξιοποιήθηκαν, είναι ότι το δείγμα στις περισσότερες από αυτές 

ήταν μικρής κλίμακας, στοχευμένο και επιλεγμένο κυρίως από ένα (ή και περισσότερα) 

νοσοκομεία που εμπλέκονται στη μεταμόσχευση οργάνων ή πανεπιστήμια, καθώς επίσης και 

με περιορισμένη γεωγραφική αντιπροσώπευση, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να γενικευτούν 

τα συμπεράσματά τους. Αυτό ίσως συνέβαινε σε περίπτωση που επιλέγονταν τυχαιοποιημένα 

δείγματα από διαφορετικά νοσοκομεία και διαφορετικές περιοχές της χώρας.  

   Επιπλέον, κάποιες από τις μελέτες επισκόπησης που μοιράστηκαν, δεν είχαν σχεδιαστεί 

ώστε να χρησιμεύσουν ως διαγνωστικό εργαλείο. Οι περισσότερες από τις έρευνες ήταν 

ποιοτικές, οπότε για την καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στη σημασία των 

αποτελεσμάτων, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και αντίστοιχες ποσοτικές ή και το 

αντίστροφο, ώστε να σχεδιαστούν νέες στρατηγικές προσέγγισης των οικογενειών. Σε άλλες 

πραγματοποιήθηκε τυχαιοποιημένη μελέτη σε ολόκληρες κοινότητες. Κάποιες έλαβαν υπόψη 

δημογραφικά δεδομένα όπου μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις ήταν στατιστικά σημαντικά, ενώ 

άλλες δεν τα συμπεριέλαβαν καν. Άλλες πάλι, μη Αγγλόφωνες οικογένειες αποκλείστηκαν από 

την έρευνα ενώ κάποιοι από τα μέλη των οικογενειών που συμμετείχαν είχαν ζήσει στο 

εξωτερικό και έτσι είχαν δεχτεί πρόσθετα ερεθίσματα ώστε να είναι πιθανόν πολιτισμικές και 

θρησκευτικές εναντιώσεις απέναντι στη δωρεά να μη φάνηκαν στα αποτελέσματα.  

   Η συμμετοχή νοσηλευτριών που είχαν εργαστεί στη ΜΕΘ και είχαν έρθει σε επαφή με 

εγκεφαλικά νεκρούς ασθενείς, ίσως παρήγαγε διαφοροποιημένα αποτελέσματα σε σχέση με 

το αν συμπεριλαμβάνονταν και νοσηλεύτριες άλλων τμημάτων. Ακόμα και το γεγονός ότι σε 

κάποια νοσοκομεία έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για την κατανόηση του 

εγκεφαλικού θανάτου και την αντιμετώπιση των οικογενειών των δυνητικών δοτών, αποτελεί 

παράγοντα που ίσως διαφοροποίησε τα αποτελέσματα.  
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   Ένας ακόμα περιοριστικός παράγοντας, ήταν το γεγονός ότι η συλλογή δεδομένων έγινε 

μέσα από ερωτηματολόγια, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να συνοδεύεται από συνέντευξη, 

ώστε να μην παρερμηνευτούν ασυναίσθητα τα δεδομένα λόγω της προσωπικής κρίσης του 

ερευνητή και να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες για τα δείγματα. Τέλος, άτομα που 

αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις έρευνες ίσως να είχαν διαφορετικές απόψεις και να 

τροποποιούσαν τα τελικά συμπεράσματα. Έτσι και οι περιορισμοί αυτής της ανασκόπησης 

είναι ο αποκλεισμός των δημοσιεύσεων που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα καθώς και οι 

περιορισμοί που «κληρονομήθηκαν» από την υπάρχουσα βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε.  

   Η προσφορά ζωής, και συνεπώς η δωρεά σώματος δεν είναι πράξεις αυτοκτονίας ή 

ευθανασίας αλλά αποτελούν εκφράσεις της μείζονος αγάπης του ανθρώπου για τον 

συνάνθρωπο. Στο δεύτερο, σχετικά με το αν η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου σημαίνει 

ότι το άτομο είναι οριστικά νεκρό, ενώ μόνο το 62% των κληρικών και το 77% των 

ιεροσπουδαστών συμφώνησαν, το ποσοστό των νοσοκομειακών ιερέων, που φυσικά είχαν 

περισσότερη εμπειρία του γεγονότος, ήταν 90%. Αυτό που κατά κύριο λόγο διευκολύνει τις 

θρησκευτικές συνειδήσεις να ξεπεράσουν τους δισταγμούς τους στα παραπάνω θέματα, είναι 

η αξιοποίηση της ελεύθερης συνείδησης και η καλλιέργεια της αγάπης. Αν δηλαδή κάποιος 

έχει συνειδητά συναινέσει στη δωρεά των οργάνων του σώματος του και επί πλέον επικαλείται 

λόγους αγάπης και συναλληλίας, τότε αυτά θεωρούνται ισχυρός λόγος για να ξεπερασθεί κάθε 

συνειδησιακή αναστολή στο θέμα της δωρεάς οργάνων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Διερεύνηση αντίληψης, εμπειριών, γνώσεων και στάσεων νοσηλευτών και 
φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι στη δωρεά οργάνων και την κατανόηση του εγκεφαλικού 
θανάτου 
 

Μελέτη Χώρα Μεθοδολογία Σκοπός Αποτελέσματα ΑM 

Score 
  Είδος 

μελέτης 

Δείγμα   

Meyer et 

al., 2011 

Νορβηγία Ποσοτική 801 

νοσηλευτές 

 

Διερεύνηση της 

αντίληψης των 

νοσηλευτών σε 

ΜΕΘ σχετικά 

με τη δωρεάν 

οργάνων. 

Η κατάλληλη εκπαίδευση 

και κατάρτιση είναι 

απαραίτητη. Η γνώση και 

η εμπειρία των 

νοσηλευτών επηρεάζει 

την επαγγελματική 

ικανότητα φροντίδας του 

δυνητικού δότη και της 

οικογένειας του. Βρέθηκε 

ότι λίγοι νοσηλευτές που 

εργάζονται στις ΜΕΘ 

είχαν εκτεταμένη 

εμπειρία και κατάρτιση 

στη δωρεά οργάνων. 

 

- 
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Orøy et 

al., 2015 

Νορβηγία Ποιοτική 32 

νοσηλευτές 

Διεύρυνση 

εμπειριών των 

επαγγελματιών 

υγείας της 

ηθικής που 

σχετίζονται με 

τη φροντίδα και 

την 

αλληλεπίδραση 

με ασθενείς 

πάσχοντες 

σοβαρών 

εγκεφαλικών 

βλαβών και τις 

οικογένειές 

τους. 

Η διαδικασία της 

διευκρίνισης της 

πρόγνωσης του ασθενούς 

μέσω της προγνωστικής 

ασάφειας, της σταδιακής 

διευκρίνισης και της 

προγνωστικής 

βεβαιότητας είχε 

σημαντική επίδραση στον 

τρόπο αλληλεπίδρασης 

των επαγγελματιών 

υγείας με την οικογένεια 

του δυνητικού δότη και 

άλλαξε τη στάση τους ως 

προς την οικογένεια  ως 

προς την οικογένεια με 

διάφορους τρόπους. 

4 

Shabanza

deh et 

al., 2009 

Ιράν Συγχρονική 

Ποιοτική 

 

418 

νοσηλευτές 

Αξιολόγηση 

γνώσης και 

κατανόησης του 

εγκεφαλικού 

θανάτου. 

Το 75% των νοσηλευτών 

είχαν θετική άποψη για τη 

δωρεά οργάνων. Για τη 

δωρεά νεφρού από ζώντες 

δότες, το 25% ήταν 

θετικοί. Μέσα από την 

έρευνα αυτή 

διαπιστώθηκε επίσης ότι 

ένα σχετικά υψηλό 

ποσοστό νοσηλευτών 

ερμηνεύει εσφαλμένα την 

έννοια του εγκεφαλικού 

θανάτου. Αυξημένο 

ποσοστό λανθασμένης 

άποψης για τον 

εγκεφαλικό 

θάνατο. 

2 

White et 

al., 2003 

Αυστραλία Ποιοτική 40 

νοσηλευτές 

Μονάδα 

Εντατικής 

Θεραπείας 

Αξιολόγηση της 

κατανόησης της 

έννοιας του 

εγκεφαλικού 

θανάτου. 

 

Άγνοια και σύγχυση 

αναφορικά με την έννοια 

του εγκεφαλικού 

θανάτου. Το 48% των 

νοσηλευτών πίστευαν ότι 

ο εγκεφαλικά νεκρός δεν 

ήταν ουσιαστικά νεκρός 

αποδεικνύοντας πως 

μέρος των επαγγελματιών 

υγείας έχει άγνοια ή 

σύγχυση για το θέμα 

αυτό. 

- 

McGlade 

et al., 
2014 

Αγγλία Συγχρονική 

 

667 

φοιτητές 

νοσηλευτική

ς 

Διερευνά τις 

γνώσεις και τις 

στάσεις των 

φοιτητών 

Νoσηλευτικής 

απέναντι στη 

δωρεά οργάνων 

σε διάφορες 

χώρες του 

Ηνωμένου 

Βασιλείου και 

εξετάζει τις 

Η τάση για εγγραφή και 

απόκτηση κάρτας δωρητή 

οργάνων, εξαρτιόταν  από 

διάφορους παράγοντες 

όπως το μέρος γέννησης, 

η κατοικία, ο φόβος του 

θανάτους και η έλλειψη 

εμπιστοσύνης προς τους 

γιατρούς. 

 

 

4 
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περιφερειακές 

παραλλαγές. 

Tam, W. 
W. S et 

al., 2012 

Χονγκ 

Κονγκ 

 

Συγχρονική 

Ποιοτική 

362 

φοιτητές 

νοσηλευτική

ς 

 

Ο 

προσδιορισμός  

του επιπέδου 

γνώσης, στάσης 

και τη 

δέσμευση για 

δωρεά οργάνων 

μεταξύ των 

φοιτητών 

νοσηλευτικής 

σε ένα τοπικό 

πανεπιστήμιο. 

 

Ο μέσος όρος ηλικίας 

ήταν 22,6 έτη. 147 

φοιτητές (40,6%) ήταν 

εγγεγραμμένοι για δωρεά 

οργάνων. Σχετικά με τις 

γνώσεις για τη δωρεά 

απαντήθηκε σωστά το 

71,8% των ερωτήσεων 

ενώ στα ίδια επίπεδα 

κυμαινόταν και η στάση 

τους (μέσο τιμή 70,2). Η 

αφοσίωση στην έννοια 

της δωρεάς (και άρα 

κατοχή κάρτας δωρητή) 

σχετιζόταν με το έτος 

σπουδών, τη θρησκεία και 

τη στάση απέναντι στη 

δωρεά, καθώς και με το 

πρόγραμμα σπουδών. 

8 

Rumsey 
et al., 

2003 

Αμερική Συγχρονική 

Περιγραφικ

ή 

190 

φοιτητές 

νοσηλευτική

ς 

Η επιρροή της 

γνώσης και της 

θρησκευτικότητ

ας στη στάση 

απέναντι στη 

δωρεά 

οργάνων. 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι χρειάζεται εκπαίδευση 

σχετικά με τη δωρεά 

οργάνων, να γίνει 

ευαισθητοποίηση. Σε ένα 

άλλο αποτέλεσμα, η 

θρησκευτική επιρροή 

θεωρήθηκε ως κίνητρο 

και παράγοντα 

υποστήριξης για 

οικογένειες μετά τη 

συγκατάθεση για τη 

δωρεά οργάνων. Οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις 

παίζουν σημαντικό 

παράγοντα στις 

αποφάσεις. 

- 

Tumin et 

al., 2016 

Μαλαισία 

 

Συγχρονική 

 

500 

φοιτητές 

(264 

φοιτητές 

Ιατρικής και 

236 

φοιτητές 

Νοσηλευτικ

ής) 

Διερεύνηση της 

επιθυμίας των 

φοιτητών 

Ιατρικής και 

Νοσηλευτικής 

για δωρεά 

οργάνων μετά 

θάνατο καθώς 

και των 

παραγόντων 

που ευνοούν τη 

συναίνεση. 

Οι 278 από τους 

συμμετέχοντες (55.6%) 

ήταν πρόθυμοι να κάνουν 

δωρεά οργάνων μετά 

θάνατο, ενώ οι 

εναπομείναντες 222 

(44.4%) δεν ήταν. Μόλις 

το  44 (8.8%) είχε κάρτα 

δωρητή οργάνων. Οι 

φοιτητές Ιατρικής ήταν 

πιο πρόθυμοι να 

δωρήσουν από αυτούς της 

Νοσηλευτικής, όπως και 

- 
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αυτοί που κάποιο μέλος 

της οικογένειάς τους έχει 

κάρτα δωρητή. Το ίδιο 

και εκείνοι που πίστευαν 

η δωρεά οργάνων είναι 

σύμφωνη με τη θρησκεία 

τους. 

 

6. Διεύρυνση οικογενειών δυνητικών δωρητών και ληπτών οργάνων - Εμπειριών, 
στάσεων και αξιών  

 

   Ο Manzari et al., 2014 πραγματοποίησαν μια ποιοτική μελέτη στο Ιράν σε ένα δείγμα 26 

οικογενειών, διερευνώντας τις εμπειρίες των οικογενειών ενός αιτήματος δωρεάς οργάνων 

μετά τον εγκεφαλικό θάνατο. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω 38 μη δομημένων και σε βάθος 

συνεντεύξεων με 14 οικογένειες συγκατάθεσης και12 που αρνήθηκαν να δωρίσουν όργανα. 

Μια σκόπιμη διαδικασία δειγματοληψίας ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009 και έληξε τον 

Οκτώβριο του 2010. Η ανάλυση δεδομένων έφτασε σε 10 κατηγορίες και δύο βασικά θέματα 

καταγράφηκαν ως: (1) ηρεμία στην αιώνια ελευθερία και (2) δυσαρεστημένη θλίψη. Τα 

κεντρικά θέματα ήταν η ειρήνη και η τιμή έναντι της αμφιβολίας και της λύπης. Τα ευρήματα 

έδειξαν ότι οι οικογένειες που είχαν αίτημα δωρεάς από εγκεφαλικά νεκρό άτομο έζησαν μια 

διαρκή επίδραση μετά το θάνατο του ασθενούς ανεξάρτητα από την απόφασή τους να 

δωρίσουν ή να απορρίψουν την δωρεά. Συμπερασματικά, αυτή η μελέτη υπογραμμίζει τη 

σημασία της οικογενειακής υποστήριξης και παρακολούθησης σε ένα αποτελεσματικό 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που στοχεύει στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης με τις 

οικογένειες και στην παροχή άνεσης κατά τη διάρκεια και μετά την τελική απόφαση.  

   Ο Yousefi et al., 2014 πραγματοποίησαν μια συγχρονική-περιγραφική μελέτη στο Ιράν, 

διερευνώντας την διαδικασία λήψης αποφάσεων δωρεάς οργάνων σε οικογένειες με 

εγκεφαλικό θάνατο. Επίσης, η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο 

μπορούν να γίνουν οι αποτρεπτικοί και διευκολυντικοί παράγοντες στη διαδικασία δωρεάς 

οργάνων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω μη δομημένων συνεντεύξεων με 10 μέλη της 

οικογένειας που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων των μελών της οικογένειάς 

τους το 2012. Η ανάλυση δεδομένων οδήγησε στην εύρεση 24 κατηγοριών και 11 θεμάτων, 

τα οποία χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: παράγοντες διευκόλυνσης και αποτροπής.  

   Τα πέντε βασικά αποτρεπτικά θέματα περιελάμβαναν τα πέντε θέματα απαγορευτικών 

παραγόντων που ήταν σοκ, ελπίδα για ανάκαμψη, άγνωστη διαδικασία και σύγκρουση 

απόψεων και ανησυχητική σχέση. Τα έξι κύρια θέματα διευκόλυνσης περιλάμβαναν 
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ανθρωπιστικές επιθυμίες, αθανασία, καλλιέργεια, ικανοποίηση του αποθανόντος, 

διαβεβαίωση και αιώνια τιμή. Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχει ασάφεια και διαφορετικές 

ερμηνείες σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η χρήση των 

εμπειριών των οικογενειών δωρητών μπορεί να παρέχει πρακτικές και εφαρμοσμένες λύσεις 

για τη διευκόλυνση της διαδικασίας δωρεάς οργάνων και την επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 

   Οι οικογένειες ισχυρίστηκαν χαμηλή συναισθηματική υποστήριξη που σχετίζεται με την 

έλλειψη σαφών πληροφοριών μετά το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Η θρησκευτική 

επιρροή θεωρήθηκε ως κίνητρο και παράγοντας υποστήριξης για τις οικογένειες μετά τη 

συγκατάθεση για δωρεά οργάνων. Οι Neate et al., 2015 πραγματοποίησαν μια σύγχρονη 

ποιοτική μελέτη στην Αυστραλία, αξιολογώντας τους παράγοντες που βοηθούν τα αγαπημένα 

άτομα των δωρητών και των νεκρών δωρητών στη θεραπεία της θλίψης για την απώλεια τους. 

   Ο αριθμός των νεκρών δωρητών οργάνων στην Αυστραλία έχει αυξηθεί, αλλά τα ποσοστά 

συγκατάθεσης για δωρεά παραμένουν στο 60 % περίπου. Η αύξηση της οικογενειακής 

συγκατάθεσης αποτελεί βασικό στόχο για την Αυστραλιανή Αρχή Οργάνων και Ιστών. Λόγοι 

για αποφάσεις δωρεάς έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά λίγα είναι γνωστά για 

τους λόγους για τις αποφάσεις των αυστραλιανών οικογενειών. Δυνητικός προσδιορίστηκαν 

δωρητές οργάνων σε τέσσερα νοσοκομεία της Μελβούρνης και συμμετείχαν 49 συμμετέχοντες 

από 40 οικογένειες (23 συγκατάθεση και17 μη συγκατάθεση) για να κατανοήσουν τους λόγους 

για τις αποφάσεις συγκατάθεσης.  

   Περιλαμβάνονται θέματα για τη συγκατάθεση για δωρεά οργάνων ότι: η δωρεά ήταν 

σύμφωνη με τις ρητές επιθυμίες του θανόντος ή τις γνωστές αξίες, την επιθυμία να βοηθήσουν 

άλλους ή τον εαυτό τους – συμπεριλαμβανομένης θέματα αλτρουισμού, ρεαλισμού, 

αποτροπής των άλλων να βρίσκονται στην ίδια θέση, παρηγοριά που λαμβάνεται από δωρεά 

και πτυχές της συνομιλίας και της φροντίδας δωρεάς που οδήγησαν τις οικογένειες να 

πιστεύουν ότι η δωρεά ήταν σωστή για αυτές. Περιλαμβάνονται θέματα για τη μη συναίνεση: 

έλλειψη γνώσης επιθυμιών, κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία δωρεάς και οικογενειακή εξάντληση και 

παράγοντες συνομιλίας όπου τα αρνητικά γεγονότα επηρέασαν τις αποφάσεις. 

   Σε μια γραπτή έρευνα για τις οικογένειες όλων των δωρητών οργάνων και ιστών (Ν=170) οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες (84%) ανέφεραν ότι η οικογενειακή υποστήριξη ήταν το πιο 

σημαντικό πράγμα για την αντιμετώπιση της θλίψης τους, ακολουθούμενη από την 
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υποστήριξη φίλων (74%) και θρησκευτικές και πολιτιστικές πεποιθήσεις (37%). Ενώ οι λόγοι 

συγκατάθεσης ήταν παρόμοια με αυτά που περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, οι λόγοι 

για τη μη συγκατάθεση διέφεραν στο ότι υπήρχε μικρή έμφαση στην έλλειψη εμπιστοσύνης 

του ιατρικού επαγγέλματος, ανησυχίες σχετικά με το επίπεδο φροντίδας που παρέχεται στον 

δυνητικό δότη, διατηρώντας το νεκρό σώμα, φόβους για εισβολή στο σώμα ή δίκαιη κατανομή 

οργάνων.  

   Ο Stouder et al., 2009 πραγματοποίησαν μια συγχρονική-ποιοτική μελέτη στις ΗΠΑ σε ένα 

δείγμα 170 οικογενειών, αξιολογώντας τους παράγοντες που βοηθούν τα αγαπημένα πρόσωπα 

των δοτών-νεκρών δωρητών στη θεραπεία της θλίψης αναφορικά με την απώλεια τους. Τα 

κύρια μέτρα της έκβασης ήταν οι απαντήσεις στην έρευνα 20 ερωτήσεων που αφορούσαν 

παράγοντες που βοηθούσαν στην επούλωση από τη θλίψη, καθώς και πληροφορίες για τα 

συμφραζόμενα σχετικά με την εμπειρία των οικογενειών στο νοσοκομείο και τη διαδικασία 

της συγκατάθεσης. 

   Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (84%) δήλωσαν ότι η οικογενειακή υποστήριξη ήταν το πιο 

χρήσιμο στην αντιμετώπιση της θλίψης τους, ακολουθούμενη από την υποστήριξη φίλων 

(74%) και θρησκευτικών και πολιτιστικών πεποιθήσεων (37%). Οι περισσότεροι (75%) 

δήλωσαν ότι συμφώνησαν να δωρίσουν, έτσι ώστε κάτι θετικό να μπορεί να προκύψει από την 

απώλεια τους. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (93%) πίστευαν ότι είχαν λάβει αρκετές 

πληροφορίες για να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση δωρεάς και το 6% είπε ότι η 

διαδικασία δωρεάς ήταν μέρος μιας κηδείας ή μνημόσυνο. Περισσότερο από το 95% 

συνειδητοποίησαν ότι το αγαπημένο τους πρόσωπο είχε πεθάνει πριν τους ζητηθεί η 

συγκατάθεσή τους. Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, το 12% είπε ότι εξακολουθούν να 

έχουν αναπάντητες ερωτήσεις σχετικά με τις πτυχές της δωρεάς και το 15% των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι η συζήτηση για τη δωρεά οργάνων πρόσθεσε περισσότερο συναισθηματικό στρες 

στη συνολική εμπειρία τους. 

   Ο Siminoff et al., 2001 πραγματοποίησαν μια συγχρονική συνδυασμός ποιοτικής & 

ποσοτικής μελέτη στις ΗΠΑ σε ένα δείγμα 238 οικογενειών, διερευνώντας παράγοντες που 

σχετίζονται με την απόφαση της οικογένειας να δωρίσει ή όχι όργανα για μεταμόσχευση. Η 

πολυμεταβλητή ανάλυση των σχετικών μεταβλητών αποκάλυψε ότι η κοινωνιοδημογραφία 

της οικογένειας και του ασθενούς (εθνικότητα, ηλικία του ασθενούς και αιτία θανάτου) και η 

προηγούμενη γνώση των επιθυμιών των ασθενών συσχετίστηκαν σημαντικά με την προθυμία 

δωρεάς (προσαρμοσμένη αναλογία πιθανότητας [OR], 7,68 διάστημα εμπιστοσύνης 95% 
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[ΔΕ], 6,55–9,01). Οι οικογένειες που συζήτησαν περισσότερα θέματα και είχαν περισσότερες 

συζητήσεις σχετικά με τη δωρεά οργάνων είχαν περισσότερες πιθανότητες να δωρίσουν 

(προσαρμοσμένο OR, 5,22, 95% ΔΕ, 4,32-6,30), όπως και οικογένειες με περισσότερη επαφή 

86 με το προσωπικό του OPO (προσαρμοσμένο OR, 3,08, 95% ΔΕ , 2,63-3,60) και εκείνοι που 

βίωσαν το βέλτιστο μοτίβο αιτήσεων (προσαρμοσμένο OR,2,96, 95% ΔΕ, 2,58-3,40). 

   Οι κοινωνικο-συναισθηματικές και επικοινωνιακές μεταβλητές ενήργησαν ως παρεμβατικές 

μεταβλητές. Απαιτείται δημόσια εκπαίδευση για την τροποποίηση της στάσης σχετικά με τη 

δωρεά οργάνων πριν από την ευκαιρία δωρεάς. Μπορούν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα 

από τους HCP και το προσωπικό του OPO για να μεγιστοποιηθεί η ευκαιρία να πείσουν τις 

οικογένειες να δωρίσουν τα όργανα των συγγενών τους .  

   Ο Morgan et al., 2002 πραγματοποίησαν μια τυχαιοποιημένη μελέτη στις ΗΠΑ σε ένα δείγμα 

256 οικογενειών, αξιολογώντας γνώσεις, στάσεις, αξίες και δημογραφικές μεταβλητές σχετικά 

με τη δωρεά οργάνων σε μέλη οικογενειών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η γνώση, η στάση 

και ο αλτρουισμός σχετίζονται σημαντικά με 2 μέτρα προθυμίας για επικοινωνία: 

συμπεριφορά του παρελθόντος (εάν οι ερωτηθέντες είχαν ήδη συζητήσει τη δωρεά οργάνων 

με μέλη της οικογένειας) και μια κλίμακα που μετρά την προθυμία επικοινωνίας σχετικά με τη 

δωρεά οργάνων στο μέλλον.  

   Επειδή η ποιότητα των συζητήσεων μεταξύ του δυνητικού δότη και της οικογένειάς του θα 

εξαρτηθεί από το πόσο καλά ο δότης μπορεί να αντιμετωπίσει ζωτικά ζητήματα σχετικά με τη 

δωρεά, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι εκστρατείες που επιδιώκουν να προωθήσουν την 

επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας σχετικά με τη δωρεά οργάνων πρέπει 

ταυτόχρονα να επιδιώξουν την αύξηση γνώση, αποδυνάμωση μύθων και ενίσχυση θετικών 

στάσεων σχετικά με τη δωρεά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Διεύρυνση εμπειριών, στάσεων και αξιών των οικογενειών δυνητικών δωρητών 
και ληπτών οργάνων 
 

Μελέτη Χώρα Μεθοδολογία Σκοπός Αποτελέσματα ΑM 

Score 
  Είδος 

μελέτης 

Δείγμα   

Manzari et 

al., 2014 

Ιράν Ποιοτική 26 οικογένειες 

 

Διεύρυνση των 

εμπειριών των 

οικογενειών ενός 

αιτήματος 

δωρεάς οργάνων 

μετά τον 

εγκεφαλικό 

θάνατο. 

Έλλειψη εμπιστοσύνης. 

Σε ένα άλλο 

αποτέλεσμα, η 

θρησκευτική επιρροή 

θεωρήθηκε ως κίνητρο 

και παράγοντα 

υποστήριξης για 

οικογένειες μετά τη 

συγκατάθεση για τη 

δωρεά οργάνων. 

2 

Yousefi et 

al, 2014 

Ιράν Συγχρονική 

Ποιοτική 

 

μη δομημένων 

συνεντεύξεων 

με 10 μέλη της 

οικογένειας που 

έδωσαν τη 

συγκατάθεσή 

τους για δωρεά 

οργάνων των 

μελών της 

οικογένειάς 

Διερεύνηση 

διαδικασίας 

λήψης 

αποφάσεων 

δωρεάς οργάνων 

σε οικογένειες με 

εγκεφαλικό 

θάνατο. 

Οι οικογένειες 

ισχυρίστηκαν ανεπαρκή 

συναισθηματική 

υποστήριξη που 

συνδέονται με την 

έλλειψη σαφών 

πληροφοριών μετά το 

εγκεφαλικό θάνατο του 

αγαπημένου τους. Η 

θρησκευτική επιρροή 

θεωρήθηκε ως κίνητρο 

και παράγοντας 

υποστήριξης για 

οικογένειες μετά τη 

συγκατάθεση για τη 

δωρεά οργάνων. 

5 

Neate et 

al., 2015 

Αυστραλία Συγχρονική 

Ποιοτική 

 

49 δυνητικοί 

δότες οργάνων 

και 40 

οικογένειες 

Κατανόηση της 

απόφασης 

δωρεάς οργάνων 

σε οικογένειες 

της Αυστραλίας. 

Η κατάλληλη 

εκπαίδευση και 

κατάρτιση είναι 

απαραίτητη. 

Κατανοώντας τις 

αποφάσεις της δωρεάς 

οργάνων σε οικογένειες 

της Αυστραλίας οι 

αριθμοί των νεκρών 

δωρητών στην 

Αυστραλία έχουν 

αυξηθεί, αλλά τα 

ποσοστά της 

συγκατάθεσης για τη 

δωρεά παραμείνει γύρω 

στο 60%. 

 

3 



118 
 

Stouder et 

al., 2009 

ΗΠΑ Συγχρονική 

Ποιοτική 

170 οικογένειες 

 

Αξιολόγηση των 

παραγόντων που 

βοηθούν τα 

αγαπημένα 

πρόσωπα των 

δοτών 

νεκρών δωρητών 

στη θεραπεία της 

θλίψης 

αναφορικά με 

την απώλεια 

τους 

Έλλειψη γνώσης και  

ηθικών προκλήσεων. Σε 

γραπτή έρευνα των 

οικογενειών όλων των 

δωρητών οργάνων και 

ιστών (n=170) οι 

περισσότεροι 

ερωτηθέντες (84%) 

ανέφεραν ότι η στήριξη 

της οικογένειας ήταν το 

πιο χρήσιμο πράγμα που 

ασχολούνται με τη θλίψη 

τους, που ακολουθείται 

από την υποστήριξη των 

φίλων (74%) και τις 

θρησκευτικές και 

πολιτισμικές πεποιθήσεις 

(37%). 

0 

Siminoff et 

al., 2001 

Αμερική Συγχρονική 

Συνδυασμό

ς ποιοτικής 

& 

ποσοτικής 

238 οικογένειες 

 

Διερεύνηση 

παράγοντων που 

σχετίζονται με 

την απόφαση της 

οικογένειας να 

δωρίσει ή όχι 

όργανα για 

μεταμόσχευση. 

 

 

Η πολυπαραγοντική 

ανάλυση των συναφών 

μεταβλητών έδειξε ότι η 

κοινωνικοδημογραφία 

των οικογενειών και των 

ασθενών (εθνικότητα, 

ηλικία ασθενούς και 

αιτία θανάτου) και η 

προηγούμενη γνώση των 

επιθυμιών των ασθενών 

συνδέονταν σημαντικά 

με την προθυμία να 

δωρίσουν τα όργανα. 

Επιπλέον, οι οικογένειες 

που είχαν συζητήσει 

περισσότερο σχετικά με 

τη δωρεά, καθώς και 

αυτές που είχαν 

επικοινωνήσει με κάποιο 

μέλος του OPO ή είχαν 

δεχτεί με τον κατάλληλο 

τρόπο το αίτημα για 

δωρεά, ήταν πιο πιθανό 

να συναινέσουν. 

- 

Morgan et 

al., 2002 

ΗΠΑ Τυχαιοποιη

μένη 

256 οικογένειες Αξιολόγηση 

γνώσεων, 

στάσεων, αξιών 

και 

δημογραφικών 

μεταβλητών 

σχετικά με τη 

δωρεά οργάνων 

σε μέλη 

οικογενειών. 

Οι γνώσεις, η στάση και 

ο αλτρουϊσμός 

προωθούν την επιθυμία 

για επικοινωνία με 2 

τρόπους: μέσω της 

αρχικής συμπεριφοράς 

(αν οι ερωτηθέντες είχαν 

συζητήσει με μέλη της 

οικογένειας για τη 

δωρεά) και με τη 

μελλοντική επιθυμία για 

επικοινωνία. 

3 
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   Η κλίμακα Newcastle-Ottawa αξιολογεί 8 στοιχεία και χρησιμοποιεί ένα σύστημα αστέρων 

με  το ανώτατο όριο του τα 9 αστέρια για να αξιολογήσει της μη τυχαιοποιημένες μελέτες με 

3 κριτήρια που αφορούν την επιλογή των ασθενών ή των ομάδων μελέτης 4 αστέρια, τη 

συγκρισιμότητα των ομάδων μελέτης 2 αστέρια  και τη διαπίστωση της για την έκθεση ή την 

έκβαση του ενδιαφέροντος για την περίπτωση ελέγχου ή μελέτες κοόρτης, αντίστοιχα 3 

αστέρια.  

   Οι μελέτες που επιτυγχάνουν βαθμολογία 6 αστέρια ή υψηλότερο θεωρούνται καλής 

ποιότητας. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας 

των συγχρονικών μελετών / μελέτες Περιγραφικές, Ποιοτικές, Φαινομενολογικές, Μελέτες 

παρέμβασης, Τυχαιοποιημένές και Μελέτες Κοορτής που ανακτήθηκαν είναι η κλίμακα 

Newcastle-Ottawa όπως παρατίθεται πιο κάτω:  

      ΜΕΛΕΤΗ               ΕΠΙΛΟΓΗ             ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

                                  (SELECTION)     (COMPARABILITY)  (EXPOSURE)            TOTAL 

 1 2 3 4                 5     6     7  

Aghayan et al., 

2009 

* * * ** * * * 8 

Keçecioglu et 

al, 2000 

*  * **  * * 6 

Ashkenazi et 

al., 2004 

 * * ** * * * 7 

Kim et al, 2014 *  * **  * * 6 

Tam, W. W. S 

et al., 2012 

 * * ** * * * 7 

Steinbrook., 

2007 

* * * **  * * 7 

El- Shoubaki 

et al., 2005 

 * * ** * * * 7 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

   Η παρούσα ανασκόπηση ανέδειξε ότι στις οικογένειες δυνητικών δωρητών οργάνων που 

παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στη δωρεά και τελικά συναίνεση, κυριαρχεί το αίσθημα 

του αλτρουϊσμού και η επιθυμία να προκύψει κάτι «θετικό» από αυτό το θάνατο ενώ θετική 

επίδραση έχουν και οι απόψεις που είχε ο αποθανών σε σχέση με τη δωρεά και την επιθυμία 

για κοινωνική συνεισφορά. Η επικοινωνία και συζήτηση με τους συγγενείς αυξάνει 

ουσιαστικά τη συναισθηματική στήριξη των συγγενών και των οικείων, οι οποίοι όταν νιώθουν 

ότι οι επαγγελματίες υγείας σέβονται τις ανάγκες τους και δεν παραμελείτε η φροντίδα του 

πιθανού δότη, αποκτούν συχνά θετική στάση και άποψη για τις μεταμοσχεύσεις.  

   Η θρησκευτική επιρροή, θεωρείται κίνητρο για δωρεά και παράγοντας ψυχολογικής 

υποστήριξης της οικογένειας μετά τη συναίνεσης για τη δωρεά οργάνων. Άλλοι παράγοντες 

που επηρεάζουν τη στάση του κοινού και των οικογενειών είναι οι παραδόσεις, ψυχολογικοί 

παράγοντες, η αξιοπιστία του φορέα, ηθικοδεοντολογικές αξίες και τα κοινωνικοδημογραφικά 

κριτήρια. Έχουν προσδιοριστεί κάποιοι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη στάση 

και τις απόψεις των συγγενών και των οικογενειών ως προς τη δωρεά, και οδηγούν τελικά σε 

μη συναίνεση και απώλεια πιθανών δοτών.  

   Η ελλιπής πληροφόρηση για τον εγκεφαλικό θάνατο του μέλους της οικογένειας και η μη 

κατανόηση της έννοιας λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας του φαινομένου, το κακό 

«timing» για την αρχική αναφορά του ζητήματος της πιθανότητας δωρεάς καθώς και η έλλειψη 

διακριτικότητας και σεβασμού της ιδιωτικότητας και του πένθους κατά την αναφορά, η 

έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης της οικογένειας από κατάλληλα καταρτισμένο και 

έμπειρο προσωπικό (επαγγελματίες υγείας ή συντονιστές προμήθειας οργάνων) είναι κάποιοι 

από αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τις απόψεις των οικογενειών και των 

συγγενών των δυνητικών δοτών αλλά και της κοινής γνώμης.  

   Παρά τη φαινομενική γενική αποδοχή της έννοιας του εγκεφαλικού θανάτου, που υπάρχει 

ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας, έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δύο δεκαετιών έδειξαν σημαντική σύγχυση ή έλλειψη αποδοχής και εφαρμογής 

της έννοιας στο νοσηλευτικό προσωπικό. Η εκπαίδευση συμβάλλει θετικά στην τροποποίηση 

των απόψεων και των στάσεων των οικογενειών των δυνητικών δοτών.  

   Τα αυξημένα ποσοστά λανθασμένης άποψης για τον εγκεφαλικό θάνατο αυξάνει το άγχος 

των νοσηλευτών και δημιουργεί συγκρούσεις ηθών και κουλτούρας έναντι της επαγγελματικής 
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ευθύνης. Η στάση σχετίζεται θετικά με τη γνώση για τη δωρεά οργάνων. Η γνώση είναι 

ανάλογη με την εκπαίδευση και την εμπειρία των νοσηλευτών, γι’ αυτό και προκύπτει η 

ανάγκη αναβάθμισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μερικές από τις έρευνες 

υποστηρίζουν ότι οι νοσηλευτές πρέπει να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες 

επικοινωνίας προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα και η εμπιστοσύνη τους με τους δότες 

οργάνων και τις οικογένειές τους. Τα αποτελέσματα αυτής της ανασκόπησης για τους λόγους 

που καθορίζουν τη στάση προς τη δωρεά οργάνων και την έκδοση κάρτας δωρητή και την 

απόφασή τους να προχωρήσουν σε συναίνεση, έρχονται σε συμφωνία και με άλλες 

δημοσιευμένες ανασκοπήσεις. 

   Περιοριστικοί παράγοντες των μελετών που αξιοποιήθηκαν, είναι ότι το δείγμα στις 

περισσότερες από αυτές ήταν μικρής κλίμακας, στοχευμένο και επιλεγμένο κυρίως από ένα (ή 

και περισσότερα) νοσοκομεία που εμπλέκονται στη μεταμόσχευση οργάνων ή πανεπιστήμια, 

καθώς επίσης και με περιορισμένη γεωγραφική αντιπροσώπευση, με αποτέλεσμα να μη 

μπορούν να γενικευτούν τα συμπεράσματά τους. Αυτό ίσως συνέβαινε σε περίπτωση που 

επιλέγονταν τυχαιοποιημένα δείγματα από διαφορετικά νοσοκομεία και διαφορετικές περιοχές 

της χώρας.  

   Επιπλέον, κάποιες από τις μελέτες επισκόπησης που μοιράστηκαν, δεν είχαν σχεδιαστεί 

ώστε να χρησιμεύσουν ως διαγνωστικό εργαλείο. Οι περισσότερες από τις έρευνες ήταν 

ποιοτικές, οπότε για την καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στη σημασία των 

αποτελεσμάτων, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και αντίστοιχες ποσοτικές ή και το 

αντίστροφο, ώστε να σχεδιαστούν νέες στρατηγικές προσέγγισης των οικογενειών. Σε άλλες 

πραγματοποιήθηκε τυχαιοποιημένη μελέτη σε ολόκληρες κοινότητες. Κάποιες έλαβαν υπόψη 

δημογραφικά δεδομένα όπου μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις ήταν στατιστικά σημαντικά, ενώ 

άλλες δεν τα συμπεριέλαβαν καν.  

   Άλλες πάλι, μη Αγγλόφωνες οικογένειες αποκλείστηκαν από την έρευνα ενώ κάποιοι από τα 

μέλη των οικογενειών που συμμετείχαν είχαν ζήσει στο εξωτερικό και έτσι είχαν δεχτεί 

πρόσθετα ερεθίσματα ώστε να είναι πιθανόν πολιτισμικές και θρησκευτικές εναντιώσεις 

απέναντι στη δωρεά να μη φάνηκαν στα αποτελέσματα. Η συμμετοχή νοσηλευτριών που είχαν 

εργαστεί στη ΜΕΘ και είχαν έρθει σε επαφή με εγκεφαλικά νεκρούς ασθενείς, ίσως παρήγαγε 

διαφοροποιημένα αποτελέσματα σε σχέση με το αν συμπεριλαμβάνονταν και νοσηλεύτριες 

άλλων τμημάτων. Ακόμα και το γεγονός ότι σε κάποια νοσοκομεία έχουν πραγματοποιηθεί 

εκπαιδευτικά σεμινάρια για την κατανόηση του εγκεφαλικού θανάτου και την αντιμετώπιση 
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των οικογενειών των δυνητικών δοτών, αποτελεί παράγοντα που ίσως διαφοροποίησε τα 

αποτελέσματα.  

   Ένας ακόμα περιοριστικός παράγοντας, ήταν το γεγονός ότι η συλλογή δεδομένων έγινε 

μέσα από ερωτηματολόγια, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να συνοδεύεται από συνέντευξη, 

ώστε να μην παρερμηνευτούν ασυναίσθητα τα δεδομένα λόγω της προσωπικής κρίσης του 

ερευνητή και να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες για τα δείγματα. Τέλος, άτομα που 

αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις έρευνες ίσως να είχαν διαφορετικές απόψεις και να 

τροποποιούσαν τα τελικά συμπεράσματα. Έτσι και οι περιορισμοί αυτής της ανασκόπησης 

είναι ο αποκλεισμός των δημοσιεύσεων που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα καθώς και οι 

περιορισμοί που «κληρονομήθηκαν» από την υπάρχουσα βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε.  

   Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά 15 μελέτες που αναφέρονται στις στάσεις και 

γνώσεις των οικογενειών των δυνητικών δωρητών οργάνων. Οι κυριότεροι παράγοντες οι 

οποίοι μπορούσαν να επηρεάσουν αποτρεπτικά τις οικογένειες των δυνητικά πτωματικών 

δοτών στο να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για λήψη των οργάνων ήταν η μη αποδοχή του 

εγκεφαλικού θανάτου λόγω άγνοιας ή σύγχυσης των ορισμών του εγκεφαλικού θανάτου και 

των διαδικασιών της δωρεάς, η αμφιβολία σχετικά με τη σωστή διάγνωση του εγκεφαλικού 

θανάτου, ο φόβος για τον άγνωστο προορισμό των οργάνων, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η 

έλλειψη γνώσης των επιθυμιών του δυνητικού δωρητή και η πεποίθηση περί διατήρησης της 

ακεραιότητας του σώματος μετά το θάνατο (El-Shoubaki H et al., 2005 & Fernandes MEN et 

al., 2015).  

   Ωστόσο, ο αλτρουισμός είναι συχνά ιδιαίτερα έντονος σε μέλη των οικογενειών και 

σχετίζεται με την επιθυμία τους για επικοινωνία με τους νοσηλευτές και τη διάθεση για 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο (Forbe-Smith L et al., 2008 & Gentry DC et al., 2004). 

Εξίσου σημαντικές είναι και οι θετικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές ως προς τη δωρεά 

οργάνων, από πλευράς των οικογενειών (Cebeci et al., 2011). Επιπλέον, φαίνεται ότι όσο 

μεγαλύτερο είναι το μορφωτικό επίπεδο και όσο περισσότερες γίνονται οι γνώσεις των 

ατόμων, αυξάνεται και η πιθανότητα για συναίνεση στη δωρεά οργάνων (Bener A et al., 2008). 

Καθοριστική σημασία στο να επηρεαστούν θετικά οι οικογένειες ως προς τη δωρεά οργάνων, 

είναι η αρμονική και σε βάθος επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτών και οικογενειών των 

δυνητικών δωρητών (Chou C et al., 2009 & El-Shoubaki H et al., 2005 & Ingram JE et al., 

2002 & Jacoby L et al., 2006 & Jeon KO et al., 2012). 
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   Σημαντική παράμετρο αποτελούν επίσης οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των οικογενειών που 

μπορεί να ευνοήσουν τη θετική στάση του γενικού πληθυσμού, όπως στις μουσουλμανικές 

χώρες πιστεύεται ότι η δωρεά οργάνων είναι σύμφωνη με το δόγμα του Ισλάμ (Keçecioǧlu N 

et al., 2002).  Τέλος, η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου είναι πολύπλοκη και δυσνόητη και οι 

συγγενείς δε φαίνεται να κατανοούν απόλυτα το διαχωρισμό του από το κώμα και ότι 

πρόκειται για μια μη αντιστρέψιμη κατάσταση, που αναγνωρίζεται ως θάνατος.  

   Μάλιστα, κάποιοι συγγενείς δέχονται επιπόλαια σε πρώτη φάση να προχωρήσουν σε δωρεά, 

ώστε να εξασφαλίσουν παραπάνω χρόνο με την ελπίδα ότι ίσως επανέλθει στη ζωή το κοντινό 

τους άτομο. Άλλοι πάλι βλέπουν με καχυποψία το αίτημα για δωρεά και θεωρούν ότι θα δοθεί 

λιγότερη έμφαση στην περίθαλψη του ασθενούς-δυνητικού δωρητή (Kesselring A et al., 2007). 

Γι’ αυτό θα πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να αποσαφηνίζουν την έννοια αυτή στις 

οικογένειες και πιθανώς να διώξουν με αυτό τον τρόπο τη διστακτικότητά τους για δωρεά (El-

Shoubaki H et al., 2005 & Kim HS et al., 2014 & Kim JR(T) et al., 2006). Φυσικά, για να 

προχωρήσει η διαδικασία της δωρεάς οργάνων, πρέπει να πληρούνται ορισμένα κριτήρια που 

αφορούν τόσο τον εγκεφαλικό όσο και τον καρδιακό θάνατο (López-Montesinos MJ et al., 

2010). Στην προσπάθεια να ξεπεράσουν οι συγγενείς το πένθος τους, σπουδαίο ρόλο παίζει η 

στήριξη από την οικογένεια, τους φίλους καθώς και θρησκευτικές ή πολιτιστικές πεποιθήσεις 

(Machado C., 2010). 

   Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται συνοπτικά οι μελέτες που διερευνούν τις στάσεις των 

νοσηλευτών, τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τις 

οικογένειες των δυνητικών δωρητών οργάνων. Από το σύνολο των 65 μελετών 

ανασκοπήθηκαν 14 άρθρα που αφορούσαν τους νοσηλευτές και συγκεκριμένα τις στάσεις τους 

καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τις 

οικογένειες των δυνητικών δωρητών οργάνων. Αναφορικά με τις γνώσεις και τις στάσεις των 

νοσηλευτών, σε γενικές γραμμές, οι νοσηλευτές διαθέτουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με 

τις μεταμοσχεύσεις, οι οποίες όμως αυξάνονται σημαντικά έπειτα από τα κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα (Manuel A et al., 2010). 

   Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το εύρημα αυτό δεν αφορά μόνο τους 

επαγγελματίες αλλά και τους φοιτητές νοσηλευτικής, οι οποίοι θα αποτελέσουν μελλοντικά 

σημαντική παράμετρο για την αύξηση του ποσοστού δωρεάς οργάνων. Επιπλέον, η αύξηση 

των γνώσεων διαμορφώνει και θετικότερη στάση των νοσηλευτών απέναντι στη δωρεά 

οργάνων και στις μεταμοσχεύσεις, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα για 
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αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των νοσηλευτών και των οικογενειών των δυνητικών 

δωρητών οργάνων (Manuel A et al., 2010 & Manzari ZS et al., 2012). 

   Σε μελέτη στην Ισπανία βρέθηκε θετική στάση των νοσηλευτών απέναντι στην δωρεά 

οργάνων σε ποσοστό 87% πριν από την εκπαίδευση και 94% μετά την ολοκλήρωση της 

(Martínez-Alarcón L et al., 2009). Επιπλέον, πριν από την ενημέρωση το 46% δήλωσαν ελλιπή 

κατάρτιση, ενώ μετά την εκπαίδευση το 90% δήλωσε επάρκεια πλέον στο να προσεγγίσει τις 

οικογένειες δυνητικών δωρητών. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και άλλες μελέτες 

διεθνώς (Ashkenazi T et al., 2004 & Manuel A et al., 2010 & McGlade D et al., 2014). 

Αναφορικά με τις γνώσεις, σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και η μελέτη με φοιτητές 

νοσηλευτικής (Kim HS et al., 2014). Μια μελέτη έδειξε ότι (31 έως 39%) του γενικού 

πληθυσμού στο Κατάρ ήταν πρόθυμοι να δωρίσουν τα όργανά τους μετά θάνατον, ενώ μόνο 

το ήμισυ εξ ‘αυτών δήλωσαν πρόθυμοι δωρεάς οργάνου ενώ είναι ακόμα εν ζωή (Meyer K et 

al., 2012). 

   Η κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι απαραίτητη. Η γνώση είναι ανάλογη με την 

εκπαίδευση και την εμπειρία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα οφείλουν να αναβαθμιστούν και 

να επικεντρωθούν στο μήνυμα περί θρησκευτικής νομιμότητας του νεκρού δότη οργάνων. 

Επιπλέον, η στάση έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται θετικά με τη γνώση σχετικά με τη δωρεά του 

εγκεφαλικά νεκρού δότη, (Morgan SE et al., 2002) καθώς επίσης και με την «προώθηση» της 

δωρεάς στην πράξη- όσο θετικότερη είναι η στάση των νοσηλευτών, τόσο περισσότερο θα 

θίξουν το ζήτημα της δωρεάς (Nadoushan SM et al., 2014). Ιδιαίτερο πρόβλημα όμως 

εντοπίζεται στις γνώσεις αναφορικά με τον εγκεφαλικό θάνατο που αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τις μεταμοσχεύσεις, καθώς φαίνεται να σχετίζεται και με την αρνητική 

ψυχολογία των νοσηλευτών απέναντι στις μεταμοσχεύσεις (Kim HS et al., 2014 & Meyer K 

et al., 2012 & Neate SL et al., 2015 & Orøy A et al., 2015). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

μελετών, η αύξηση των γνώσεων διαμορφώνει και θετικότερη στάση των νοσηλευτών 

απέναντι στη δωρεά οργάνων και στις μεταμοσχεύσεις (Manuel A et al., 2010 & Rumsey S et 

al., 2003). 

   Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των νοσηλευτών στην 

ΜΕΘ, οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με εγκεφαλικά νεκρούς ασθενείς πριν αυτοί τελικά να 

γίνουν δωρητές οργάνων (Manuel A et al., 2010 & Manzari ZS et al., 2012). Συνολικά, η 

φροντίδα για τους ασθενείς που έχουν διαγνωστεί ως εγκεφαλικά νεκροί είναι μια πρωτόγνωρη 

εμπειρία για τους νοσηλευτές. Η προσέγγιση του ζητήματος των μεταμοσχεύσεων από ηθική 
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πλευρά είναι καθοριστική παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει τις στάσεις των νοσηλευτών 

(Manzari ZS et al., 2012). Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι 

νοσηλευτές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να προσεγγίσουν 

αποτελεσματικά τις οικογένειες των δυνητικών δωρητών οργάνων (Manuel A et al., 2010). 

Επιπλέον, υπάρχει σημαντική άγνοια και για το νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει τις 

μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων (Shabanzadeh AP et al., 2009 & Siminoff LA et al., 2001).  

   Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται συνοπτικά οι μελέτες που διερευνούν τις στάσεις και τις 

γνώσεις των φοιτητών της Νοσηλευτικής για τις μεταμοσχεύσεις και των δυνητικών δωρητών 

οργάνων. Η ανασκόπηση των μελετών ανέδειξε 6 έρευνες για την αξιολόγηση και σύγκριση 

γνώσεων και απόψεων για την δωρεά οργάνων πριν και μετά από την εκπαίδευση, τη γνώση 

για τον εγκεφαλικό θάνατο και ρόλο νοσηλευτών και μία για τη διερεύνηση παραγόντων που 

σχετίζονται με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με την προθυμία για τη δωρεά 

οργάνων (Aghayan HR et al., 2009 & Babaie M et al., 2015 & McGlade D et al., 2014 & 

Steinbrook R., 2007 & Stouder DB et al., 2009 & Tam WWS et al., 2012 & Tawil I et al., 

2014). Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2009 σε τρία πανεπιστήμια νοσηλευτικής στην 

Ισπανία διαπιστώθηκε ότι το 70% των φοιτητών είχαν αντιληφθεί επαρκώς την έννοια του 

εγκεφαλικού θανάτου, το 27% διατηρούσε αμφιβολίες και το 3% πίστευε πως ένα άτομο που 

είναι εγκεφαλικό νεκρό, υπάρχει πιθανότητα να επανέλθει στη ζωή (Babaie M et al., 2015). 

Επομένως φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης, σύγχυση και ύπαρξη αμφιβολιών σχετικά με 

τον εγκεφαλικό θάνατο.  

   Επίσης σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, οι φοιτητές νοσηλευτικής, καθώς και οι μελλοντικοί 

επαγγελματίες υγείας πρέπει να γνωρίζουν ότι φέρουν την ευθύνη να προσεγγίσουν την 

οικογένεια των εγκεφαλικά νεκρών δυνητικών δωρητών οργάνων και να επιτύχουν την 

συναίνεσή τους για δωρεά, με σκοπό την αύξηση της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων 

(Aghayan HR et al., 2009). Αντιθέτως, έρευνα που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη διαπίστωσε ότι 

το 20% των σχολών νοσηλευτικής αποτυγχάνουν να διδάξουν στους φοιτητές τον τρόπο 

προσέγγισης μιας οικογένειας δυνητικού δότη σχετικά με την πιθανότητα δωρεάς οργάνων 

(Steinbrook R., 2007). Σύμφωνα με τις απόψεις των νοσηλευτών, οι ρόλοι των νοσηλευτών θα 

μπορούσαν να ταξινομηθούν ως "ευαισθητοποίηση του κοινού", "φροντίδα για τον αποδέκτη, 

τον δότη και τις οικογένειές τους".  

   Οι νοσηλευτές επιβάλλεται να είναι επαρκώς καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι για τέτοιες 

καταστάσεις (Stouder DB et al., 2009 & Tumin M et al., 2016). Για να διαδραματίσουν όμως 
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αυτό το ρόλο, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νοσηλευτών είναι ανάγκη να ξεκινά από την 

περίοδο φοίτησής τους στις νοσηλευτικές σχολές, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να 

έχουν εμπειρία από τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων. Πριν από ένα τέτοιο πρόγραμμα 

κατάρτισης, το 46% των φοιτητών δήλωσε ότι είχε ελλιπή κατάρτιση, ενώ μετά την 

εκπαίδευση που δέχτηκαν το 90% δήλωσε ότι ένιωθε πλέον επάρκεια στο να προσεγγίσει τις 

οικογένειες των δυνητικών δωρητών οργάνων (McGlade D et al., 2014). Επίσης υποστηρίζουν 

ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η εκπαίδευση-ενημέρωση για να αυξηθεί η δωρεά οργάνων των 

μελλοντικών επαγγελματιών υγείας (Wakefield CE et al., 2010). Σε άλλη μελέτη αναφέρεται 

ότι η θρησκευτική επιρροή θεωρήθηκε ως κίνητρο και παράγοντας υποστήριξης για 

οικογένειες μετά τη συγκατάθεση για τη δωρεά οργάνων (Anker AE et al., 2009 & Ashraf O 

et al., 2009).  

   Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις (White G., 2003). 

Σύμφωνα με το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στο σύστημα της δωρεάς 

οργάνων, οι νοσηλευτές πρέπει να λαμβάνουν επαρκή κατάρτιση για να κατανοήσουν τη 

διαδικασία, και να προσεγγίσουν τους δυνητικούς δωρητές οργάνων και τις οικογένειές τους, 

ενημερώνοντάς τους και ικανοποιώντας τις ανάγκες τους (Stouder DB et al., 2009). Ως εκ 

τούτου, η δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια μπορεί 

να επηρεάσει τις γνώσεις και τις στάσεις και κατά συνέπεια την τάση για δωρεά οργάνων 

(Tawil I et al., 2014).  

   Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται συνοπτικά οι μελέτες που διερευνούν τις στάσεις και τις 

γνώσεις των του γενικού ενήλικου πληθυσμού. Περιορισμένη είναι η ανάδειξη των μελετών 

που διερευνούν τις στάσεις και τις γνώσεις των ενηλίκων, προέκυψαν μόνο δύο έρευνες 

σχετικά με το επίπεδο των γνώσεων για τη δωρεά οργάνων και τον εγκεφαλικό θάνατο. 

Αναφορικά με τη δωρεά οργάνων στην Κίνα ένα σύνολο 162 ερωτηθέντων εξέφρασε ρητά την 

επιθυμία για δωρεά οργάνων, και 269 πίστευαν ότι τα όργανα των δωρητών θα πρέπει να 

αποζημιωθούν (White G., 2003). Τα ίδια αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν στο Πακιστάν, όπου 

59,9% των μορφωμένων ήταν πρόθυμοι να δωρίσουν τα όργανά τους (World Health 

Organization., 2009 & Yousefi H et al., 2014). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

   Το συμπέρασμα που προκύπτει από την ανασκόπηση και τις διάφορες μελέτες είναι ότι η 

θετική στάση των επαγγελματιών υγείας για τις μεταμοσχεύσεις μπορεί να επηρεάσει θετικά 

την απόφαση των δυνητικών δοτών και των οικογενειών τους. Οι νοσηλευτές επιβάλλεται να 

είναι επαρκώς καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι. Για να διαδραματίσουν όμως το ρόλο αυτό, 

η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νοσηλευτών θα πρέπει να παρέχεται από την περίοδο 

φοίτησής τους, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και θα 

διαμορφώσουν τις κατάλληλες στάσεις για τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων. Χώρες οι 

οποίες έχουν υιοθετήσει επιτυχημένες πρακτικές στο σύστημα δωρεάς οργάνων τους όπως η 

Ισπανία η οποία παρουσίασαν σημαντική πρόοδο, λόγω της επικέντρωσης στην εκπαίδευση 

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στην εξεύρεση και εφαρμογή καλών πρακτικών 

κατά τη λήψη συναίνεσης και στην αποτελεσματική ιεραρχική δομή των κέντρων 

μεταμοσχεύσεων.  

   Η αύξηση του αριθμού των δοτών προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση του κοινού και την 

βελτίωση της οργάνωσης των νοσοκομείων με το διορισμό συντονιστών μεταμοσχεύσεων και 

εξειδικευμένων γιατρών και νοσηλευτών. Οι ελλιπείς γνώσεις των φοιτητών, η σύγχυση και η 

ύπαρξη αμφιβολιών σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο αναδεικνύει την αδυναμία των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη διαμόρφωση θετικής στάσης των φοιτητών για τη δωρεά 

οργάνων και την αδυναμία προσέγγισης της οικογένειας. Η εκπαίδευση των νεότερων 

ηλικιακά επαγγελματιών υγείας ενδέχεται να λειτουργήσει καταλυτικά στην προαγωγή των 

μεταμοσχεύσεων. Η ανάγκη αναβάθμισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση, αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς για τη δωρεά οργάνων προκύπτει από τα 

αποτελέσματα των μελετών. Πιθανόν η εισαγωγή ειδικού μαθήματος για τις μεταμοσχεύσεις, 

η εκπαίδευση των νοσηλευτών και ευαισθητοποίηση σε θέματα δωρεάς οργάνων και ηθικής, 

καλύψει το σημαντικό κενό της πληροφόρησης σε ζητήματα κοινωνικά, θεσμικά και 

επιστημονικά σχετικά με την μεταμόσχευση. Η εκπαίδευση πιθανόν να παίζει καταλυτικό 

ρόλο στη διαμόρφωση θετικής στάσης και απόψεων στους επαγγελματίες της υγείας και στις 

οικογένειες των δυνητικών δωρητών οργάνων 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
    

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

   Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018. Τα δεδομένα 

λήφθηκαν από νοσηλευτές σε Κύπρο και Ελλάδα. Τα δεδομένα από τις οικογένειες των 

Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων λήφθηκαν από την Κύπρο. Στην Κύπρο λήφθηκαν 

ερωτηματολόγια από τα δημόσια νοσηλευτήρια (Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο), ενώ 

στην Ελλάδα από νοσηλευτήρια στην Αθήνα (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ΩΚΚ και 

Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό»). 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Τα εργαλεία  της Διδακτορικής έρευνας είναι 4: 
 

1) Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument (ATODAI) (ερ. 

Νοσηλευτών), 

2) Το ερωτηματολόγιο SF-12 (ερ. οικογενειών), 

3) Το ερωτηματολόγιο Προφίλ Θανάτου (ερ. οικογενειών), 

4) Στάσεις και Παράγοντες Πρόβλεψης για τη δωρεά ζωντανών νεφρών: Σύγκριση 

ζωντανών δοτών νεφρού έναντι μη δοτών. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στις 

οικογένειες των δυνητικών δωρητών και ληπτών οργάνων (ερ. οικογενειών). 

Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

   Για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών της μελέτης αναφέρονται τα 

ερωτηματολόγια Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument (ATODAI) για 

τη χρήση του οποίου λήφθηκε γραπτή άδεια από τη συγγραφέα Anne Flodén τα οποία δόθηκαν 

στους νοσηλευτές των ΜΕΘ και σε Νεφρολογικό Τμήμα (αιμοκάθαρση). Η αγγλική και η 

ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου παρατίθενται στο παράρτημα.  

   Η μετάφραση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με την διαδικασία προσέγγισης 

πολλαπλών βημάτων: Αρχική μετάφραση; Αντίστροφη μετάφραση; Αναθεώρηση και σύνθεση 

αυτών των μεταφράσεων. Η ειδική ομάδα (N=7) αξιολόγησε το εργαλείο ως προς την 

εγκυρότητα περιεχομένου για κάθε στοιχείο (I-CVI) και συνολικά για το εργαλείο (S-CVI). 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας μέσω της δοκιμής test-retest χρησιμοποιήθηκε ο κατάλληλος 
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συντελεστής συσχέτισης. Επιπλέον, υπολογίστηκε και ο συντελεστής άλφα του Cronbach 

(N=37). Τέλος,  χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική των Δελφών (Delphi) με ένα πάνελ 10 ατόμων.  

   Ο μεθοδολογικός σχεδιασμός, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει μια διαδικασία 

διαπολιτισμικής προσαρμογής για την αποτελεσματική χρήση του εργαλείου ATODAS στο 

ελληνικό πολιτισμικό και γλωσσικό περιβάλλον. Επιπλέον, η χρήση μιας προσέγγισης 

πολλαπλών βημάτων θεωρήθηκε ως η βέλτιστη πρακτική για τη μετάφραση και τη 

διαπολιτισμική προσαρμογή του Flodén ATODAI. Η διαδικασία καθοδηγήθηκε από την 

προσέγγιση μετάφρασης του Brislin (Brislin., 1970), η οποία περιέχει μια προσέγγιση 

πολλαπλών βημάτων (Πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τα έξι βήματα της διαδικασίας διαπολιτισμικής προσαρμογής σύμφωνα με την 
τεχνική Brislin 12 και Delphi 16. 
 

Βήμα 1: Αρχική μετάφραση από ελληνόφωνο διερμηνέα. 

Βήμα 2: Αντίστροφη μετάφραση από αγγλόφωνο διερμηνέα. 

Βήμα 3: Αναθεώρηση και σύνθεση των μεταφράσεων από μια διεθνή επιτροπή ειδικών. 

Βήμα 4: Ειδική επιτροπή από επτά νοσηλευτικούς λειτουργούς του Τμήματος Εντατικής 

Θεραπείας για αξιολόγηση του εργαλείου ακολουθούμενη από ανάλυση δεδομένων (I-CVI 

και S-CVI). 

Βήμα 5: Δοκιμή και επαναδοκιμή της προ-τελικής έκδοσης με δύο εβδομάδες ενδιάμεσο 

διάστημα ακολουθούμενες από ανάλυση δεδομένων II (συντελεστής συσχέτισης Pearson 

και άλφα συντελεστής Cronbach). Συνολικά συμμετείχαν 20 νοσηλευτικοί λειτουργοί του 

Τμήματος Εντατικής Θεραπείας και 17 νοσηλευτικοί λειτουργοί του Νεφρολογικού 

Τμήματος σε ένα νοσοκομείο στην Κύπρο. 

Βήμα 6: Πραγματοποιήθηκε μια επιπλέον διαδικασία τεχνικής Delphi, με προεπιλεγμένη 

ομάδα συζήτησης (N=10),  καλύπτοντας τα στοιχεία με συντελεστή συσχέτισης Pearson 

<0,70 ακολουθούμενη από προσαρμογές του Flodén ATODAI [ελληνική έκδοση] με 

καθοδήγηση μέσω ανατροφοδότησης από την ομάδα εργασίας. 
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   Προηγούμενη χρήση του ερωτηματολογίου, έγινε για πρώτη φορά από την ίδια την 

συγγραφέα Anne Flodén το 2015 με τη χρήση του ερωτηματολογίου "Attitudes Towards Organ 

Donor Advocacy Scale" όπου διερεύνησε τις στάσεις 502 Σουηδών νοσηλευτών και δεύτερη 

φορά χρησιμοποιήθηκε από του συγγραφείς Αντωνία, Κ. & Κώστα, Σ., το 2016 έγινε χρήση 

του στην πρώτη μελέτη που που διεξάχθηκε στην Κύπρο για τη διερεύνηση των στάσεων των 

νοσηλευτών αναφορικά με την υπεράσπιση και την υποστήριξη των δυνητικών δωρητών 

οργάνων και των οικογενειών τους. Πάρθηκε δείγμα ευκολίας από 192 νοσηλευτές που 

εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και από το Νεφρολογικό Τμήμα στην Κύπρο 

και 103 νοσηλευτές σε Ελλάδα. Επίσης πάρθηκε δείγμα ευκολίας από 50 οικογένειες των 

Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων από το Νεφρολογικό Τμήμα (αιμοκάθαρσης) στην 

Κύπρο. Οι νοσηλευτές και οι οικογένειες γνώριζαν την Ελληνική γλώσσα και διάμεναν μόνιμα 

τους τελευταίους 12 μήνες στην Κύπρο.  

   Επίσης το ερωτηματολόγιο SF-12 διανεμήθηκε στις οικογένειες των Δυνητικών Δωρητών 

και Ληπτών Οργάνων, όπου λήφθηκε η γραπτή άδεια από τον συγγραφέα Ν. Κοντοδημόπουλο 

με την απάντηση ότι όπου δεν απαιτείται ειδική άδεια χρήσης του SF-12, το οποίο διατίθεται 

ελεύθερα για ακαδημαϊκή (μη εμπορική) χρήση και με την απαραίτητη πάντα τήρηση των 

κανόνων επιστημονικής δεοντολογίας και την απόδοση αναφορών στους κατασκευαστές και 

στην ομάδα εγκυροποίησης της ελληνικής έκδοσης. Το Medical Outcomes Study - Short Form 

12 (SF-12) σχεδιάστηκε σαν μία πιο σύντομη εναλλακτική του SF-36. Σκοπός ήταν να 

χρησιμοποιηθεί σε πιο εκτεταμένες μελέτες, όταν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται μόνο στις δύο 

συνοπτικές κλίμακες της σωματικής (PCS-12) και ψυχικής υγείας (MCS-12), αντί του συνόλου 

των κλιμάκων του SF-36.  

   Το ερωτηματολόγιο SF-12 υπολογίζει τις τέσσερις διαστάσεις σωματική λειτουργικότητα, 

σωματικός ρόλος, συναισθηματικός ρόλος και ψυχική υγεία του SF-36 με δύο ερωτήσεις για 

την καθεμία και τις υπόλοιπες τέσσερις σωματικός πόνος, γενική υγεία, ζωτικότητα και 

κοινωνική λειτουργικότητα με μία ερώτηση για την καθεμία. Τα δώδεκα αυτά στοιχεία 

χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της σωματικής και ψυχολογικής συνιστώσας της υγείας, 

μέσω ενός αλγόριθμου που προέκυψε εμπειρικά από τα γενικά πληθυσμιακά δεδομένα των 

ΗΠΑ. Η συμπεριφορά των δύο διαστάσεων μελετήθηκε αρχικά σε εννέα γλώσσες και 

συστήθηκε η χρησιμοποίηση της αμερικάνικης κλίμακας στη διαπολιτισμική σύγκριση των 

αποτελεσμάτων. Έκτοτε, το SF-12 χρησιμοποιείται ευρέως στη μελέτη της κατάστασης υγείας 

του γενικού πληθυσμού, αλλά και των νοσολογικών ομάδων.   
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   Είναι ένα ερωτηματολόγιο με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και εγκυρότητα. Το 

ερωτηματολόγιο SF-12 έχει χρησιμοποιηθεί επίσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε μελέτες 

ποιότητας ζωής ασθενών με τελικού σταδίου νεφρική και ηπατική νόσο (πριν και μετά τη 

μεταμόσχευση) και επομένως είναι χρήσιμο για σκοπούς σύγκρισης με το δείγμα της έρευνας 

και ειδικά με την δυνατότητα βελτίωσης μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις προαγωγής 

υγείας. 

   Επιπλέον για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών της μελέτης αναφέρονται τα 

ερωτηματολόγια Προφίλ Θανάτου και Στάσεις και Παράγοντες πρόβλεψης για τη δωρεά 

ζωντανών νεφρών: Σύγκριση ζωντανών δοτών νεφρού έναντι μη δοτών που διανεμήθηκαν στις 

οικογένειες των δυνητικών δωρητών και ληπτών οργάνων όπου λήφθηκε γραπτή άδεια από 

τους συγγραφείς Δρ. Γιάγκο Λαβράνο και  Dr. Lynn Stothers. Η συλλογή των δεδομένων 

σχεδιάστηκε μέσω ερωτηματολογίων τα οποία συμπληρώθηκαν ανώνυμα και εθελοντικά από 

τους νοσηλευτές και τις οικογένειες των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων. Τα 

δεδομένα που προέκυψαν, αναλύθηκαν με το IBM SPSS 21.  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

   Ο τρόπος που πάρθηκε το δείγμα των οικογενειών των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών 

Οργάνων, ήταν από στοιχεία που δίνονταν από την Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών. Η 

συνάντηση των μελών της οικογένειας με τη διδακτορική φοιτήτρια της μελέτης (Αντωνία 

Καλλή) γινόταν μέσα στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια αναμονής της αιμοκάθαρσης του 

συγγενή τους, αν αυτό εξυπηρετούσε το άτομο και εφόσον υπήρχε κάποιος κατάλληλος χώρος 

για την συνέντευξη. Οι οικογένειες προσεγγίστηκαν με προσωπική επαφή από την ερευνήτρια 

με προσωπική επίσκεψη στα νοσηλευτήρια, όπου εξηγήθηκε ο λόγος για τον οποίο δόθηκε το 

ερωτηματολόγιο. 

   Ο τρόπος προσέγγισης των συγγενών με νεφρική ή ηπατική ή καρδιακή νόσο έγινε μετά από 

την ενημέρωση τους από τα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών. Η Παγκύπρια 

Οργάνωση Νεφροπαθών ενημέρωνε την οικογένειά για την σχετική έρευνα που διεξάγεται και 

αν επιθυμούσαν να λάβουν μέρος πάντα εθελοντικά και ανώνυμα στην έρευνα αυτή 

(λαμβάνοντας υπόψιν πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή τους) θα επικοινωνούσαν με την 

ερευνήτρια σύμφωνα με τα στοιχεία που θα βρίσκονται στο έντυπο συγκατάθεσης ή κατόπιν 

συνεννόησης με τους συνδέσμους. 
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   Για την επίτευξη των στόχων της μελέτης πάρθηκε δείγμα 50 Οικογενειών Δυνητικών 

Δωρητών και Ληπτών Οργάνων από τα νοσοκομεία σε Λάρνακα και Λευκωσία, μετά από 

προσωπική επίσκεψη στα νοσηλευτήρια και επεξήγηση του σκοπού του ερωτηματολογίου. 

Δυσκολίες για την παροχή αντικειμενικών απαντήσεων από την πλευρά της οικογένειας 

εισάγονται  από την εντόπιση του κέντρου λήψης απόφασης (πατριαρχική ή μητριαρχική 

οικογένεια), το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, καθώς και άλλους ηθικούς, 

θρησκευτικούς και πολιτισμικούς φραγμούς. 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

   Για τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης, η ερευνήτρια έλαβε τις σχετικές γραπτές άδειες που 

απαιτούνται στην Κύπρο. Επιπλέον, λήφθηκε γραπτή συγκατάθεση από τους συγγραφείς για 

τη χρήση των ερωτηματολογίων σε νοσηλευτές και τις οικογένειες των Δυνητικών Δωρητών 

και Ληπτών Οργάνων. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν εθελοντικά και ανώνυμα από 

τους νοσηλευτικούς λειτουργούς και τις οικογένειες, μετά από προφορική ενημέρωση 

αναφορικά με τον σκοπό και τη μεθοδολογία της έρευνας. Επιπρόσθετα, κάθε 

ερωτηματολόγιο, που διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή, συνοδεύτηκε από ενημερωτική επιστολή 

απευθυνόμενη προς τους πιθανούς ερωτηθέντες σχετικά με τον σκοπό της έρευνας και τον 

εθελοντικό χαρακτήρα της. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίστηκε η συγκατάθεσή τους κατόπιν 

ενημέρωσης. 

 

ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

   Δεν προέκυψαν ηθικά ή νομικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, καθώς τα 

δεδομένα που ελήφθησαν από τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν εθελοντικά και ανώνυμα 

από τις οικογένειες των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί ο σεβασμός της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, 

όπως ορίζονται από το νόμο, λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές για τη διεξαγωγή της 

έρευνας στην Κύπρο: 

1. Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

2. Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου  

3. Επιτροπή Προώθησης Υπουργείου Έρευνας  

4. Παγκύπρια οργάνωση νεφρικών ασθενών  
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   Για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, οι σχετικές άδειες λήφθηκαν από τις παραπάνω 

υπηρεσίες. Λήφθηκε γραπτή συγκατάθεση των συγγραφέων για τη χρήση των 

ερωτηματολογίων (βλέπε παράρτημα).  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 
 

Φάση 1:    
   Α) Η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των νοσηλευτών σε Κύπρο και Ελλάδα 

γύρω από την προσφορά μεταμόσχευσης οργάνων και οι ενδεχόμενες συσχετίσεις τους με 

δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

   Β) Να διερευνήσει τη στάση και τη γνώση των νοσηλευτών στο ζήτημα της δωρεάς οργάνων 

και των πιθανών συσχετίσεών τους με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Σύγκριση δύο 

νοσοκομείων από την Ελλάδα. Αναλυτικότερα, η έρευνα θα επισημάνει το ρόλο του 

νοσηλευτή ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας για ορθή πληροφόρηση και επεξήγηση του 

όρου «εγκεφαλικός θάνατος» στους οικείους ενός δυνητικού δότη. Αναμένονται επίσης 

σημαντικές επισημάνσεις που δυνατόν να συντείνουν στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και 

στάσεων μερίδας επαγγελματιών υγείας, που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. 

   Γ) Η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των νοσηλευτών για την προσφορά 

οργάνων-μεταμοσχεύσεις και οι ενδεχόμενες συσχετίσεις τους με δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, καθώς και η διαφοροποίηση αυτών μετά από μια Επιμορφωτική παρέμβαση. 

Επιπλέον, μέσω εκπαιδευτικής παρέμβασης, να ενδυναμωθούν οι γνώσεις, και ο ρόλος των 

νοσηλευτών για τις μεταμοσχεύσεις και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά της. 

 

Φάση 2:  
   Σκοπός, να αξιολογήσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής των οικογενειών των Δυνητικών 

Δωρητών και Ληπτών Οργάνων καθώς και να διερευνηθούν οι δημογραφικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους (SF-12). 

Φάση 3: 
   Σκοπός, η διερεύνηση οικογενειών Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων, που 

βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με εμπειρίες θανάτου, πένθους και τον φόβο θανάτου που 

επιδεικνύουν, καθώς και της στάσης τους απέναντι στο θάνατο, ώστε να απαντηθεί το ερώτημα 

του εάν χρήζουν περισσότερης εκπαίδευσης στα θέματα θανάτου (Προφίλ Θανάτου). 
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Ταυτόχρονα να εξετασθούν οι δημογραφικοί προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν το 

επίπεδο της ποιότητας ζωής των οικογενειών αυτών. 

Φάση 4: 
   Σκοπός, να διερευνήσει την επικύρωση και την αξιοπιστία μιας κλίμακας σχετικά με τη 

μεταμόσχευση νεφρού ζώντος δότη (LDKT) σε Κύπρο. Επιπλέον, διερευνήθηκε η επίδραση 

ενός προγράμματος πληροφόρησης στην αλλαγή των αντιλήψεων των δοτών και των μη 

δωρητών σχετικά με τη στάση τους απέναντι στη μεταμόσχευση νεφρών ζωντανών δοτών. 

Επίσης σκοπός αυτής της μελέτης είναι:  

(1) να αναπτυχθεί ένα εργαλείο για την εκτίμηση της στάσης και της γνώσης του γενικού 

πληθυσμού έναντι της μεταμόσχευσης νεφρού δότη ζωντανής ζωής στον ελληνικό και 

κυπριακό πληθυσμό,  

(2) να πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα παρέμβασης μέσω εκπαιδευτικού υλικού, με τη μορφή 

φυλλαδίων για να αλλάξει τη στάση των πιθανών δοτών και των μη δωρητών σχετικά με τη 

μεταμόσχευση.  

Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν επίσης να αξιολογήσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής 

των οικογενειών των δυνητικών δωρητών και ληπτών οργάνων καθώς και να διερευνηθούν οι 

δημογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΑΣΕΩΝ 
 

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι μια πρωτότυπη έρευνα και αποτελείται από 4 φάσεις.  

   Στην 1η φάση πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη με δείγμα ευκολίας 295 

Νοσηλευτών που εργάζονται στο Τμήμα Εντατικής Θεραπείας και Νεφρολογίας 

(Αιμοκάθαρση) σε Κύπρο και Ελλάδα στο χρονικό διάστημα 2019-2020. Για να διερευνήσει 

τη στάση των νοσηλευτών το Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument 

(Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ATODAI). Οι νοσηλευτές στην Ελλάδα προέρχονταν 

από δυο νοσοκομεία της Αθήνας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και Γενικό Νοσοκομείο 

Αθηνών Λαϊκό, ενώ οι νοσηλευτές στην Κύπρο προέρχονταν από τα δημόσια νοσοκομεία 

(Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο). Η έκβαση της μελέτης ήταν οι απόψεις και στάσεις 

των νοσηλευτών ως καταλυτικοί παράγοντες για τις μεταμοσχεύσεις. Οι προσδιοριστές της 

μελέτης ήταν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών που εργάζονται σε ΜΕΘ και 

Νεφρολογικό Τμήμα της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι νοσηλευτές το ερωτηματολόγιο ̈ Flodén 

Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument (ATODAI)¨ (Forsberg et al., 2016) για 

τις απόψεις και στάσεις των νοσηλευτών ως καταλυτικοί παράγοντες για τις μεταμοσχεύσεις. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 52 ερωτήσεις κλειστού τύπου και μία ανοιχτή ερώτηση και 

συμπληρώθηκε εθελοντικά και ανώνυμα από τους νοσηλευτές.  

   Στην συνέχεια αναλύθηκαν τα αποτελέσματα των 103 Νοσηλευτών που εργάζονται στις 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Νεφρολογικό Τμήμα (Αιμοκάθαρση) στην Ελλάδα από τον 

Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2018. Το ποσοστό απόκρισης ήταν 103 για τους Έλληνες 

νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές στην Ελλάδα προέρχονταν από δυο νοσοκομεία της Αθήνας, 

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό. Η έκβαση της 

μελέτης ήταν οι απόψεις και στάσεις των νοσηλευτών ως καταλυτικοί παράγοντες για τις 

μεταμοσχεύσεις. Οι προσδιοριστές της μελέτης ήταν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

νοσηλευτών που εργάζονται σε ΜΕΘ και Νεφρολογικό Τμήμα της Ελλάδας. 

   Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε συγχρονική-παρεμβατική μελέτη με χρήση του εργαλείου 

Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument (ATODAI) (Forsberg et al., 

2016). Η συμμετοχή ήταν 47 νοσηλευτών εργαζόμενων στην Ελλάδα και Κύπρο. Στους 

νοσηλευτές πραγματοποιήθηκε ειδική εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το δείγμα 

της έρευνας ήταν δείγμα ευκολίας που περιελάμβανε 47 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που 

εργάζονται σε ΜΕΘ και κέντρα αιμοκάθαρσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στην Κύπρο τα 
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ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από νοσηλευτές που εργάζονται σε δημόσια νοσηλευτήρια 

των επαρχιών Λάρνακας, Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου και στην Ελλάδα σε δύο 

νοσοκομεία της Αττικής.  

   Διαδικτυακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των νοσηλευτών πριν και μετά την εκπαίδευση τους: 

   Για τις ανάγκες της μελέτης δημιουργήθηκε από την κύρια ερευνήτρια ηλεκτρονική 

πλατφόρμα στα πλαίσια του διδακτορικού προγράμματος, για την ενημέρωση, και 

ευαισθητοποίηση των νοσηλευτών, όσον αφορά στις μεταμοσχεύσεις οργάνων, τη δωρεά 

οργάνων, νομοθεσίες, στάσεις/πεποιθήσεις κ.α. Οι νοσηλευτές απάντησαν το ερωτηματολόγιο 

Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument (ATODAI) πριν ξεκινήσει η 

εκπαίδευση τους στην πλατφόρμα.  

   Στη συνέχεια μελέτησαν τις παρουσιάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν για την εκπαίδευση 

τους. Οι παρουσιάσεις ήταν 7 και η κάθε μία είχε τίτλο (πχ. Παρουσίαση 1 – Ερωτηματολόγιο, 

Παρουσίαση 2 - Ερωτηματολόγιο) για να μπορούν να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες 

παρουσιάσεις της πλατφόρμας οι οποίες ήταν επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τις 

μεταμοσχεύσεις οργάνων όπως: 

1. Μεταμόσχευση: Τι είναι μεταμόσχευση οργάνων – Γενικές πληροφορίες, Μορφές 

μεταμόσχευσης και Ειδικές προφυλάξεις που είναι απαραίτητες μετά την λήψη ενός 

μοσχεύματος, Αξιολόγηση Υποψήφιου λήπτη Νεφρικού Μοσχεύματος, Ψυχολογική 

Υποστήριξη Υποψήφιων Ληπτών Νεφρικού Μοσχεύματος, Κατευθυντήριες οδηγίες 

για την αξιολόγηση του δότη και του λήπτη νεφρικού μοσχεύματος και της 

περιεγχειρητικής φροντίδας. 

2. Νεφροπαθή: Αντιμετώπιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου, Είδη 

Θεραπείας, Φαρμακευτική Αγωγή και Αιμοκάθαρση, Αιμοκάθαρση και Διατροφή. 

3. Αιμοκαθαιρόμενο: Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) – Στάδια, Απο την Χ.Ν.Ν στην 

Κάθαρση και τη Μεταμόσχευση, Χ.Ν.Ν και Αναιμία.  

   Η διάρκεια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν 1 ώρα. Οι παρουσιάσεις έφεραν τους 

ακόλουθους τίτλους: Αξιολόγηση Υποψήφιου Λήπτη Νεφρικού Μοσχεύματος, Βιοηθική και 

Μεταμοσχεύσεις, Ηθικά ζητήματα και Θρησκευτική προσέγγιση, Δοκιμασία Άπνοιας (Ποιος 

ο σκοπός της – Ποια τα βήματα της), Καταγραφή εγκεφαλικού θανάτου – Ποια τα στάδια στη 

διαδικασία της μεταμόσχευσης, Ποιες είναι οι προϋποθέσεις διάγνωσης του εγκεφαλικού 
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θανάτου και Ποια είναι τα κλινικά κριτήρια διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου. Για την 

ανάπτυξη των παρουσιάσεων χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση.  

Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση που ήταν οι νοσηλευτές για να απαντήσουν το 

ερωτηματολόγιο τη δεύτερη φορά χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό που 

χρησιμοποιήθηκε στην συμπλήρωση του πρώτου ερωτηματολογίου. 

   Στην 2η φάση διενεργήθηκε συγχρονική μελέτη σε δείγμα 50 οικογενειών (φροντιστών) (30 

γυναίκες και 20 άντρες) Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων. Για την αξιολόγηση της 

ποιότητας ζωής τους χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Medical Outcomes Study - Short Form 12 

(SF-12). Στην έρευνα επιλέχθηκαν να συμμετέχουν συνολικά 50 οικογένειες Δυνητικών 

Δωρητών και Ληπτών Οργάνων από την Κύπρο. Η επιλογή του δείγματος βασίσθηκε στην 

τεχνική της δειγματοληψίας ευκολίας με την έρευνα να πραγματοποιείται την περίοδο 2018-

2019.  

   Στην 3η φάση διενεργήθηκε συγχρονική μελέτη σε δείγμα 50 οικογενειών (30 γυναίκες και 

20 άντρες) Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων. Για την αξιολόγηση του Προφίλ 

Θανάτου χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Death Attitude Profile-Revised (DAP-R). 

   Στην 4η φάση πραγματοποιήθηκε συγχρονική–παρεμβατική μελέτη σε δείγμα 20 

οικογενειών Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων (13 πιθανοί μη δότες και 7 δότες) 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Στάσεις και προγνωστικοί παράγοντες για δωρεά ζωντανών 

νεφρών".  
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

 Φάσης 1:  
 

   Το πρώτο βήμα περιελάβανε τη μετάφραση του Flodén ATODAI [εκδοχή Βόρειας 

Αμερικής] από επαγγελματία διερμηνέα και φυσικό ομιλητή της Ελληνικής γλώσσας, ο οποίος 

ήταν δίγλωσσος μεταφραστής στα Αγγλικά. Το δεύτερο βήμα περιελάβανε την αντίστροφη 

μετάφραση από άλλο ειδικό, έναν φυσικό ομιλητή, ελληνόφωνο μεταφραστή, που ήταν 

δίγλωσσος στα αγγλικά. Το τρίτο βήμα περιελάβανε διαγλωσσικές δοκιμές από μια διεθνή 

επιτροπή τριών ειδικών OD, οι οποίοι εκπροσωπούσαν την Κύπρο και την Ελλάδα. 

Πραγματοποιήθηκε σύνθεση των μεταφράσεων για να επιτευχθεί συναίνεση αναφορικά με τα 

πιο ακριβή και εύκολα κατανοητά στοιχεία. Από τη χρήση του αρχικού εργαλείου, καθώς και 

από τις μεταφρασμένες εκδόσεις, επιτεύχθηκε μια πρώτη σύνθεση αυτών των μεταφράσεων, 

η οποία κατέληξε σε ένα ενοποιημένο εργαλείο. Μια γραπτή έκθεση τεκμηρίωσε διεξοδικά τη 

διαδικασία σύνθεσης εξετάζοντας κάθε ένα από τα στοιχεία περιλαμβάνοντας και τον τρόπο 

επίλυσης των στοιχείων. Η συναίνεση περιελάβανε τη μεταφρασμένη έκδοση του εργαλείου, 

καθώς και την εισαγωγή. Η περιγραφόμενη διαδικασία περιελάβανε την επίτευξη ισοδυναμίας 

μεταξύ της αρχικής έκδοσης και της μεταφρασμένης έκδοσης. Το τέταρτο βήμα περιλάμβανε 

τη δοκιμή της προτελευταίας έκδοσης του Flodén ATODAI [έκδοση Βόρειας Αμερικής]. 

Συγκροτήθηκε μια ομάδα ειδικών αποτελούμενη από επτά νοσηλευτικούς λειτουργούς της 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Νεφρολογικού Τμήματος με έδρα την Κύπρο. Στην 

ομάδα εμπειρογνωμόνων δόθηκε ένα έντυπο αξιολόγησης με τον θεωρητικό ορισμό, καθώς 

και μια οριοθέτηση των τριών διαστάσεων, στόχων και στοιχείων. Τους ζητήθηκε να ελέγξουν 

την προτελευταία έκδοση 46 στοιχείων του Flodén ATODAI [Ελληνική έκδοση] όσον αφορά 

τη συνάφεια περιεχομένου, τη σαφήνεια και την κάλυψη τομέα, καθώς και να αξιολογήσουν 

κάθε στοιχείο σε κλίμακα από 1 μέχρι 4 (όπου, 1 = δεν σχετίζεται και 4 = πολύ σχετικό). Το 

πέμπτο βήμα περιελάβανε αξιολογήσεις της σταθερότητας μέσω της διαδικασίας δοκιμής-

επαναδοκιμής (δοκιμή αξιοπιστίας). Συνολικά αποδέχτηκαν συμμετοχή 20 νοσηλευτικοί 

λειτουργοί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και 17 του Τμήματος Νεφρολογίας απαντώντας 

στο εργαλείο σε δύο περιπτώσεις, με διάστημα δύο εβδομάδων μεταξύ τους. Οι νοσηλευτικοί 

λειτουργοί που συμφώνησαν να συμμετέχουν, υπέγραψαν έντυπο συγκατάθεσης. Τα κριτήρια 

ένταξης περιλάμβαναν νοσηλευτικούς λειτουργούς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ή 

Νεφρολογικού Τμήματος με εμπειρία στη φροντίδα, τουλάχιστον ενός, δωρητή οργάνων και 

οι οποίοι στο παρόν στάδιο εργάζονται σε κλινικό περιβάλλον με OD. Τα κριτήρια 
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αποκλεισμού περιλάμβαναν νοσηλευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι δεν εργάζονται επί του 

παρόντος ή/και δεν έχουν εμπειρία όσον αφορά τη φροντίδα δωρητών οργάνων. Το βήμα 6 

περιλάμβανε μια συμπληρωματική διαδικασία τεχνικής Delphi του Flodén ATODAI 

[Ελληνική έκδοση] προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργικότητα του εργαλείου. 

   Το ερωτηματολόγιο εκτίμησης της στάσης των νοσηλευτών απέναντι στη δωρεά οργάνων 

σε Κύπρο και Ελλάδα αποτελείται από τις εξής 5 επιμέρους κλίμακες: (α) προαγωγή της 

δωρεάς οργάνων στο νοσοκομείο που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

39, 40 και 44, (β) προαγωγή της δωρεάς οργάνων σε πολιτικό και ερευνητικό επίπεδο που 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 42, 43, 45 και 46, (γ) υποστήριξη του δυνητικού δωρητή οργάνων 

σε προσωπικό επίπεδο που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 8, 9, 11, 12 και 15, (δ) υποστήριξη του 

δυνητικού δωρητή οργάνων σε επαγγελματικό επίπεδο που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 1, 2, 

3, 4, 5 και 6 και (ε) υποστήριξη της οικογένειας του δυνητικού δωρητή οργάνων που 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 16, 20, 23, 24, 26, 27 και 28. Οι 46 ερωτήσεις που δημιουργούν 

τις 5 επιμέρους κλίμακες λαμβάνουν απαντήσεις της μορφής εξαβάθμιας κλίμακας Likert με 

το 1 να αντιστοιχεί στο διαφωνώ απόλυτα και το 6 να αντιστοιχεί στο συμφωνώ απόλυτα. Μια 

ερώτηση αφορά τον βαθμό εμπιστοσύνης των νοσηλευτών με την έννοια του εγκεφαλικού 

θανάτου, μια ερώτηση αφορά την απόφαση δωρεάς οργάνων μετά το θάνατο (με απαντήσεις 

«ναι», «όχι», «δεν γνωρίζω»), μια ερώτηση αφορά τη δυνατότητα των νοσηλευτών να 

αποφασίσουν για τη δωρεά οργάνων μελών της οικογένειάς τους (με απαντήσεις «ναι», «όχι», 

«δεν γνωρίζω») και μια ανοιχτή ερώτηση για τους παράγοντες που θα διευκόλυναν τους 

νοσηλευτές στο έργο τους. Η συνολική βαθμολογία σε κάθε κλίμακα προκύπτει από το 

άθροισμα των απαντήσεων στις ερωτήσεις της κλίμακας και διαιρώντας με τον συνολικό 

αριθμό των ερωτήσεων. Η συνολική βαθμολογία λαμβάνει τιμές 1 έως 6 με τις μεγαλύτερες 

τιμές να δηλώνουν θετικότερη στάση. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δεν εξέφρασαν παράπονα 

αναφορικά με την κατανόηση των ερωτήσεων. 

   Το ερωτηματολόγιο εκτίμησης της στάσης των νοσηλευτών σε Ωνάσειο και Γενικό 

Νοσοκομείο «Λαϊκό» απέναντι στη δωρεά οργάνων αποτελείται από τις εξής 5 επιμέρους 

κλίμακες: (α) προαγωγή της δωρεάς οργάνων στο νοσοκομείο που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 και 44, (β) προαγωγή της δωρεάς οργάνων σε πολιτικό και 

ερευνητικό επίπεδο που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 42, 43, 45 και 46, (γ) υποστήριξη του 

δυνητικού δωρητή οργάνων σε προσωπικό επίπεδο που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 8, 9, 11, 

12 και 15, (δ) υποστήριξη του δυνητικού δωρητή οργάνων σε επαγγελματικό επίπεδο που 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και (ε) υποστήριξη της οικογένειας του δυνητικού 

δωρητή οργάνων που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 16, 20, 23, 24, 26, 27 και 28.  
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   Όσον αφορά το Εργαλείο Μέτρησης για την πλατφόρμα εκπαίδευσης των νοσηλευτών, 

η αξιολόγηση των απόψεων και στάσεων των νοσηλευτών απέναντι σε ζητήματα που αφορούν 

τη μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε με χρήση του ερωτηματολογίου Flodén Attitudes 

Toward Organ Donor Advocacy Instrument (ATODAI) (Forsberg et al., 2016) για τη χρήση 

του οποίου λήφθηκε γραπτή άδεια από τη συγγραφέα Anne Flodén το 2017. Το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 52 ερωτήσεις κλειστού τύπου και αξιολογεί τις εξής 3 

επιμέρους κλίμακες: (α) στάση και δράση νοσηλευτών για την προώθηση της δωρεάς οργάνων 

που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45 και 46, (β) 

στάση νοσηλευτών για τη διασφάλιση των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων που 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 11, 12 και 15 και (γ) στάση και δράση 

νοσηλευτών για τη στήριξη της οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων που περιλαμβάνει 

τις ερωτήσεις 16, 20, 23, 24, 26, 27 και 28.  

   Διαδικασία πλατφόρμας εκπαίδευσης: Η έρευνα διεξήχθη σε τέσσερις φάσεις. Στην πρώτη 

φάση πραγματοποιήθηκε η επιλογή του δείγματος των νοσηλευτών που συμμετείχαν στην 

έρευνα. Επιπλέον, στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των νοσηλευτών μέσω 

κοινωνικών δικτύων καθώς ενώ η / ο προϊστάμενη/ος του θαλάμου ενημερώθηκαν από την 

ερευνήτρια προφορικά για την πλατφόρμα εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο ο/η 

προϊστάμενη/ος των θαλάμων ενημέρωσαν προφορικά το νοσηλευτικό τους προσωπικό για τη 

συγκεκριμένη έρευνα η οποία ήταν εθελοντική και ανώνυμη. Στη δεύτερη φάση οι νοσηλευτές 

κλήθηκαν να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας το οποίο διαμορφώθηκε κατάλληλά 

σε διαδικτυακή φόρμα. Η συλλογή των απαντήσεων έγινε ηλεκτρονικά, μέσα από τη 

ηλεκτρονική φόρμα. Μετά τη συλλογή των απαντήσεων (τρίτη φάση), σχεδιάστηκε και 

πραγματοποιήθηκε η επιμορφωτική παρέμβαση στους συμμετέχοντες. Η πρόσβαση στην 

πλατφόρμα εκπαίδευσης για τους νοσηλευτές http://toprace.org/  διαρκούσε  7 μήνες και έγινε 

1/Νοεμβρίου/2019 μέχρι 31/Μάιου/2020. Μετά την παρέμβαση τα ερωτηματολόγια 

απαντήθηκαν εκ νέου από τους νοσηλευτές (τέταρτη φάση).  

   Αξιοπιστία πλατφόρμας εκπαίδευσης: Η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου ελέγχθηκε 

μέσω του συντελεστή Cronbach’s alpha και εκτιμήθηκε χωριστά για την κάθε υπο-κλίμακα 

του ερωτηματολογίου. Για την υπο-κλίμακα που αφορά τη «στάση για τη διασφάλιση των 

επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων» ο συντελεστής ήταν α=0,927 για τις ερωτήσεις που 

απαντήθηκαν πριν από την παρέμβαση και 0,953 για τις ερωτήσεις που απαντήθηκαν μετά 

την παρέμβαση. Για την υπο-κλίμακα που αφορά στη «στάση και τη δράση των νοσηλευτών 

για τη στήριξη της οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων» ο συντελεστής βρέθηκε α=0,872 
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για τις απαντήσεις πριν την παρέμβαση και α=0,819 για τις απαντήσεις μετά την παρέμβαση. 

Τέλος, για την υπο-κλίμακα που αφορά στην «στάση και τη δράση για την προώθηση της 

δωρεάς οργάνων» η τιμή του alpha είναι α=0,962 για τις απαντήσεις πριν την παρέμβαση και 

α=0,980 για τις απαντήσεις μετά την παρέμβαση. 

 

Φάσης 2:  
   Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί συνήθως την πρώτη επιλογή στην οποία στρέφονται οι 

οικογένειες για ζητήματα σχετικά με τη δωρεά οργάνων από συγγενικό τους άτομο και η σχέση 

αυτή μπορεί να υπάρξει καθοριστική για τη λήψη της τελικής απόφασης. Συνεπώς, κρίθηκε 

σημαντικό η διαπίστωση της στάσης της οικογένειας και η προσπάθεια βελτίωσής της. Για τη 

συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε επίσης το ερωτηματολόγιο 

Death Attitude Profile-Revised (DAP-R), το οποίο αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα 

των Gesser, Wong, και Reker το 1987-1988 και μελετά τις στάσεις των Επαγγελματιών Υγείας 

ως προς το θάνατο. Για τη μετατροπή του στην ελληνική γλώσσα, ακολουθήθηκε η διαδικασία 

της μετάφρασης που προτείνεται από την “Trust Scientific Advisory Committee” SAC: (διπλή 

αντίστροφη μετάφραση), με πολιτισμική προσαρμογή και στάθμιση του ερωτηματολόγιου. 

Μετά τη στάθμιση και μετάφραση του DAP-R από την ομάδα Μαλλιαρού και συνεργατών 

(2011), η αξιοπιστία του (reliability), η εγκυρότητα του (validity) και ο έλεγχος στην δομή 

(factor analysis) του ερωτηματολογίου ελέγχτηκε με ψυχομετρικά εργαλεία (Μαλλιαρού Μ, 

2011).  

 

Φάσης 3:  
   Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής της οικογένειας των Δυνητικών Δωρητών και 

Ληπτών Οργάνων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SF-12 (Kontodimopoulos N et al., 

2007 & Ware J Jr et al., 1966). Το Medical Outcomes Study - Short Form 12 (SF-12) 

σχεδιάστηκε σαν μία πιο σύντομη εναλλακτική του SF-36. Σκοπός ήταν να χρησιμοποιηθεί σε 

πιο εκτεταμένες μελέτες, όταν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται μόνο στις δύο συνοπτικές 

κλίμακες της σωματικής και ψυχικής υγείας, αντί του συνόλου των κλιμάκων του SF-36. Το 

ερωτηματολόγιο SF-12 υπολογίζει τις τέσσερις διαστάσεις του SF-36 με δύο στοιχεία 

(σωματική λειτουργικότητα, σωματικό ρόλο, συναισθηματικό ρόλο και ψυχική υγεία) και τις 

υπόλοιπες τέσσερις με ένα στοιχείο (σωματικό πόνο, γενική υγεία, ζωτικότητα και κοινωνική 

λειτουργικότητα). Από τις 12 ερωτήσεις αξιολογήθηκε η συνολική ποιότητα ζωής των 

συμμετεχόντων αναφορικά με τη σωματική και ψυχική υγεία. 
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Φάσης 4:  
   Επίσης για την παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική - παρεμβατική μελέτη 

σε δείγμα 20 οικογενειών με σκοπό (1) να διερευνηθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του 

εργαλείου "Στάσεις και παράγοντες πρόβλεψης για τη δωρεά ζωντανών νεφρών: Σύγκριση 

ζωντανών δοτών έναντι μη δοτών" (Stothers, William, Gourlay & Liu, 2005) στην Κύπρο και 

(2) να αξιολογήσουν τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα πληροφόρησης 

στη στάση του δότη και των μη δωρητών απέναντι στη μεταμόσχευση νεφρών ζωντανών 

δοτών. Η συλλογή δεδομένων των οικογενειών των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών 

Οργάνων πριν και μετά από την επιμορφωτική παρέμβαση τους στην αναμονή του 

Νεφρολογικού Τμήματος (Αιμοκάθαρσης) στην Κύπρο έγινε την περίοδο του 2020. Για την 

διερεύνηση των στάσεων, γνώσεων και πεποιθήσεων των οικογενειών χρησιμοποιήθηκε το 

εργαλείο "Στάσεις και παράγοντες πρόβλεψης για τη δωρεά ζωντανών νεφρών: Σύγκριση 

ζωντανών δοτών έναντι μη δοτών".  

   Η επιμορφωτική παρέμβαση: ήταν ενημερωτικό βιβλιάριο με τίτλο "Δωρεά και 

μεταμόσχευση οργάνων - Γενικές πληροφορίες - ΕΣΥ έχεις πει το ναι;;; " το οποίο 

δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια στα πλαίσια του διδακτορικού προγράμματος για τη 

σωστή ενημέρωση, γνώση και ευαισθητοποίηση των οικογενειών, όσον αφορά τις 

μεταμοσχεύσεις οργάνων, την δωρεά οργάνων κ.α. Ο τρόπος που πάρθηκε το δείγμα των 

οικογενειών των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων, είναι με την βοήθεια 

ενημέρωσης που γινόταν και από την Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών και μέσω της/του 

Προϊστάμενης/ου του θαλάμου οι οποίοι ενημερώθηκαν από την ερευνήτρια προφορικά για 

την έρευνα και για το βιβλιάριο εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο η/ο Προϊστάμενη/ος του 

θαλάμου ενημέρωσαν προφορικά τις οικογένειες για την συγκεκριμένη έρευνα η οποία ήταν 

εθελοντική και ανώνυμη.  

   Η συνάντηση των μελών της οικογένειας με τη διδακτορική φοιτήτρια γινόταν μέσα στο 

νοσοκομείο κατά τη διάρκεια αναμονής της αιμοκάθαρσης του συγγενή τους, αν αυτό 

εξυπηρετούσε το άτομο και αν υπάρχει κάποιος κατάλληλος χώρος για την συνέντευξη τους. 

Οι οικογένειες προσεγγίστηκαν με προσωπική επαφή από την ερευνήτρια με προσωπική 

επίσκεψη στα νοσηλευτήρια και γινόταν εξήγηση για το λόγο που δίνεται το ερωτηματολόγιο 

και υπόγραφαν το Εντύπου Ενημέρωσης και Λήψης Συγκατάθεσης για την συμμετοχή τους 

στην έρευνα. Με αυτό τον τρόπο οι  Οικογένειες των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών 

Οργάνων ενυπόγραφα δήλωναν την συγκατάθεση τους.  

   Ο τρόπος προσέγγισης των συγγενών γινόταν και από τα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης 

Νεφροπαθών. Η Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών ενημέρωνε την οικογένειά για την 
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σχετική έρευνα που διεξάγεται και αν επιθυμούσαν να λάβουν μέρος πάντα εθελοντικά και 

ανώνυμα στην έρευνα αυτή (λαμβάνοντας υπόψιν πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή τους) 

συμπλήρωναν το έντυπο συγκατάθεσης και ξεκινούσε η έρευνα.  

 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν πολύ σημαντική για τα αποτελέσματα σε Κύπρο. 

Τα βήματα που ακολούθησαν οι οικογένειες ήταν τρία:  

   Οι οικογένειες απάντησαν το ερωτηματολόγιο "Στάσεις και παράγοντες πρόβλεψης για τη 

δωρεά ζωντανών νεφρών: Σύγκριση ζωντανών δοτών έναντι μη δοτών" πριν ξεκινήσει η 

ενημέρωση/εκπαίδευση τους μέσω του βιβλιάριου. 

   Στη συνέχεια δόθηκε το βιβλιάριο εκπαίδευσης. Οι οικογένειες ενημερώθηκαν ότι έχουν 

χρονικό πλαίσιο 3 εβδομάδες να διαβάσουν το βιβλιάριο για να μπορούν να απαντηθούν όλα 

τα ερωτήματα που θα τους δημιουργούνταν.  

Το ενημερωτικό βιβλιάριο είχε 16 κεφάλαια με τίτλο: 

i. Τι είναι μεταμόσχευση; 

ii. Τι είναι εθελοντής δότης οργάνων; 

iii. Ποια όργανα μπορούν να μεταμοσχευθούν; 

iv. Ποιος δέχεται ένα μόσχευμα; 

v. Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η Δωρεά Οργάνων; 

vi. Δωρεά από Ζώντα Δότη (γενικές πληροφορίες) 

vii. Μπορώ να γίνω ζωντανός δότης για έναν συγγενή η ένα αγαπημένο μου πρόσωπο; 

viii. Ειδικές προφυλάξεις που είναι απαραίτητες πριν τη λήψη ενός μοσχεύματος και που ο 

δότης θα πρέπει να γνωρίζει 

ix. Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μετά από τη λήψη ενός μοσχεύματος 

x. Είναι πάντοτε επιτυχημένες οι μεταμοσχεύσεις οργάνων; 

xi. Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές αντί της μεταμόσχευσης; 

xii. Πως θα επηρεάσει η μεταμόσχευση τον τρόπο ζωής σας; 

xiii. Πορεία μεταμόσχευσης – Επιβίωση 

xiv. Εγκυμοσύνη και νεφρική νόσος 

xv. Εγκυμοσύνη και μεταμόσχευση νεφρού 

xvi. Χρήσιμες πληροφορίες για ενημέρωση Συνδέσμων    

   Μετά την εκπαίδευση τους οι οικογένειες απάντησαν ξανά το ερωτηματολόγιο "Στάσεις και 

παράγοντες πρόβλεψης για τη δωρεά ζωντανών νεφρών: Σύγκριση ζωντανών δοτών έναντι μη 

δοτών", για να αξιολογηθεί κατά πόσο η εκπαιδευτική παρέμβαση είχε επηρεάσει θετικά τις 

γνώσεις και στάσεις τους γύρω από το θέμα των μεταμοσχεύσεων. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

   Η ανάλυση δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS 21.0, με περιγραφικές 

και επαγωγικές μεθόδους, όπως αναλύεται παρακάτω. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν 

σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. 

 

Φάση 1:     
   Η εγκυρότητα περιεχομένου αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας δείκτη εγκυρότητας 

περιεχομένου (I-CVI και S-CVI), η ισχύς των σχέσεων μεταξύ δοκιμής και επαναδοκιμής 

υπολογίστηκε με βάση τον συντελεστή συσχέτισης Pearson (r), η αξιοπιστία ομοιογένειας 

εκτιμήθηκε περαιτέρω με βάση τον συντελεστή άλφα Cronbach (α). 

   Οι κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες (N) και σχετικές (%) 

συχνότητες, ενώ οι ποσοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέση τιμή (τυπική 

απόκλιση). Ο έλεγχος των Kolmogorov-Smirnov και τα διαγράμματα κανονικότητας 

χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της ύπαρξης κανονικής κατανομής των ποσοτικών 

μεταβλητών. Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ δυο κατηγορικών ή/και 

διατακτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος χ2 (chi-square test). Σε περιπτώσεις 

που δεν ικανοποιήθηκε η προϋπόθεση πραγματοποίησης του ελέγχου αυτού για 

αναμενόμενες συχνότητες τουλάχιστον 5 έγινε πρώτα συγχώνευση των κατηγοριών.  

   Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σημαντικής διαφοράς στους μέσους όρους μιας 

ποσοτικής μεταβλητής ως προς μιας διχοτομική μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t 

(student’s t-test) όταν η ποσοτική μεταβλητή ακολουθούσε την κανονική κατανομή. Για 

τη διερεύνηση της ισότητας μέσων όρων των δύο εξαρτημένων μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για εξαρτημένα δείγματα (paired samples t-test).  

 

Φάση 2: 
   Για την παρουσίαση των δεδομένων αναφορικά με το επίπεδο της ποιότητας ζωής των 

οικογενειών των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων χρησιμοποιήθηκαν 

συχνότητες (Ν), ποσοστά (%) για τις μεμονωμένες ερωτήσεις του SF-12 και μέση τιμή 

(ΜΤ), τυπική απόκλιση (ΤΑ) για τις ποσοτικές διαστάσεις της ποιότητας ζωής της 

σχετιζόμενης με τη σωματική και την ψυχική υγεία. Για τη διερεύνηση του κατά πόσο τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των οικογενειών (φροντιστών) διαφοροποιούν το επίπεδο 

της ποιότητας ζωής τους χρησιμοποιήθηκαν, οι έλεγχοι t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

και η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) για 3 ή περισσότερα ανεξάρτητα δείγματα.  
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Φάση 3: 
   Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση στις ποιοτικές (σε κάθε ερώτηση) μεταβλητές με 

παρουσίαση των συχνοτήτων, ποσοστών και γραφημάτων.  Εξετάσθηκε η καταλληλότητα 

των δεδομένων για παραγοντική ανάλυση, σύμφωνα με το μέτρο της επάρκειας 

δειγματοληψίας Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) και τη δοκιμασία σφαιρικότητας του Bartlett. 

Ο δείκτης KMO κυμαίνεται από 0 έως 1, με τιμές άνω του 0,50 να θεωρούνται 

ικανοποιητικές για την ανάλυση, ενώ η καταλληλότητα, σύμφωνα με τη δοκιμή 

σφαιρικότητας του Bartlett, καθορίζεται από τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων 

(p<0,05). Για την εξαγωγή των παραγόντων επιλέχθηκε η μέθοδος Principal Component 

Analysis, έτσι ώστε να απλοποιηθεί η δομή του παράγοντα μιας ομάδας αντικειμένων ή, 

εναλλακτικά, τα υψηλά φορτία αντικειμένων σε ένα παράγοντα. Επιπροσθέτως, 

χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Kaiser (κανόνας ιδιοτιμής άνω του 1) και το 

σωρευτικό/συνολικό ποσοστό της ερμηνευμένης διακύμανσης. 

   Η διαδικασία της περιστροφής μεγιστοποιεί τα υψηλά φορτία και ελαχιστοποιεί τα 

χαμηλά φορτία αντικειμένων, οδηγώντας σε μια πιο ερμηνεύσιμη και απλοποιημένη λύση. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη επιλέχθηκε η μέθοδος ορθογώνιας περιστροφής Varimax. 

Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση και αξιολόγηση της ανάλυσης, εξετάσθηκαν φορτία 

που δεν ήταν δυνατόν να ανατεθούν σε κάποιον άλλο παράγοντα, σύμφωνα με τις 

παραγοντικές φορτίσεις, προκειμένου να αποφανθούν εάν τα αντίστοιχα στοιχεία θα 

έπρεπε να απορριφθούν. Ως σημαντικές φορτίσεις θεωρούνται αυτές που είναι 

μεγαλύτερες από 0,7. Η αξιοπιστία των εξαγομένων παραγόντων διερευνήθηκε με τη 

βοήθεια του συντελεστή αξιοπιστίας α του Cronbach, με τιμές μεγαλύτερες του 0,7 να 

θεωρούνται αποδεκτές. Τέλος πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ανεξάρτητων δειγμάτων, 

ανάλυση διακήμανσης (ANOVA), για τον έλεγχο σημαντικών διαφορών της μεσης τιμής 

των παραγόντων ανα φύλο και ηλικιακή ομάδα αντίστοιχα. Στη τελευταία περίπτωση 

πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος Bonferroni για την εύρεση διαφορών στην ανάλυση 

διακύμανσης (ANOVA). 

 

Φάση 4: 
   Για τη διερεύνηση της δομικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου έχει γίνει 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των κύριων 

συνιστωσών (principal component analysis) και την περιστροφή varimax, που 

πραγματοποιήθηκε για τις τρεις διαστάσεις του εργαλείου (1η διάσταση: Γνώση, 2η 

διάσταση: Πεποιθήσεις, 3η διάσταση: Προσωπικά χαρακτηριστικά). Η αξιοπιστία του 
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ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε μέσω του δείκτη εσωτερικής συνέπειας του Cronbach και 

της διερεύνησης της αξιοπιστίας δοκιμής-επαναδοκιμής, χρησιμοποιώντας συσχέτιση 

μεταξύ τάξεων 1ης και 2ης μέτρησης (Pearson.). Τέλος, διερευνήθηκε η επίδραση του 

ενημερωτικού προγράμματος στη στάση των δωρητών και των μη δωρητών απέναντι στη 

μεταμόσχευση νεφρού σε ζωντανούς δότες χρησιμοποιώντας ANOVA μικτού σχεδιασμού 

που ορίζει ως ανεξάρτητους παράγοντες την ομάδα των συμμετεχόντων (συγκρίσεις 

μεταξύ ομάδων) και τον χρόνο (εντός της ομάδας συγκρίσεις). Οι διαστάσεις γνώσεων, 

πεποιθήσεων και προσωπικών χαρακτηριστικών του εργαλείου LDKT ορίστηκαν ως 

εξαρτημένες μεταβλητές. 

 

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

   Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018 από 

νοσηλευτές και τις οικογένειες των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων σε Κύπρο και 

Ελλάδα. Στην Κύπρο λήφθηκαν ερωτηματολόγια από τα δημόσια νοσηλευτήρια (Λάρνακα, 

Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο). Στην Ελλάδα από νοσηλευτήρια στην Αθήνα (Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ΩΚΚ και Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. 
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1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αποτελέσματα Φάσης 1 
 

    Στην ομάδα της συζήτησης Delphi της Ελληνικής έκδοσης όπου ζητήθηκε να αναθεωρήσει 

δύο φορές και ατομικά το κάθε μέλος να αξιολογήσει τα έξι στοιχεία, σημείωσε βαθμολογία 

κάτω από r=0,70 στο Flodén ATODAI [Ελληνική έκδοση]. Οι νοσηλευτικοί λειτουργοί 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν το κάθε στοιχείο σε μια κλίμακα τεσσάρων βαθμών (όπου, 1 = 

καθόλου σχετικό, 2 = αδυναμία συσχέτισης χωρίς την αναθεώρηση του στοιχείου ή το στοιχείο 

χρειάζεται αναθεώρηση σε τέτοιο βαθμό που δεν θα ήταν πλέον σχετικό, 3 = σχετικό, αλλά 

χρειάζονται μικρής έκτασης αλλαγές, 4 = πολύ σχετικό και συνοπτικό).  

   Μετά από τον πρώτο γύρο, ο κύριος ερευνητής (PI ή ΚΕ) συνόψισε και ανέλυσε τις 

συστάσεις όλων των συμμετεχόντων. Η ομάδα συζήτησης Delphi αξιολόγησε και τα έξι 

στοιχεία ως σχετικά, αλλά χρειάζεται μικρής έκτασης αλλαγή ή πολύ σχετικά και συνοπτικά. 

Τέσσερα από τα στοιχεία προτάθηκε όπως διατηρηθούν ως έχουν. Ο PI (ή ΚΕ), σε συνεννόηση 

με τους συν-ερευνητές, προσάρμοσε και επαναδιατύπωσε τα δύο στοιχεία σύμφωνα με τις 

συστάσεις των μελών της ομάδας Delphi. Στο δεύτερο γύρο, τα μέλη της ομάδας Delphi 

εξέτασαν το αναθεωρημένο Flodén ATODAI [ελληνική έκδοση]. Οι προσαρμογές μετά από 

τους γύρους Ι και ΙΙ έδιναν έμφαση στον πυρήνα των στοιχείων με εκ νέου διατύπωση. Ο PI 

(ή ΚΕ) πραγματοποίησε τις τελικές προσαρμογές των έξι στοιχείων με βάση την καθοδήγηση 

και ανατροφοδότηση που πήρε από την ομάδα συζήτησης Delphi, αποδεικνύοντας ότι 

επιτεύχθηκε συναίνεση. Ο δείκτης εγκυρότητας περιεχομένου υπολογίστηκε σε κάθε στοιχείο 

καθώς και στο σύνολο των 46 στοιχείων του Flodén ATODAI [Ελληνική έκδοση]. Το I-CVI 

κυμαίνεται από 0,29 έως 1,0, με μέσο όρο 0,95. Το S-CVI έχει επίσης μέσο όρο 0,95. Και τα 

δυο δίχνουν μεγάλη εγκυρότητα του περιεχομένου. 

Το αποτελούμενο από 46 στοιχεία Flodén ATODAI [Ελληνική έκδοση] κατέδειξε συντελεστές 

συσχέτισης r μεταξύ 0,470 και 1, όλα με τιμή σημασίας p-value <0,01. Συνολικά, 45 από τα 

στοιχεία είχαν μέτρια ή υψηλότερη ισχύ συσχέτισης. Η αποδοχή ενός συντελεστή συσχέτισης 

r> 0,70 έδωσε συνολικά 40 στοιχεία που σημείωσαν r > 0,70. Για την αξιοπιστία ομοιογένειας 

και σταθερότητας, ο συντελεστής άλφα Cronbach υπολογίστηκε για τα 40 στοιχεία που 

προσδιορίστηκαν από τον συντελεστή συσχέτισης του Pearson ως r > 0,70. Το συνολικό α 

ήταν 0,96. Κανένα από τα στοιχεία δεν είχε μεγαλύτερο συντελεστή «εάν το στοιχείο είχε 

διαγραφεί». Επιπρόσθετα, όλα τα στοιχεία εκτός από τρία είχαν «διορθωμένο στοιχείο - 

συνολική συσχέτιση» 0,4 ή παραπάνω. Υπολογίζοντας το άλφα Cronbach στην επαναδοκιμή, 

προέκυψε συντελεστής 0,88. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της δοκιμής και της 
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επαναδοκιμής έδειξε μια ικανοποιητική σταθερότητα, καθώς και μια ικανοποιητική 

ομοιογένεια για τα 40 στοιχεία στο Flodén ATODAI [Ελληνική έκδοση] με r > 0,70. Συνολικά, 

μόνο ένα από τα υπόλοιπα έξι στοιχεία σημείωσε r < 0,50 (δηλ. μέτρια συσχέτιση) και 

αξιολογήθηκε σύμφωνα με την ομάδα εμπειρογνωμόνων ως σχετικό και συνοπτικό. 

   Ποιο κάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τα κοινωνικοδημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στις δύο ομάδες (Κύπρο και Ελλάδα). Τα αποτελέσματα 

δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Από την ανάλυση παρατηρήθηκε ότι η μέση ηλικίας των 

192 συμμετεχόντων από την Κύπρο ήταν τα 37,3 έτη (ΤΑ=8,31) ενώ η μέση ηλικία των 103 

συμμετεχόντων από την Ελλάδα ήταν τα 37,31 έτη (ΤΑ=8,92). 

   Ο έλεγχος t-test έδειξε ότι η ηλικιακή κατανομή στα δύο δείγματα μπορεί να θεωρηθεί 

ισοδύναμη (p=0,991>0,05). Αναφορικά με το φύλο προέκυψε ότι η πλειοψηφία τόσο στο 

δείγμα της Κύπρου (Ν=128, 66,7%)  όσο και στο δείγμα της Ελλάδας (Ν=76, 73,8%) ήταν 

γυναίκες με την κατανομή του φύλου στα δύο δείγματα να είναι ισοδύναμη (p=0,207). Τα 

αποτελέσματα ως προς την εθνικότητα έδειξαν σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο 

δειγμάτων (p<0,001) με το δείγμα από την Κύπρο να αποτελείται κατά κύριο λόγο από 

Κύπριους (Ν=164, 85,4%) και σε μικρότερο ποσοστό από Έλληνες (Ν=28, 14,6%) ενώ το 

δείγμα από την Ελλάδα αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από Έλληνες. Επιπρόσθετα, η ανάλυση 

έδειξε σημαντική διαφορά στην σύνθεση των δειγμάτων ως προς την τρέχουσα θέσης εργασίας 

(p<0,001) με το δείγμα της Κύπρου να αποτελείται κατά 51,6% (Ν=99) από νοσηλευτές από 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και κατά 40,2% (Ν=77) από νοσηλευτές Νεφρολογικών 

τμημάτων ενώ το δείγμα της Ελλάδας αποτελείται κατά 39,8% (Ν=41) από νοσηλευτές από 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και κατά 40,8% (Ν=42) από νοσηλευτές Καρδιακής Μονάδας 

Εντατικής Θεραπείας. Παρόμοια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρήθηκε 

ως προς το νοσοκομείο που εργαζόντουσαν οι νοσηλευτές (p<0,001). Από τα αποτελέσματα 

παρατηρήθηκε ότι το 99,5% (Ν=191) των Κύπριων νοσηλευτών εργαζόντουσαν σε επαρχιακό 

νοσοκομείο ενώ στο δείγμα της Ελλάδας το 38,8% (Ν=40) εργαζόντουσαν σε επαρχιακό 

νοσοκομείο, το 30,2% (Ν=32) εργαζόντουσαν σε Αστικό Κέντρο και το 30,1% (Ν=31) 

εργαζόντουσαν σε Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Επιπρόσθετα, στο δείγμα της Κύπρου το 

83,9% (Ν=161) εργαζόντουσαν ως νοσηλευτές και το 16,1% (Ν=31) εργαζόντουσαν ως 

προϊστάμενοι ενώ στο δείγμα της Ελλάδας τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 92,2% (Ν=95) και 

7,8% (Ν=8). Τέλος, παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά ως προς τα έτη προϋπηρεσίας μεταξύ 

των δύο δειγμάτων (p<0,001). Αναλυτικότερα, οι νοσηλευτές από την Κύπρο είχαν μέση 
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προϋπηρεσία 6,51 έτη (ΤΑ=6,00) ενώ οι νοσηλευτές από την Ελλάδα είχαν μέση προϋπηρεσία 

11,49 έτη (ΤΑ=6,43). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών. 
 

Χαρακτηριστικά Χώρα εργασίας  

Τιμή  

p - value 

 Κύπρος  

(Ν=192) 

Ελλάδα  

(Ν=103) 

Ηλικίαβ 37,30 (8,31) 37,31 (8,92) 0,991γ 

Φύλο  

Γυναίκες 128 (66,7) 76 (73,8)  

0,207α Άντρες 64 (33,3) 27 (26,2) 

Εθνικότητα  

Κύπριοι 164 (85,4) 0 (0,00)  

<0,001α Έλληνες 28 (14,6) 100 (100) 

Τρέχουσα Θέση Εργασίας  

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (γενικά) 99 (51,6) 41 (39,8)  

 

<0,001α 

Νεφρολογικό Τμήμα (αιμοκάθαρση) 77 (40,2) 3 (2,9 

Χειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 7 (3,6) 10 (9,7) 

Καρδιακή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 2 (1,0) 42 (40,8) 

Εντατική Μονάδα Νοσηλείας Νεογνών - 7 (6,8) 

Νοσοκομείο Εργασίας  

Αστικό Κέντρο 0 (0,0) 32 (30,2)  

<0,001α Επαρχία 191 (99,5) 40 (38,8) 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 1 (0,5) 31 (30,1) 

Κύρια Θέση Εργασίας  
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Νοσηλευτές 161 (83,9) 95 (92,2)  

0,039α Προϊστάμενοι 31 (16,1) 8 (7,8) 

Έτη προϋπηρεσίας σε Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας ή/και σε Νεφρολογικό Τμήμαβ 

6,51 (6,00) 11,49 (6,43)  

<0,001γ 

Μεταπτυχιακό  

Ναι 72 (37,5) 46 (44,7)  

0,231α Όχι  120 (62,5) 57 (55,3) 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος χ2 

β μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

γ έλεγχος t 

 

   Στον Πίνακα 3 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το ερωτηματολόγιο EQ-5D και τις 

απόψεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη δωρεά οργάνων. Από την ανάλυση προέκυψε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των Ελλήνων και Κύπριων νοσηλευτών στις 

ερωτήσεις που αφορούσαν  

(1) το πόσες φορές φρόντισαν ασθενείς κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας με καταστροφική 

εγκεφαλική βλάβη που βρίσκονταν σε μηχανική υποστήριξη του κυκλοφορικού και 

αναπνευστικού συστήματος (p<0,05),  

(2) στο πώς βίωσαν αυτήν την εμπειρία (p<0,001),  

(3) στο πόσες φορές φορές έχουνε συμμετάσχει στην προσέγγιση της οικογένειας του πιθανού 

δότη για τη δωρεά οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων 

(p<0,001),  

(4) στο πως βίωσαν την εμπειρία προσέγγισης της οικογένειας του πιθανού δότη για τη δωρεά 

οργάνων (p<0,05),  

(5) στο κατά πόσο έχουν οι ίδιοι ή κάποιος άλλος στο οικογενειακό/φιλικό τους περιβάλλον 

έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία δωρεάς οργάνων ως δότης οργάνων (p<0,05),  

(6) στο κατά πόσο έχουν οι ίδιοι ή κάποιος άλλος στο οικογενειακό/φιλικό τους περιβάλλον 

έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία δωρεάς οργάνων ως λήπτης οργάνων (p<0,05),  

(7) στο κατά πόσο είναι θετικοί με τη δωρεά οργάνων μετά θάνατο (p<0,05),  
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(8) στο πως αντιλαμβάνονται την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου (p<0,001),  

(9) στο πόσο συχνά μιλάνε στον δυνητικό δότη οργάνων με τον τρόπο με τον οποίο  του 

μιλούσαν προτού επιβεβαιωθεί ο εγκεφαλικός του θάνατος (p<0,001) και  

(10) στο κατά πόσο θεωρούν απαραίτητη την εξουσιοδότηση από την οικογένεια για τη λήψη 

απόφασης σχετικά με τη δωρεά οργάνων μελών της οικογένειας σε περίπτωση που χρειαστεί 

(p<0,001). 

   Οι νοσηλευτές στην Κύπρο (24,9%) είχαν φροντίσει περισσότερες φορές ασθενείς με 

καταστροφική εγκεφαλική βλάβη που βρίσκονταν σε μηχανική υποστήριξη του κυκλοφορικού 

και αναπνευστικού συστήματος (p=0,015). Στην συγκεκριμένη ερώτηση δεν απάντησε το 

27,1% του δείγματος της Κύπρου και το 32% του δείγματος της Ελλάδας. Αντίθετα, οι 

νοσηλευτές στην Ελλάδα είχαν συμμετάσχει περισσότερες φορές στην προσέγγιση της 

οικογένειας του πιθανού δότη για τη δωρεά οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό 

Μεταμοσχεύσεων (6,8%).  

   Βέβαια πρέπει να ειπωθεί ότι και στα δύο δείγματα η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

νοσηλευτών δεν θέλησε να απαντήσει στο πόσες φορές συμμετείχαν στην προσέγγιση της 

οικογένειας του πιθανού δότη για τη δωρεά οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό 

Μεταμοσχεύσεων. Οι νοσηλευτές στην Κύπρο (42,1%) σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους 

Έλληνες νοσηλευτές (20,4%) ένιωθαν άβολα ή πολύ άβολα όταν φρόντιζαν ασθενείς με 

καταστροφική εγκεφαλική βλάβη που βρίσκονταν σε μηχανική υποστήριξη του κυκλοφορικού 

και αναπνευστικού συστήματος. Παρόμοια, οι νοσηλευτές στην Ελλάδα (11,7%) σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από τους νοσηλευτές στην Κύπρο (6,2%) ένιωθαν άνετα ή πολύ άνετα 

όταν στην προσέγγιση της οικογένειας του πιθανού δότη για τη δωρεά οργάνων σε συνεργασία 

με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.  

   Αναφορικά με τυχόν εμπειρία των νοσηλευτών στο οικογενειακό τους περιβάλλον είτε σε 

διαδικασία δωρεάς οργάνων ως δότης οργάνων είτε σε διαδικασία δωρεάς οργάνων ως λήπτης 

οργάνων παρατηρήθηκε ότι στο Ελληνικό δείγμα οι νοσηλευτές ήταν πιο πιθανό να έχουν 

συμμετοχή (ποσοστά 11,7% και 14,7% αντίστοιχα) σε σύγκριση με το δείγμα από την Κύπρο 

(5,2% και 5,2% αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, οι νοσηλευτές από την Ελλάδα (39,8%) ήταν πιο 

θετικοί σε ενδεχόμενη δωρεά οργάνων μετά θάνατο σε σύγκριση με τους νοσηλευτές από την 

Κύπρο (24%). Ενώ παρόμοια, μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλευτών από την Ελλάδα (36,9%) 

είχαν εξουσιοδοτηθεί σε μεγαλύτερο ποσοστό από την οικογένειά τους για τη λήψη απόφασης 
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σχετικά με τη δωρεά οργάνων μελών της οικογένειας σε περίπτωση που χρειαστεί να δωρίσουν 

τα όργανά τους μετά θάνατο σε σύγκριση με τους νοσηλευτές από την Κύπρο (6,8%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αποτελέσματα στο πρώτο σκέλος του EQ5D (5 τομείς) κατά τις τρεις μετρήσεις της 
μελέτης. 
 

 Χώρα εργασίας  

 Κύπρο Ελλάδα Τιμή p-value 

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, 

πόσες φορές φροντίσατε ασθενείς με 

καταστροφική εγκεφαλική βλάβη που 

βρίσκονταν σε μηχανική υποστήριξη του 

κυκλοφορικού και αναπνευστικού 

συστήματος; 

   

 

0,015α 

1-5 72 (35,5) 47 (45,6)  

6-10 24 (12,5) 13 (12,6)  

>10 44 (24,9) 10 (9,7)  

Καμία 52 (27,1) 33 (32,0)  

Περιγράψτε την εμπειρία σας από την 

συμμετοχή σας 

  <0,001α 

Ένιωθα πολύ άνετα 17 (8,9) 2 (1,9)  

Ένιωθα άνετα 16 (8,3) 17 (16,5)  

Ένιωθα ουδέτερα 43 (22,0) 8 (7,8)  

Ένιωθα άβολα 35 (18,7) 8 (7,8)  

Ένιωθα πολύ άβολα 26 (13,5) 13 (12,6)  

Δεν απαντώ 55 (28,6) 55 (53,4)  

Πόσες φορές έχετε συμμετάσχει στην 

προσέγγιση της οικογένειας του πιθανού 

δότη για τη δωρεά οργάνων σε συνεργασία 

με τον Εθνικό Οργανισμό 

Μεταμοσχεύσεων; 

   

<0,001α 

1-5 41 (21,4) 30 (29,1)  

6-10 5 (2,6) 5 (4,9)  

>10 2 (1,0) 7 (6,8)  

Καμία 144 (75,0) 61 (59,2)  
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Περιγράψτε την εμπειρία σας με την 

κατάσταση που αναφέρεται στην 

παραπάνω ερώτηση. 

   

0,033α 

Ένιωθα πολύ άνετα 5 (2,6) 0 (0,0)  

Ένιωθα άνετα 7 (3,6) 12 (11,7)  

Ένιωθα ουδέτερα 6 (3,2) 7 (6,7)  

Ένιωθα άβολα 14 (7,3) 8 (7,8)  

Ένιωθα πολύ άβολα 16 (8,3) 12 (11,7)  

Δεν απαντώ 144 (75,0) 64 (62,1)  

Εσείς ή κάποιος άλλος στο 

οικογενειακό/φιλικό σας περιβάλλον έχει 

συμμετάσχει στη διαδικασία δωρεάς 

οργάνων ως δότης οργάνων; 

   

0,045β 

Ναι 10 (5,2) 12 (11,7)  

Όχι 182 (94,8) 91 (88,3)  

Εσείς ή κάποιος άλλος στο 

οικογενειακό/φιλικό σας περιβάλλον έχει 

συμμετάσχει στη διαδικασία δωρεάς 

οργάνων ως λήπτης οργάνων; 

   

0,028β 

Ναι 10 (5,2) 14 (14,7)  

Όχι 182 (94,8) 89 (85,3)  

Δωρεά οργάνων μετά το θάνατο   0,004β 

Ναι 46 (24,0) 41 (39,8)  

Όχι 38 (19,8) 24 (23,3)  

Αναποφάσιστοι 108 (56,3) 38 (36,9)  

Αναφορικά με τη δήλωση του 

εγκεφαλικού θανάτου, ποια δήλωση 

σας εκφράζει καλύτερα; 

  <0,001β 

Ποτέ δεν εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι 

νεκρός, όταν έχει πεθάνει από μη 

αναστρέψιμη διακοπή όλων των 

λειτουργιών του εγκεφάλου και θεωρείται 

ως δυνητικός δότης. 

 

10 (5,3) 

 

2 (2,0) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός 

όταν έχω δει με τα μάτια μου τα 

αποτελέσματα μιας επιβεβαιωτικής 

 

14 (7,4) 

 

27 (26,7) 
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διαγνωστικής εξέτασης όπως το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός 

όταν έχω διαβάσει τα αποτελέσματα μίας 

επιβεβαιωτικής διαγνωστικής εξέτασης 

όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

 

9 (4,8) 

 

19 (16,7) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός 

όταν είμαι παρών κατά τη διάρκεια μιας 

κλινικής νευρολογικής εξέτασης που 

πραγματοποιείται από τους ιατρούς. 

 

44 (21,7) 

 

15 (14,9) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, 

όταν είμαι σίγουρος για την αξιοπιστία και 

την επιστημονική επάρκεια του ιατρού που 

πραγματοποιεί τις διαγνωστικές εξετάσεις. 

 

67 (35,4) 

 

15 (14,9) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, 

όταν ο ιατρός, μετά την κλινική εξέταση, 

δηλώνει ότι ο ασθενής είναι νεκρός. 

 

48 (25,4) 

 

25 (24,8) 

 

Μιλάω συχνά στον δυνητικό δότη 

οργάνων με τον τρόπο με τον οποίο  του 

μιλούσα προτού επιβεβαιωθεί ο 

εγκεφαλικός του θάνατος. 

   

<0,001α 

Διαφωνώ απόλυτα 34 (17,7) 6 (5,8)  

Διαφωνώ 25 (13,0) 2 (1,9)  

Διαφωνώ λίγο 34 (17,7) 18 (17,5)  

Συμφωνώ λίγο 42 (21,9) 28 (27,2)  

Συμφωνώ 29 (15,1) 25 (24,3)  

Συμφωνώ απόλυτα 28 (14,6) 24 (23,3)  

Εξουσιοδότηση από την οικογένεια για τη 

λήψη απόφασης σχετικά με τη δωρεά 

οργάνων μελών της οικογένειας σε 

περίπτωση που χρειαστεί. 

   

<0,001β 

Ναι 13 (6,8) 38 (36,9)  

Όχι 104 (54,2) 19 (18,4)  

Αναποφάσιστοι 75 (39,0) 46 (44,7)  

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος χ2 

β μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

γ έλεγχος t 
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Στάση νοσηλευτών για τη διασφάλιση των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων 
 

   Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους 

για τη διασφάλιση των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων. Αύξηση της μέσης τιμής μιας 

δήλωσης συνεπάγεται θετικότερη στάση των νοσηλευτών για τη διασφάλιση των επιθυμιών 

του δυνητικού δότη οργάνων.  

   Από τον έλεγχος t-test προέκυψαν 3 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ του 

Ελληνικού και του Κυπριακού δείγματος. Αναλυτικότερα παρατηρήθηκε ότι οι νοσηλευτές 

από την Κύπρο (ΜΤ=5,25, ΤΑ=1,04) υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σύγκριση με 

τους νοσηλευτές από την Ελλάδα (ΜΤ=4,98, ΤΑ=1,13),τις επιθυμίες του θανούντος ή/και της 

οικογένειας σχετικά με τη δωρεά, εκφράζοντας αυτό το μήνυμα στον εντατικολόγο ή τον 

θεράποντα ιατρό (p=0,049<0,05).  

   Παρόμοια οι νοσηλευτές από την Κύπρο (ΜΤ=5,01, ΤΑ=1,17) συμβουλεύονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό,  σε σύγκριση με τους νοσηλευτές από την Ελλάδα (ΜΤ=4,65, ΤΑ=1,40), 

τον υπεύθυνο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για την παροχή βοήθειας αναφορικά 

με τη θεραπεία του δυνητικού δότη (p=0,030). Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι οι νοσηλευτές 

από την Κύπρο (ΜΤ=5,02, ΤΑ=1,13) ζητούν σε μεγαλύτερο βαθμό,  σε σύγκριση με τους 

νοσηλευτές από την Ελλάδα (ΜΤ=4,51, ΤΑ=1,38), επιπλέον πόρους, π.χ., καλώντας έναν 

επιπλέον νοσηλευτή για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της δωρεάς οργάνων (p=0,002).  

   Στις υπόλοιπες ερωτήσεις αναφορικά με τη στάση τους για τη διασφάλιση των επιθυμιών 

του δυνητικού δότη οργάνων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στο δείγμα από την Ελλάδα και το δείγμα από την Κύπρο. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν 

ότι υπάρχουν λίγες διαφορές μεταξύ των δύο δειγμάτων αναφορικά με τη στάση τους για τη 

διασφάλιση των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για τη διασφάλιση 
των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων. 
 

 

Δήλωση 

 

 

Χώρα εργασίας 

 

 

 

Τιμή p-valueα 

  Κύπρος Ελλάδα 

1. Είναι δική μου ευθύνη να σεβαστώ τις 

επιθυμίες του δυνητικού δότη. 

5,10 (1,31) 5,23 (1,17) 0,394 

2. Θα σεβαστώ την επιθυμία του δυνητικού 

δότη όσον αφορά τη δωρεά οργάνων, ακόμη 

και αν αυτό είναι ενάντια στις προσωπικές 

μου πεποιθήσεις. 

5,46 (0,98) 5,53 (0,71) 0,513 

3. Είναι δική μου ευθύνη να προστατευθεί η 

επιθυμία του δυνητικού δότη σε όλη τη 

διαδικασία της δωρεάς. 

5,07 (1,25) 5,56 (5,08) 0,211 

4. Σέβομαι τις επιθυμίες του δυνητικού δότη, 

μέσω των επαγγελματικών ενεργειών μου. 

5,40 (0,93) 6,05 (6,03) 0,148 

5. Υποστηρίζω τις επιθυμίες του θανούντος 

ή/και της οικογένειας σχετικά με τη δωρεά, 

εκφράζοντας αυτό το μήνυμα στον 

εντατικολόγο ή τον θεράποντα ιατρό. 

5,25 (1,04) 4,98 (1,13) 0,049 

6. Εκφράζω τις επιθυμίες του αποθανόντος 

και/ή της οικογένειάς όσον αφορά τη δωρεά 

στην ομάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας του 

ασθενούς. 

5,23 (1,07) 5,00 (1,01) 0,074 

7. Κάνω τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε 

να εξασφαλίσω τη βέλτιστη μεταχείριση και 

φροντίδα υγείας που πρέπει να παρέχεται 

στο  δυνητικό δότη. 

5,48 (0,84) 5,60 (1,79) 0,451 

8. Υπερασπίζομαι τον ασθενή, σε περίπτωση 

που κάποιος παρεμποδίζει τη βέλτιστη 

5,36 (1,00) 5,89 (6,03) 0,234 
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Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

α έλεγχος t 

 

θεραπεία και τη φροντίδα του δυνητικού 

δότη. 

9. Κατά περίπτωση, ακούω πιθανές συνέπειες 

με τον γιατρό σχετικά με τις θεραπευτικές 

αγωγές / τις επεμβάσεις που επέλεξε στον 

ενδεχόμενο δωρητή. 

5,22 (0,91) 5,07 (0,99) 0,177 

10. Προτρέπω τους συναδέλφους μου για 

την εξασφάλιση της συνέχειας των 

βέλτιστων πρακτικών στη θεραπεία και τη 

φροντίδα του δυνητικού δότη οργάνων. 

5,26 (0,97) 5,28 (0,83) 0,885 

11. Θα αναλάβω την πρωτοβουλία να 

εξασφαλίσω τις βέλτιστες πρακτικές για την 

ιατρική περίθαλψη όσον αφορά το δυνητικό 

δότη. 

5,36 (4,61) 4,84 (1,15) 0,268 

12. Αν αντιληφθώ ότι μια θεραπεία είναι 

ανήθικη για τον δυνητικό δότη, τότε θα 

ενεργήσω επ’ αυτής εκφράζοντας την γνώμη 

μου. 

5,19 (0,97) 5,93 (6,06) 0,219 

13. Συμβουλεύομαι τον υπεύθυνο του 

Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για 

την παροχή βοήθειας αναφορικά με τη 

θεραπεία του δυνητικού δότη. 

5,01 (1,17) 4,65 (1,40) 0,030 

14. Ζητώ επιπλέον πόρους, π.χ., καλώντας 

έναν επιπλέον νοσηλευτή για τη 

διευκόλυνση της εφαρμογής της δωρεάς 

οργάνων. 

5,02 (1,13) 4,51 (1,38) 0,002 

15. Ως νοσηλευτής, αν διαπιστώσω ότι δεν 

εφαρμόζεται η βέλτιστη φροντίδα για το 

δυνητικό δότη, τότε θα εκφράσω έντονα τη 

διαμαρτυρία μου. 

5,16 (1,03) 5,29 (0,81) 0,260 
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Στάση νοσηλευτών για τη στήριξη της οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων 
 

   Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους 

για τη στήριξη της οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων. Μεγαλύτερη τιμή της μέσης 

τιμής μιας δήλωσης συνεπάγεται θετικότερη στάση των νοσηλευτών για τη στήριξη της 

οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων. Από το σύνολο των απαντήσεων παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του δείγματος από την Ελλάδα και του δείγματος από 

την Κύπρο σε 3 περιπτώσεις.     

   Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι οι νοσηλευτές από την Κύπρο (ΜΤ=5,17, ΤΑ=3,91) 

συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους νοσηλευτές από την Ελλάδα (ΜΤ=4,27, ΤΑ=2,01) 

με το ότι εάν είναι γνωστή η επιθυμία του αποθανόντος όσον αφορά τη δωρεά, διασφαλίζουν 

ότι η απόφαση της οικογένειας το λαμβάνει υπόψη (p=0,011<0,05). Επιπρόσθετα, οι 

νοσηλευτές από την Κύπρο (ΜΤ=2,21, ΤΑ=1,73) συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 

νοσηλευτές από την Ελλάδα (ΜΤ=1,39, ΤΑ=0,51) με το ότι εάν είναι κατά της δωρεάς 

οργάνων, θα συμβουλέψουν την οικογένεια να μην επιδιώξει τη δωρεά οργάνων 

(p=0,000<0,05). Τέλος, οι νοσηλευτές από την Ελλάδα (ΜΤ=5,21, ΤΑ=0,78) συμφωνούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τους νοσηλευτές από την Κύπρο (ΜΤ=4,96, ΤΑ=1,11) με το ότι είναι 

σίγουροι ότι η οικογένεια ενημερώνεται σε τακτική βάση (p=0,031<0,05). 

   Στις υπόλοιπες ερωτήσεις αναφορικά με τη στάση τους για τη στήριξη της οικογένειας του 

δυνητικού δότη οργάνων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο 

δείγμα από την Ελλάδα και το δείγμα από την Κύπρο. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι 

υπάρχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των δύο δειγμάτων αναφορικά με τη στάση τους για τη 

στήριξη της οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για τη στήριξη της 
οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων. 
 

Δήλωση 

 

Χώρα εργασίας  

 

Τιμή p-valueα  Κύπρο Ελλάδα 

16. Είναι επαγγελματική μου ευθύνη να 

παρέχω στήριξη στην οικογένεια σε όλη τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη δωρεά 

οργάνων. 

4,91 (1,32) 5,01 (1,16) 0,522 

17. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως 

νοσηλευτής, παρέχω ένα ιδιωτικό περιβάλλον 

για τις οικογένειες για να συζητήσουν τη 

δωρεά οργάνων. 

5,02 (1,26) 5,91 (7,88) 0,130 

18. Εάν είναι γνωστή η επιθυμία του 

αποθανόντος όσον αφορά τη δωρεά, 

διασφαλίζω ότι η απόφαση της οικογένειας το 

λαμβάνει υπόψη. 

5,17 (3,91) 4,27 (2,01) 0,011 

19. Θα ενεργήσω για να στηρίξω την 

απόφαση της οικογένειας ακόμα και αν είναι 

αντίθετη με την εκπεφρασμένη επιθυμία του 

αποθανόντος. 

4,16 (6,86) 2,94 (5,40) 0,123 

20. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως 

νοσηλευτής, εξασφαλίζω ότι η οικογένεια 

λαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες 

σχετικά με τη δωρεά οργάνων, έτσι ώστε να 

μπορεί να λάβει μια ενημερωμένη απόφαση. 

5,30 (6,01) 5,25 (0,68) 0,933 

21. Αν είμαι ενάντια στη δωρεά οργάνων και 

η οικογένεια κάνει μια απόφαση που οδηγεί 

2,35 (1,83) 2,39 (1,28) 0,840 
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σε δωρεά, θα προσπαθήσω να τους πείσω 

διαφορετικά στο να αλλάξουν γνώμη. 

22. Αν είμαι κατά της δωρεάς οργάνων, θα 

συμβουλέψω την οικογένεια να μην επιδιώξει 

τη δωρεά οργάνων. 

2,21 (1,73) 1,39 (0,51) 0,000 

23. Συζητώ με την οικογένεια τις πιθανές 

συνέπειες των αποφάσεών τους. 

4,11 (1,63) 4,28 (1,34) 0,376 

24. Εάν η οικογένεια έχει ερωτήσεις σχετικά 

με τη δωρεά οργάνων, τότε τους παρέχω τους 

κατάλληλους πόρους για να τους βοηθήσω 

στη διαμόρφωση της απόφασής τους. 

5,09 (1,14) 5,28 (0,63) 0,108 

25. Προσπαθώ να διασφαλίσω ότι η 

οικογένεια θα λάβει μια απόφαση σχετικά με 

τη δωρεά που μπορεί να είναι σε ειρήνη. 

4,89 (1,20) 5,07 (0,91) 0,185 

26. Είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια 

ενημερώνεται σε τακτική βάση. 

4,96 (1,11) 5,21 (0,78) 0,031 

27. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους μου που 

εμπλέκονται στη φροντίδα του δυνητικού 

δότη να ενημερώνουν την οικογένεια σε 

τακτική βάση. 

5,06 (3,91) 5,29 (0,73) 0,572 

28. Είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια κατανοεί 

τις ιατρικές παρεμβάσεις που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν στην περίπτωση της 

δωρεάς οργάνων. 

5,02 (1,10) 5,19 (0,71) 0,160 

 

Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

α έλεγχος t 
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Στάση νοσηλευτών για την προώθηση της δωρεάς οργάνων 
 

   Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους 

για την προώθηση της δωρεάς οργάνων. Μεγαλύτερη τιμή της μέσης τιμής μιας δήλωσης 

συνεπάγεται θετικότερη στάση των νοσηλευτών την προώθηση της δωρεάς οργάνων. Από το 

σύνολο των απαντήσεων παρατηρήθηκε μόνο μια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του 

δείγματος από την Ελλάδα και του δείγματος από την Κύπρο.  

   Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι οι νοσηλευτές από την Ελλάδα (ΜΤ=5,22, ΤΑ=0,79) 

συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους νοσηλευτές από την Κύπρο (ΜΤ=4,82, ΤΑ=1,26) 

με το ότι βοηθάνε να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές που να λαμβάνουν υπόψη την 

κατάσταση του δυνητικού δωρητή, καθώς και τις ανάγκες της οικογένειας του δωρητή 

(p=0,001<0,05).  

   Στις υπόλοιπες ερωτήσεις αναφορικά με τη στάση τους για την προώθηση της δωρεάς 

οργάνων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο δείγμα από την 

Ελλάδα και το δείγμα από την Κύπρο. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο δειγμάτων αναφορικά με τη στάση τους για την 

προώθηση της δωρεάς οργάνων καθώς από τις 17 δηλώσεις αναφορικά με την προώθηση  της 

δωρεάς οργάνων παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μόνο 

στην μια περίπτωση.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για την 
προώθηση της δωρεάς οργάνων. 
 

Δήλωση 

 

Χώρα εργασίας  

 

Τιμή p-value  Κύπρο Ελλάδα 

30. Επισημαίνω στους συναδέλφους μου τη 

σημασία των κατευθυντήριων γραμμών και των 

πολιτικών που εφαρμόζονται αναφορικά με τη 

δωρεά οργάνων. 

4,93 (1,17) 5,32 (2,92) 0,107 

31. Προάγω την αποτελεσματική επικοινωνία 

και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 

5,28 (4,58) 5,17 (0,71) 0,814 
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επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στη 

φροντίδα του δυνητικού δότη. Για παράδειγμα 

εργαστήριο, ακτινολογία. 

32. Διαβάζω και εφαρμόζω την πολιτική του 

νοσοκομείου σχετικά με τη δωρεά οργάνων. 

5,45 (4,61) 5,67 (5,00) 0,706 

33. Εάν είναι εφικτό, αναλαμβάνω δράση σε 

συνεργασία με τους υπεύθυνους για να αλλάξει 

η πολιτική  σχετικά με τη δωρεά οργάνων. 

4,51 (1,37) 

 

4,17 (1,40) 0,051 

34. Αντιμετωπίζω άμεσα τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τη δωρεά οργάνων, 

ακολουθώντας την επαγγελματική ιεραρχία του 

νοσοκομείου. 

4,81 (1,29) 5,54 (4,97) 0,148 

35. Εάν είναι εφικτό, διοργανώνω 

δραστηριότητες (π.χ. εκπαιδευτικά 

προγράμματα, παρουσίαση περιπτώσεων κ.ά.) 

για την προαγωγή της δωρεάς οργάνων. 

4,46 (1,52) 4,65 (1,04) 0,276 

36. Όταν απαιτείται, είμαι πρόθυμος να 

συμβάλω στη βελτίωση των πρακτικών και των 

κατευθυντήριων γραμμών για τη διαδικασία της 

δωρεάς στο τμήμα μου. 

4,82 (1,22) 4,75 (0,94) 0,595 

37. Βοηθάμε να αναπτύξουμε κατευθυντήριες 

γραμμές που να λαμβάνουν υπόψη την 

κατάσταση του δυνητικού δωρητή, καθώς και 

τις ανάγκες της οικογένειας του δωρητή. 

4,82 (1,26) 5,22 (0,79) 0,001 

38. Βοηθάω να αναπτυχθούν κατευθυντήριες 

γραμμές που να σέβονται και να στηρίζουν τον 

δυνητικό δότη και την οικογένειά του σε όλη τη 

διαδικασία της δωρεάς οργάνων στο τμήμα μου. 

5,58 (6,56) 5,01 (0,92) 0,384 

39. Συνεργάζομαι με άλλα τμήματα του 

νοσοκομείου (π.χ. ακτινολογικό, εργαστηριακό 

5,43 (5,30) 5,10 (0,91) 0,540 
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Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

α έλεγχος t 

 

 

 

κ.ά.) για να βελτιώσω τη διαδικασία της δωρεάς 

οργάνων. 

40. Υποστηρίζω και προάγω τη δωρεά οργάνων 

πέρα και από το συγκεκριμένο επιστημονικό 

πεδίο στο οποίο ανήκω. Τόσο με τους 

συναδέλφους σε άλλα τμήματα, όσο και με τους 

λαϊκούς εκτός του νοσοκομείου / ιατρικού 

τομέα. 

4,68 (1,45) 4,65 (1,30) 0,874 

41. Πιστεύω ότι η Κυπριακή/ Ελληνική 

νομοθεσία σχετικά με τη δωρεά οργάνων είναι 

επαρκής. 

3,47 (1,65) 3,70 (1,60) 0,269 

42. Σκέφτομαι να προωθήσω τη δωρεά οργάνων 

συνεργαζόμενος σε πολιτικό επίπεδο. 

3,42 (1,65) 2,96 (1,07) 0,005 

43. Συμμετέχω σε πολιτικές αποφάσεις σχετικά 

με τη δωρεά οργάνων. 

3,23 (1,75) 3,20 (1,56) 0,857 

44. Χρησιμοποιώ τα διαθέσιμα επιστημονικά 

δεδομένα για να είμαι σίγουρος ότι οι πρακτικές 

μου σχετικά με τη δωρεά οργάνων βασίζονται 

στην υπάρχουσα επιστημονική ένδειξη. 

4,49 (1,55) 4,29 (1,40) 0,283 

45. Εάν μου δοθεί η ευκαιρία, θα συμμετάσχω 

στην έρευνα για τη δημιουργία κατευθυντήρων 

γραμμών και πολιτικών αναφορικά με τη δωρεά 

οργάνων. 

4,65 (1,29) 4,55 (1,37) 0,564 

46. Συμμετέχω ενεργά στην Έρευνα & 

Ανάπτυξη που συμβάλλει στη δωρεά οργάνων. 

3,90 (1,70) 4,40 (6,39) 0,316 
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   Επίσης από την ανάλυση παρατηρήθηκε ότι η μέση ηλικίας των 71 συμμετεχόντων από το 

Ωνάσειο ήταν τα 38,27 έτη (ΤΑ=8,54) ενώ η μέση ηλικία των 32 συμμετεχόντων από το Λαϊκό 

ήταν τα 37,31 έτη (ΤΑ=8,92). Ο έλεγχος t-test έδειξε ότι η ηλικιακή κατανομή στα δύο 

δείγματα μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη (p=0,114>0,05). Αναφορικά με το φύλο προέκυψε 

ότι η πλειοψηφία τόσο στο δείγμα από το Ωνάσειο (Ν=52, 73,2%) όσο και στο δείγμα από το 

Λαϊκό (Ν=24, 75%) ήταν γυναίκες με την κατανομή του φύλου στα δύο δείγματα να είναι 

ισοδύναμη (p=0,851).  

   Τα αποτελέσματα ως προς την εθνικότητα δεν έδειξαν σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των δύο νοσοκομείων (p=0,931). Αντίθετα, η ανάλυση έδειξε σημαντική διαφορά στην 

σύνθεση των δειγμάτων ως προς την τρέχουσα θέσης εργασίας (p<0,001) με το δείγμα από το 

Λαϊκό να αποτελείται κατά 84,3% (Ν=27) από νοσηλευτές από Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

και κατά 15,7% (Ν=5) από νοσηλευτές Καρδιακής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ενώ το 

δείγμα από το Ωνάσειο αποτελείται κατά 52,1% (Ν=37) από νοσηλευτές Καρδιακής Μονάδας 

Εντατικής Θεραπείας, κατά 19,7% (Ν=14) από νοσηλευτές Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

και κατά 14,1% (Ν=10) από Χειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  

   Επιπρόσθετα, στο δείγμα από το Ωνάσειο το 95,7% (Ν=68) εργαζόταν ως νοσηλευτές και το 

4,3% (Ν=3) εργαζόταν ως προϊστάμενοι και στο δείγμα από το Λαϊκό τα αντίστοιχα ποσοστά 

ήταν 90,6% (Ν=29) και 9,4% (Ν=3). Τέλος, παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά ως προς τα 

έτη προϋπηρεσίας μεταξύ των δύο δειγμάτων (p<0,001).  

   Αναλυτικότερα, οι νοσηλευτές από το Ωνάσειο είχαν μέση προϋπηρεσία 13,04 έτη 

(ΤΑ=6,17) ενώ οι νοσηλευτές από το Λαϊκό είχαν μέση προϋπηρεσία 8,37 έτη (ΤΑ=5,85). Τα 

αποτελέσματα δίνονται αναλυτικά στον (Πίνακα 7). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων νοσηλευτών στα δύο νοσοκομεία. 
 

Χαρακτηριστικά Νοσοκομείο  

p – value  Ωνάσειο 

(Ν=71)  

Λαϊκό  

(Ν=32) 

Ηλικίαβ 38,27 (8,54) 35,2 (9,49) 0,114γ 

 

Φύλο  

Γυναίκες  19 (26,8%) 8 (25%)  

0,851α Άντρες 52 (73,2%) 24 (75%) 

Εθνικότητα  

Έλληνες 69 (97,2%) 31 (96,9%)  

0,931α Άλλο 2 (2,8%) 1 (3,1%) 

Τρέχουσα Θέση Εργασίας  

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (γενικά) 14 (19,7%) 27 (84,3%)  

 

<0,001α 

Νεφρολογικό Τμήμα (αιμοκάθαρση) 3 (4,2%) 0 (0%) 

Χειρουργική Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας 

10 (14,1%) 0 (0%) 

Καρδιακή Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας 

37 (52,1%) 5 (15,7%) 

Εντατική Μονάδα Νοσηλείας Νεογνών 7 (9,9%) 0 (0%) 

Κύρια Θέση Εργασίας  

Νοσηλευτές 68 (95,7%) 29 (90,6%)  

0,441α Προϊστάμενοι 3 (4,3%) 3 (9,4%) 

Έτη προϋπηρεσίας σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας ή/και σε 

Νεφρολογικό Τμήμαβ 

13,04 (6,17) 8,37 (5,85)  

<0,001γ 

Μεταπτυχιακό  

Ναι 33 (46,5%) 13 (40,6%)  

0,580α Όχι  38 (53,5%) 19 (59,4%) 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος χ2 

β μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

γ έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγματα 
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   Στον Πίνακα 8 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το ερωτηματολόγιο EQ-5D και τις 

απόψεις των νοσηλευτών στα δύο Ελληνικά νοσοκομεία αναφορικά με τη δωρεά 

οργάνων. Από την ανάλυση προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 

νοσηλευτών των δύο νοσοκομείων στις ερωτήσεις που αφορούσαν:  

(1) στο πόσο συχνά μιλάνε στον δυνητικό δότη οργάνων με τον τρόπο με τον οποίο του 

μιλούσαν προτού επιβεβαιωθεί ο εγκεφαλικός του θάνατος (p=0,006) και  

(10) στο κατά πόσο θεωρούν απαραίτητη την εξουσιοδότηση από την οικογένεια για τη λήψη 

απόφασης σχετικά με τη δωρεά οργάνων μελών της οικογένειας σε περίπτωση που χρειαστεί 

(p=0,028).  

   Αναλυτικότερα παρατηρήθηκε ότι οι νοσηλευτές από το Ωνάσειο νοσοκομείο σε μεγαλύτερο 

ποσοστό συμφώνησαν ή συμφώνησαν απόλυτα (56,4%) σε σύγκριση με τους νοσηλευτές από 

το Λαϊκό (28,2%) για το αν μιλάνε συχνά στον δυνητικό δότη οργάνων με τον τρόπο με τον 

οποίο του μιλούσαν προτού επιβεβαιωθεί ο εγκεφαλικός του θάνατος.  

   Τέλος, μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλευτών από το Λαϊκό (34,4%) δεν έχει εξουσιοδότηση από 

την οικογένεια για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη δωρεά οργάνων μελών της οικογένειας 

σε περίπτωση που χρειαστεί σε σύγκριση με το ποσοστό των νοσηλευτών από το Ωνάσειο 

(18,3%).  

   Αναφορικά με το πόσες φορές έχουν συμμετάσχει στην προσέγγιση της οικογένειας του 

πιθανού δότη για τη δωρεά οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό 

Μεταμοσχεύσεων οι περισσότρεροι ερωτηθέντες απάντησαν «καμία» (59,2%) οπότε ο 

περαιτέρω στατιστικός ελεγχος κρίθηκε μη απαραίτητος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Αποτελέσματα στο πρώτο σκέλος του EQ5D (5 τομείς) κατά τις τρεις μετρήσεις της 
μελέτης για τα δύο Ελληνικά νοσοκομεία. 
 

 Νοσοκομείο  

 Ωνάσειο Λαϊκό Τιμή p-value  

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, πόσες 

φορές φροντίσατε ασθενείς με καταστροφική 

εγκεφαλική βλάβη που βρίσκονταν σε μηχανική 

υποστήριξη του κυκλοφορικού και αναπνευστικού 

συστήματος; 

   

 

0,633α 

1-5 34 (47,8) 13 (40,6)  

6-10 10 (14,1) 3 (9,4)  

>10 7 (9,9) 3 (9,4)  

Καμία 20 (28,2) 13 (40,6)  

Περιγράψτε την εμπειρία σας από την συμμετοχή 

σας. 

  0,565α 

Ένιωθα πολύ άνετα 1 (1,4) 1 (3,1)  

Ένιωθα άνετα 9 (10,7) 8 (25,0)  

Ένιωθα ουδέτερα 7 (8,7) 1 (3,1)  

Ένιωθα άβολα 6 (8,1) 2 (6,3)  

Ένιωθα πολύ άβολα 9 (20,2) 4 (12,5)  

Δεν απαντώ 39 (50,9) 16 (50,0)  

Πόσες φορές έχετε συμμετάσχει στην προσέγγιση 

της οικογένειας του πιθανού δότη για τη δωρεά 

οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό 

Μεταμοσχεύσεων; 

   

0,235α 

1-5 23 (32,4) 7 (21,9)  

6-10 5 (7,1) 0 (0)  

>10 4 (5,6) 3 (9,3)  

Καμία 39 (54,9) 22 (68,8)  

Περιγράψτε την εμπειρία σας με την κατάσταση 

που αναφέρεται στην παραπάνω ερώτηση. 

   

0,080α 

Ένιωθα πολύ άνετα 0 (0) 0 (0,0)  
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Ένιωθα άνετα 10 (14,1) 2 (6,3)  

Ένιωθα ουδέτερα 7 (9,8) 0 (0)  

Ένιωθα άβολα 6 (8,5) 2 (6,3)  

Ένιωθα πολύ άβολα 10 (14,1) 2 (6,3)  

Δεν απαντώ 38 (53,5) 26 (81,1)  

Εσείς ή κάποιος άλλος στο οικογενειακό/φιλικό 

σας περιβάλλον έχει συμμετάσχει στη διαδικασία 

δωρεάς οργάνων ως δότης οργάνων; 

   

0,857β 

Ναι 8 (11,3) 4 (12,5)  

Όχι 63 (88,7) 28 (87,5)  

Δωρεά οργάνων μετά το θάνατο   0,697β 

Ναι 26 (36,6) 15 (46,8)  

Όχι 13 (18,3) 11 (34,4)  

Αναποφάσιστοι 32 (45,1) 6 (18,8)  

Αναφορικά με τη δήλωση του εγκεφαλικού 

θανάτου, ποια δήλωση σας εκφράζει καλύτερα; 

  0,768β 

Ποτέ δεν εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, 

όταν έχει πεθάνει από μη αναστρέψιμη διακοπή 

όλων των λειτουργιών του εγκεφάλου και 

θεωρείται ως δυνητικός δότης. 

 

2 (2,9) 

 

0 (0) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν έχω 

δει με τα μάτια μου τα αποτελέσματα μιας 

επιβεβαιωτικής διαγνωστικής εξέτασης όπως το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

 

20 (29,0) 

 

7 (21,9) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν έχω 

διαβάσει τα αποτελέσματα μίας επιβεβαιωτικής 

διαγνωστικής εξέτασης όπως το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

 

11 (15,9) 

 

6 (18,8) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν 

είμαι παρών κατά τη διάρκεια μιας κλινικής 

νευρολογικής εξέτασης που πραγματοποιείται από 

τους ιατρούς. 

 

9 (13,0) 

 

6 (18,8) 
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Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν 

είμαι σίγουρος για την αξιοπιστία και την 

επιστημονική επάρκεια του ιατρού που 

πραγματοποιεί τις διαγνωστικές εξετάσεις. 

 

9 (13,0) 

 

6 (18,8) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν ο 

ιατρός, μετά την κλινική εξέταση, δηλώνει ότι ο 

ασθενής είναι νεκρός. 

 

18 (26,1) 

 

7 (21,9) 

 

Μιλάω συχνά στον δυνητικό δότη οργάνων με τον 

τρόπο με τον οποίο του μιλούσα προτού 

επιβεβαιωθεί ο εγκεφαλικός του θάνατος. 

   

0,006α 

Διαφωνώ απόλυτα 6 (8,5) 0 (0)  

Διαφωνώ 0 (0) 2 (6,2)  

Διαφωνώ λίγο 9 (12,6) 9 (28,1)  

Συμφωνώ λίγο 16 (22,5) 12 (37,5)  

Συμφωνώ 19 (26,8) 6 (18,8)  

Συμφωνώ απόλυτα 21 (29,6) 3 (9,4)  

Εξουσιοδότηση από την οικογένεια για τη λήψη 

απόφασης σχετικά με τη δωρεά οργάνων μελών 

της οικογένειας σε περίπτωση που χρειαστεί. 

   

0,028β 

Ναι 26 (36,6) 15 (46,8)  

Όχι 13 (18,3) 11 (34,4)  

Αναποφάσιστοι 31 (45,1) 6 (18,8)  

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

α έλεγχος χ2 

β μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

γ έλεγχος t 
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   Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση 

τους για τη διασφάλιση των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων. Αύξηση της μέσης 

τιμής μιας δήλωσης συνεπάγεται θετικότερη στάση των νοσηλευτών για τη διασφάλιση των 

επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων. Από τον έλεγχος t-test προέκυψαν 3 στατιστικά 

σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των νοσηλευτών του Λαϊκού και του Ωνάσειου 

νοσοκομείου.  

   Αναλυτικότερα παρατηρήθηκε ότι οι νοσηλευτές από το Λαϊκό νοσοκομείο (ΜΤ=5,34, 

ΤΑ=0,97) υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σύγκριση με τους νοσηλευτές από το 

Ωνάσειο (ΜΤ=4,80, ΤΑ=1,18), τις επιθυμίες του θανούντος ή/και της οικογένειας σχετικά με 

τη δωρεά, εκφράζοντας αυτό το μήνυμα στον εντατικολόγο ή τον θεράποντα ιατρό 

(p=0,025<0,05). Παρόμοια οι νοσηλευτές από το Λαϊκό Νοσοκομείο (ΜΤ=5,99, ΤΑ=1,12) σε 

μεγαλύτερο βαθμό κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη 

μεταχείριση και φροντίδα υγείας που πρέπει να παρέχεται στο δυνητικό δότη βαθμό, σε 

σύγκριση με τους νοσηλευτές από το Ωνάσειο Νοσοκομείο (ΜΤ=5,34, ΤΑ=0,77).  

   Τέλος, παρατηρήθηκε ότι οι νοσηλευτές από το Λαϊκό Νοσοκομείο (ΜΤ=5,56, ΤΑ=0,76), 

σε σύγκριση με τους νοσηλευτές από το Ωνάσειο (ΜΤ=5,17, ΤΑ=0,83),  προτρέπουν τους 

συναδέλφους τους για την εξασφάλιση της συνέχειας των βέλτιστων πρακτικών στη θεραπεία 

και τη φροντίδα του δυνητικού δότη οργάνων σε μεγαλύτερο βαθμό (p=0,024<0,05).  

   Στις υπόλοιπες ερωτήσεις αναφορικά με τη στάση τους για τη διασφάλιση των επιθυμιών 

του δυνητικού δότη οργάνων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στο δείγμα νοσηλευτών του Λαϊκού Νοσοκομείου και στο δείγμα νοσηλευτών του Ωνάσειου 

Νοσοκομείου. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν λίγες διαφορές μεταξύ των δύο 

δειγμάτων αναφορικά με τη στάση τους για τη διασφάλιση των επιθυμιών του δυνητικού δότη 

οργάνων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για τη διασφάλιση 
των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων για τα δύο Ελληνικά νοσοκομεία. 
 

 

Δήλωση 

 

 

Νοσοκομείο 

 

 

 

Τιμή p-valueα 

  Ωνάσειο Λαϊκό 

1. Είναι δική μου ευθύνη να σεβαστώ τις 

επιθυμίες του δυνητικού δότη. 

5,11 (1,29) 5,50 (0,80) 0,122 

2. Θα σεβαστώ την επιθυμία του δυνητικού δότη 

όσον αφορά τη δωρεά οργάνων, ακόμη και αν 

αυτό είναι ενάντια στις προσωπικές μου 

πεποιθήσεις. 

5,48 (0,79) 5,59 (0,56) 0,460 

3. Είναι δική μου ευθύνη να προστατευθεί η 

επιθυμία του δυνητικού δότη σε όλη τη 

διαδικασία της δωρεάς. 

4,91 (1,30) 5,41 (0,80) 0,052 

4. Σέβομαι τις επιθυμίες του δυνητικού δότη, 

μέσω των επαγγελματικών ενεργειών μου. 

6,28 (7,22) 5,44 (0,72) 0,512 

5. Υποστηρίζω τις επιθυμίες του θανούντος ή/και 

της οικογένειας σχετικά με τη δωρεά, 

εκφράζοντας αυτό το μήνυμα στον 

εντατικολόγο ή τον θεράποντα ιατρό. 

4,80 (1,18) 5,34 (0,97) 0,025 

6. Εκφράζω τις επιθυμίες του αποθανόντος και/ή 

της οικογένειάς όσον αφορά τη δωρεά στην 

ομάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας του ασθενούς. 

4,93 (1,01) 5,22 (0,97) 0,177 

7. Κάνω τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να 

εξασφαλίσω τη βέλτιστη μεταχείριση και 

φροντίδα υγείας που πρέπει να παρέχεται στο  

δυνητικό δότη. 

5,34 (0,77) 5,99 (1,12) 0,024 

8. Υπερασπίζομαι τον ασθενή, σε περίπτωση που 

κάποιος παρεμποδίζει τη βέλτιστη θεραπεία 

και τη φροντίδα του δυνητικού δότη. 

6,17 (7,23) 5,28 (0,96) 0,492 
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Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

α: έλεγχος t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

   

 

 

 

 

9. Κατά περίπτωση, ακούω πιθανές συνέπειες με 

τον γιατρό σχετικά με τις θεραπευτικές αγωγές 

/ τις επεμβάσεις που επέλεξε στον ενδεχόμενο 

δωρητή. 

5,04 (0,95) 5,16 (1,08) 0,590 

10. Προτρέπω τους συναδέλφους μου για την 

εξασφάλιση της συνέχειας των βέλτιστων 

πρακτικών στη θεραπεία και τη φροντίδα του 

δυνητικού δότη οργάνων. 

5,17 (0,83) 5,56 (0,76) 0,024 

11. Θα αναλάβω την πρωτοβουλία να 

εξασφαλίσω τις βέλτιστες πρακτικές για την 

ιατρική περίθαλψη όσον αφορά το δυνητικό 

δότη. 

4,79 (1,12) 4,97 (1,23) 0,458 

12. Αν αντιληφθώ ότι μια θεραπεία είναι 

ανήθικη για τον δυνητικό δότη, τότε θα 

ενεργήσω επ’ αυτής εκφράζοντας την γνώμη 

μου. 

6,14 (7,25) 5,47 (0,67) 0,603 

13. Συμβουλεύομαι τον υπεύθυνο του 

Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για 

την παροχή βοήθειας αναφορικά με τη 

θεραπεία του δυνητικού δότη. 

4,51 (1,43) 5,06 (1,27) 0,062 

14. Ζητώ επιπλέον πόρους, π.χ., καλώντας 

έναν επιπλέον νοσηλευτή για τη διευκόλυνση 

της εφαρμογής της δωρεάς οργάνων. 

4,46 (1,35) 4,66 (1,45) 0,517 

15. Ως νοσηλευτής, αν διαπιστώσω ότι δεν 

εφαρμόζεται η βέλτιστη φροντίδα για το 

δυνητικό δότη, τότε θα εκφράσω έντονα τη 

διαμαρτυρία μου. 

5,31 (0,84) 5,25 (0,76) 0,731 
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   Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση 

τους για τη στήριξη της οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων. Μεγαλύτερη τιμή της 

μέσης τιμής μιας δήλωσης συνεπάγεται θετικότερη στάση των νοσηλευτών για τη στήριξη της 

οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων. Από το σύνολο των απαντήσεων παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του δείγματος από το Λαϊκό Νοσοκομείο και του 

δείγματος από το Ωνάσειο Νοσοκομείο σε 2 περιπτώσεις.  

   Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι οι νοσηλευτές από το Λαϊκό Νοσοκομείο (ΜΤ=5,69, 

ΤΑ=0,47) συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους νοσηλευτές από το Ωνάσειο (ΜΤ=3,63, 

ΤΑ=2,11) με το ότι εάν είναι γνωστή η επιθυμία του αποθανόντος όσον αφορά τη δωρεά, 

διασφαλίζουν ότι η απόφαση της οικογένειας το λαμβάνει υπόψη (p<0,01).  

   Αντίθετα, οι νοσηλευτές από το Ωνάσειο Νοσοκομείο (ΜΤ=2,64, ΤΑ=1,40) συμφωνούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τους νοσηλευτές από το Λαϊκό (ΜΤ=1,84, ΤΑ=0,72) με το ότι εάν 

είναι κατά της δωρεάς οργάνων και η οικογένεια κάνει μια απόφαση που οδηγεί σε δωρεά, θα 

προσπαθήσουν να τους πείσουν διαφορετικά στο να αλλάξουν γνώμη. (p=0,003<0,05).  

   Στις υπόλοιπες ερωτήσεις αναφορικά με τη στάση τους για τη στήριξη της οικογένειας του 

δυνητικού δότη οργάνων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο 

δείγμα νοσηλευτών του Λαϊκού Νοσοκομείου και στο δείγμα νοσηλευτών του Ωνάσειου 

Νοσοκομείου. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των 

δύο δειγμάτων αναφορικά με τη στάση τους για τη στήριξη της οικογένειας του δυνητικού 

δότη οργάνων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για τη στήριξη της 
οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων για τα δύο Ελληνικά νοσοκομεία. 
 

 

Δήλωση 

 

 

Νοσοκομείο 

 

 

 

Τιμή p-valueα 

  Ωνάσειο Λαϊκό 

16. Είναι επαγγελματική μου ευθύνη να 

παρέχω στήριξη στην οικογένεια σε όλη τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη 

δωρεά οργάνων. 

4,94 (1,27) 5,16 (0,88) 0,393 

17. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως 

νοσηλευτής, παρέχω ένα ιδιωτικό 

περιβάλλον για τις οικογένειες για να 

συζητήσουν τη δωρεά οργάνων. 

5,37 (1,43) 4,91 (1,35) 0,387 

18. Εάν είναι γνωστή η επιθυμία του 

αποθανόντος όσον αφορά τη δωρεά, 

διασφαλίζω ότι η απόφαση της οικογένειας 

το λαμβάνει υπόψη. 

3,63 (2,11) 5,69 (0,47) <0,01 

19. Θα ενεργήσω για να στηρίξω την 

απόφαση της οικογένειας ακόμα και αν 

είναι αντίθετη με την εκπεφρασμένη 

επιθυμία του αποθανόντος. 

3,46 (6,46) 1,81 (0,74) 0,153 

20. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως 

νοσηλευτής, εξασφαλίζω ότι η οικογένεια 

λαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες 

σχετικά με τη δωρεά οργάνων, έτσι ώστε 

να μπορεί να λάβει μια ενημερωμένη 

απόφαση. 

5,30 (0,67) 5,13 (0,71) 0,230 

21. Αν είμαι ενάντια στη δωρεά οργάνων 

και η οικογένεια κάνει μια απόφαση που 

οδηγεί σε δωρεά, θα προσπαθήσω να τους 

2,64 (1,40) 1,84 (0,72) 0,003 
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Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

α: έλεγχος t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

 

 

 

 

πείσω διαφορετικά στο να αλλάξουν 

γνώμη. 

22. Αν είμαι κατά της δωρεάς οργάνων, θα 

συμβουλέψω την οικογένεια να μην 

επιδιώξει τη δωρεά οργάνων. 

1,42 (0,53) 1,31 (0,47) 0,313 

23. Συζητώ με την οικογένεια τις πιθανές 

συνέπειες των αποφάσεών τους. 

4,12 (1,36 4,63 (1,26) 0,076 

24. Εάν η οικογένεια έχει ερωτήσεις 

σχετικά με τη δωρεά οργάνων, τότε τους 

παρέχω τους κατάλληλους πόρους για να 

τους βοηθήσω στη διαμόρφωση της 

απόφασής τους. 

5,27 (0,61) 5,31 (0,69) 0,741 

25. Προσπαθώ να διασφαλίσω ότι η 

οικογένεια θα λάβει μια απόφαση σχετικά 

με τη δωρεά που μπορεί να είναι σε ειρήνη. 

4,99 (,88) 5,25 (0,95) 0,175 

26. Είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια 

ενημερώνεται σε τακτική βάση. 

5,13 (0,78) 5,38 (0,75) 0,137 

27. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους μου 

που εμπλέκονται στη φροντίδα του 

δυνητικού δότη να ενημερώνουν την 

οικογένεια σε τακτική βάση. 

5,28 (0,75) 5,31 (0,69) 0,812 

28. Είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια 

κατανοεί τις ιατρικές παρεμβάσεις που 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην 

περίπτωση της δωρεάς οργάνων. 

5,11 (0,69) 5,34 (0,75) 0,133 
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   Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση 

τους για την προώθηση της δωρεάς οργάνων. Μεγαλύτερη τιμή της μέσης τιμής μιας 

δήλωσης συνεπάγεται θετικότερη στάση των νοσηλευτών την προώθηση της δωρεάς οργάνων. 

Από το σύνολο των απαντήσεων παρατηρήθηκε μόνο μια στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ του δείγματος από το Λαϊκό και του δείγματος από το Ωνάσειο Νοσοκομείο σε 3 

περιπτώσεις.  

   Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι οι νοσηλευτές από το Λαϊκό Νοσοκομείο (ΜΤ=5,09, 

ΤΑ=0,59) συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους νοσηλευτές από το  Ωνάσειο (ΜΤ=4,44, 

ΤΑ=1,14) με το ότι εάν είναι εφικτό, διοργανώνουν δραστηριότητες (π.χ. εκπαιδευτικά 

προγράμματα, παρουσίαση περιπτώσεων κ.ά.) για την προαγωγή της δωρεάς οργάνων 

(p=0,003<0,05). Παρόμοια, οι νοσηλευτές από το Λαϊκό Νοσοκομείο (ΜΤ=5,31, ΤΑ=0,69) 

συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους νοσηλευτές από το  Ωνάσειο (ΜΤ=4,87, ΤΑ=0,98) 

με το ότι βοηθάνε να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές που να λαμβάνουν υπόψη την 

κατάσταση του δυνητικού δωρητή, καθώς και τις ανάγκες της οικογένειας του δωρητή 

(p=0,024<0,05).   

   Τέλος, οι νοσηλευτές από το  Λαϊκό Νοσοκομείο (ΜΤ=3,28, ΤΑ=1,25) συμφωνούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τους νοσηλευτές από το Ωνάσειο (ΜΤ=2,81, ΤΑ=0,95) με το ότι 

σκέφτονται να προωθήσουν τη δωρεά οργάνων συνεργαζόμενοι σε πολιτικό επίπεδο. 

(p=0,040<0,05).  

   Στις υπόλοιπες ερωτήσεις αναφορικά με τη στάση τους για την προώθηση της δωρεάς 

οργάνων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο δείγμα 

νοσηλευτών του Λαϊκού Νοσοκομείου και στο δείγμα νοσηλευτών του Ωνάσειου 

Νοσοκομείου.  

   Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

δειγμάτων αναφορικά με τη στάση τους για την προώθηση της δωρεάς οργάνων καθώς από τις 

17 δηλώσεις αναφορικά με την προώθηση της δωρεάς οργάνων παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μόνο σε 3 περιπτώσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για την προώθηση 
της δωρεάς οργάνων για τα δύο Ελληνικά νοσοκομεία. 
 

 

Δήλωση 

 

 

Νοσοκομείο 

 

 

 

Τιμή p-valueα 

  Ωνάσειο Λαϊκό 

30. Επισημαίνω στους συναδέλφους μου τη 

σημασία των κατευθυντήριων γραμμών και 

των πολιτικών που εφαρμόζονται αναφορικά 

με τη δωρεά οργάνων. 

5,30 (3,52) 5,38 (0,49) 0,905 

31. Προάγω την αποτελεσματική επικοινωνία 

και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 

επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στη 

φροντίδα του δυνητικού δότη. Για παράδειγμα 

εργαστήριο, ακτινολογία. 

5,11 (0,73) 5,31 (0,64) 0,185 

32. Διαβάζω και εφαρμόζω την πολιτική του 

νοσοκομείου σχετικά με τη δωρεά οργάνων. 

5,13 (0,7) 5,34 (0,75) 0,192 

33. Εάν είναι εφικτό, αναλαμβάνω δράση σε 

συνεργασία με τους υπεύθυνους για να 

αλλάξει η πολιτική  σχετικά με τη δωρεά 

οργάνων. 

4,30 (1,19) 3,87 (1,77) 0,153 

34. Αντιμετωπίζω άμεσα τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τη δωρεά οργάνων, 

ακολουθώντας την επαγγελματική ιεραρχία 

του νοσοκομείου. 

5,72 (5,97) 5,16 (0,68) 0,597 

35. Εάν είναι εφικτό, διοργανώνω 

δραστηριότητες (π.χ. εκπαιδευτικά 

προγράμματα, παρουσίαση περιπτώσεων κ.ά.) 

για την προαγωγή της δωρεάς οργάνων. 

4,44 (1,14) 5,09 (0,59) 0,003 

36. Όταν απαιτείται, είμαι πρόθυμος να 

συμβάλω στη βελτίωση των πρακτικών και 

4,69 (1,00) 4,88 (0,79) 0,348 
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των κατευθυντήριων γραμμών για τη 

διαδικασία της δωρεάς στο τμήμα μου. 

37. Βοηθάμε να αναπτύξουμε κατευθυντήριες 

γραμμές που να λαμβάνουν υπόψη την 

κατάσταση του δυνητικού δωρητή, καθώς και 

τις ανάγκες της οικογένειας του δωρητή. 

5,14 (0,83) 5,41 (0,67) 0,116 

38. Βοηθάω να αναπτυχθούν κατευθυντήριες 

γραμμές που να σέβονται και να στηρίζουν τον 

δυνητικό δότη και την οικογένειά του σε όλη 

τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων στο τμήμα 

μου. 

4,87 (0,98) 5,31 (0,69) 0,024 

39. Συνεργάζομαι με άλλα τμήματα του 

νοσοκομείου (π.χ. ακτινολογικό, 

εργαστηριακό κ.ά.) για να βελτιώσω τη 

διαδικασία της δωρεάς οργάνων. 

5,03 (0,95) 5,26 (0,82) 0,245 

40. Υποστηρίζω και προάγω τη δωρεά 

οργάνων πέρα και από το συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκω. Τόσο με 

τους συναδέλφους σε άλλα τμήματα, όσο και 

με τους λαϊκούς εκτός του νοσοκομείου / 

ιατρικού τομέα. 

4,57 (1,36) 4,84 (1,17) 0,319 

41. Πιστεύω ότι η Κυπριακή / Ελληνική 

νομοθεσία σχετικά με τη δωρεά οργάνων είναι 

επαρκής. 

3,57 (1,64) 3,97 (1,49) 0,246 

42. Σκέφτομαι να προωθήσω τη δωρεά 

οργάνων συνεργαζόμενος σε πολιτικό επίπεδο. 

2,81 (0,95) 3,28 (1,25) 0,040 

43. Συμμετέχω σε πολιτικές αποφάσεις 

σχετικά με τη δωρεά οργάνων. 

3,22 (1,37) 3,16 (1,94) 0,849 

44. Χρησιμοποιώ τα διαθέσιμα επιστημονικά 

δεδομένα για να είμαι σίγουρος ότι οι 

πρακτικές μου σχετικά με τη δωρεά οργάνων 

βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική 

ένδειξη. 

4,16 (1,36) 4,59 (1,46) 0,144 
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Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

α: έλεγχος t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

 

   Όσον αφορά την πλατφόρμα εκπαίδευσης των νοσηλευτών, από τους  47 νοσηλευτές του 

δείγματος (33 από την Κύπρο, ποσοστό 70,2% και 14 από την Ελλάδα, ποσοστό 29,8%), οι 20 

(42,6%) ήταν άνδρες και 27 (57,4%) γυναίκες, με μέση ηλικία 37,3(ΤΑ=8,0) έτη και μέσο 

χρόνο εργασίας σε ΜΕΘ ή σε ΤΕΠ 5,3 (ΤΑ=4,9) έτη. Η θέση εργασίας των συμμετεχόντων 

ήταν σε γενικές ΜΕΘ σε ποσοστό 44,7%, σε Νεφρολογικό Τμήμα (συμπεριλαμβανομένου του 

τμήματος αιμοκάθαρσης) σε ποσοστό 34,0%, σε Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

17,0%, σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων 2,15% και σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 

Νεογνών 2,15%.   

   Σχετικά με το νοσοκομείο που εργάζονταν, 10 συμμετέχοντες (21,3%) ανέφεραν ότι 

εργάζονταν σε Νοσοκομείο σε Αστικό Κέντρο, 21 συμμετέχοντες (44,7%) σε Νοσοκομείο 

στην Επαρχία και 16 (34,0%) σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αναφορικά με τη θέση 

εργασίας, οι περισσότεροι (78,7%) ήταν νοσηλευτές/τριες και (21,3%) Προϊστάμενοι/ες 

Τμημάτων. Επιπλέον, ένα ποσοστό 61,7% ήταν κάτοχοι  μεταπτυχιακού διπλώματος και 

19,1% διδακτορικού (και οι δύο τίτλοι στη Νοσηλευτική).   

   Επιπλέον με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, που αναφέρεται στο ποιες είναι οι στάσεις των  

νοσηλευτών αναφορικά με τη δωρεά οργάνων και τη μεταμόσχευση, τα αποτελέσματα των 

απαντήσεων στην ερώτηση «Έχω αποφασίσει να δωρίσω τα όργανά μου μετά το θάνατό μου» 

πριν την παρέμβαση έδειξαν to 59,6% των νοσηλευτών απάντησε «ναι», το 19,1% «όχι» και 

το 21,3% απάντησε «δεν έχω αποφασίσει». Τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά την παρέμβαση 

ήταν 72,3% «ναι» , 12,8%  «όχι» και 14,9% «δεν έχω αποφασίσει». Τα αποτελέσματα αυτά 

δείχνουν μια σημαντική βελτίωση της θετικής στάσης έναντι των μεταμοσχεύσεων. 

   Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα «στάση των νοσηλευτών για τη διασφάλιση 

των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων» η μέση τιμή του συνολικού σκορ στην 

αντίστοιχη κλίμακα ήταν 64,8 (ΤΑ=8,6) πριν την παρέμβαση και 76,19 (ΤΑ=10,1) μετά (σε 

45. Εάν μου δοθεί η ευκαιρία, θα συμμετάσχω 

στην έρευνα για τη δημιουργία 

κατευθυντήρων γραμμών και πολιτικών 

αναφορικά με τη δωρεά οργάνων. 

4,61 (1,33) 4,44 (1,48) 0,567 

46. Συμμετέχω ενεργά στην Έρευνα & 

Ανάπτυξη που συμβάλλει στη δωρεά οργάνων. 

3,77 (1,78) 3,91 (1,55) 0,713 
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ένα εύρος δυνατών τιμών 15 εως 90).  Επίσης, για το συνολικό σκορ σχετικά με τη «στάση 

και τη δράση των νοσηλευτών για τη στήριξη της οικογένειας του δυνητικού δότη 

οργάνων», (τρίτο ερευνητικό ερώτημα) η μέση τιμή ήταν 48,1 (ΤΑ=5,6) πριν την παρέμβαση 

και 56,2 (ΤΑ=5,7) μετά την παρέμβαση (με δυνατές τιμές στο εύρος 13 εώς 78). Τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων στην κλίμακα για τη «στάση και τη δράση για την 

προώθηση της δωρεάς οργάνων» (τέταρτο ερευνητικό ερώτημα) δείχνουν μια μέση τιμή 76,8 

(ΤΑ=10,8) πριν την παρέμβαση και 91,9 (ΤΑ=10,4) μετά την παρέμβαση (με δυνατές τιμές 

από 17 εώς 102) (Πίνακας 12). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Στάση των νοσηλευτών προς τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων, πριν και 
μετά την παρέμβαση. 

 

 ΜΤ TA 95% ΔΕ 

Διαφοράς 

Μέσης Τιμής 

t  p-value 

Στάση  για τη διασφάλιση 

των επιθυμιών του 

δυνητικού δότη οργάνων 

Πριν την 

παρέμβαση 
64,79 8,564 

[-13,5, -9,3] -11,171 <0,01 
Μετά την 

παρέμβαση 
76,19 10,116 

Στάση και δράση για τη 

στήριξη της οικογένειας 

του δυνητικού δότη 

οργάνων 

Πριν την 

παρέμβαση 
48,06 5,616 

[-9,5, -6,8] -12,164 <0,01 
Μετά την 

παρέμβαση 
56,19 5,686 

Στάση και δράση για την 

προώθηση της δωρεάς 

οργάνων 

Πριν την 

παρέμβαση 
76,77 10,803 

[-17,9, -12,3] -11,001 <0,01 
Μετά την 

παρέμβαση 
91,87 10,444 

 

   Απο τις απαντήσεις αναφορικά με την εμπειρία των συμμετεχόντων με ασθενείς που 

είχαν καταστροφική εγκεφαλική βλάβη που βρίσκονταν σε μηχανική υποστήριξη του 

κυκλοφορικού και αναπνευστικού συστήματος προέκυψε πως ένας στους τέσσερις 

νοσηλευτές απάντησαν ότι στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν φροντίσει ασθενείς σε 

αυτήν την κατάσταση περισσότερες από 5 φορές.  

Αναφορικά με το πώς ήταν αυτή η εμπειρία (Πίνακας 13) η δεσπόζουσα απάντηση ήταν ότι 

ένιωσαν «πολύ άβολα» (31,9%), όπως επίσης σημαντικό ποσοστό απάντησαν ότι ένιωσαν 

«άβολα» (10,6% πριν την παρέμβαση και 6,4% μετά). Αντίστοιχα, στην ερώτηση για το 

πόσες φορές έχουν συμμετάσχει στην προσέγγιση της οικογένειας του πιθανού δότη για 
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τη δωρεά οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, 

περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (51,1%) απάντησαν καμία φορά. Η εμπειρία 

αυτή της συμμετοχής στην προσέγγιση της οικογένειας του πιθανού δότη ήταν επίσης μια 

άβολη κατάσταση για τους νοσηλευτές, καθώς η επικρατέστερη απάντηση ήταν «πολύ 

άβολα», (21,3%), ενώ 17% απάντησαν «ουδέτερα». 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Περιγραφή της εμπειρίας από τη συμμετοχή στη φροντίδα ασθενών με 
καταστροφική εγκεφαλική βλάβη και τη συμμετοχή σε προσέγγιση της οικογένειας πιθανού 
δότη για τη δωρεά οργάνων. 

 

 Πριν την παρέμβαση Μετά την 

παρέμβαση 

 Ν % Ν % 

Συμμετοχή  στην 

φροντίδα ασθενών με 

καταστροφική 

εγκεφαλική βλάβη 

Ένιωθα πολύ άνετα 2 4,3   

Ένιωθα ουδέτερα 9 19,1 10 21,3 

Ένιωθα άβολα 5 10,6 3 6,4 

Ένιωθα πολύ άβολα 15 31,9 15 31,9 

Δεν απαντώ (δεν έχουν 

σχετική εμπειρία) 

16 34,0 17 36,2 

Σύνολο 47 100,0 47 100,0 

Συμμετοχή στην 

προσέγγιση της 

οικογένειας πιθανού 

δότη για τη δωρεά 

οργάνων σε 

συνεργασία με τον 

Εθνικό Οργανισμό 

Μεταμοσχεύσεων 

Ένιωθα πολύ άνετα 2 4,3 2 4,3 

Ένιωθα ουδέτερα 8 17,0 8 17,0 

Ένιωθα άβολα 3 6,4 3 6,4 

Ένιωθα πολύ άβολα 10 21,3 10 21,3 

Δεν απαντώ (δεν έχουν 

σχετική εμπειρία) 

24 51,0 24 51,0 

Σύνολο 47 100,0 47 100,0 

 

 



182 
 

   Σχετικά με το αν οι ερωτώμενοι ή κάποιος άλλος στο οικογενειακό/φιλικό τους 

περιβάλλον έχει συμμετάσχει στη διαδικασία δωρεάς οργάνων, οι περισσότεροι (68,1% 

πριν την παρέμβαση και 66,0% μετά) απάντησαν αρνητικά (Πίνακας 14).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Συμμετοχή των ερωτώμενων ή του οικογενειακού/φιλικού περιβάλλοντος στη 
διαδικασία δωρεάς οργάνων. 

 

 Πριν την παρέμβαση Μετά την παρέμβαση 

Ν % Ν % 

 

Όχι 32 68,1 31 66,0 

Δότης 7 14,9 7 14,9 

Λήπτης 8 17,0 9 19,1 

Σύνολο 47 100,0 47 100,0 

 

   Αναφορικά με τη δήλωση/επιβεβαίωση του εγκεφαλικού θανάτου, οι ερωτώμενοι 

νοσηλευτές κλήθηκαν να απαντήσουν ποια είναι η δήλωση που τους εκφράζει καλύτερα, 

για να εμπιστευτούν ότι ένας ασθενής είναι νεκρός (έκτο ερευνητικό ερώτημα).  

   Η δημοφιλέστερη δήλωση με ποσοστό 61,7% (μετά την παρέμβαση ανήλθε σε 74,5%),  ήταν 

«Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν είμαι σίγουρος για την αξιοπιστία και την 

επιστημονική επάρκεια του ιατρού που πραγματοποιεί τις διαγνωστικές εξετάσεις».  

   Ένα ποσοστό 17%, (που διαμορφώθηκε σε 12,8% μετά την παρέμβαση), απάντησαν 

«Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν έχω δει με τα μάτια μου τα αποτελέσματα μιας 

επιβεβαιωτικής διαγνωστικής εξέτασης όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα». Οι άλλες 

απαντήσεις που περιγράφονται στον Πίνακα 14, σημείωσαν μικρότερα ποσοστά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Πότε ένας ασθενής είναι νεκρός. 

 
 Πριν την 

παρέμβαση 

Μετά την 

παρέμβαση 

 Ν % Ν % 

 

Ποτέ δεν εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν έχει 

πεθάνει από μη αναστρέψιμη διακοπή όλων των λειτουργιών 

του εγκεφάλου και θεωρείται ως δυνητικός δότης 

0 0 0 0 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν έχω δει με τα 

μάτια μου τα αποτελέσματα μιας επιβεβαιωτικής 

διαγνωστικής εξέτασης όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

8 17,0 6 12,8 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν έχω διαβάσει 

τα αποτελέσματα μίας επιβεβαιωτικής διαγνωστικής 

εξέτασης όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

3 6,4 0 0 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν είμαι παρών 

κατά τη διάρκεια μιας κλινικής νευρολογικής εξέτασης που 

πραγματοποιείται από τους ιατρούς 

5 10,6 5 10,6 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν είμαι 

σίγουρος για την αξιοπιστία και την επιστημονική επάρκεια 

του ιατρού που πραγματοποιεί τις διαγνωστικές εξετάσεις 

29 61,7 35 74,5 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν ο ιατρός, 

μετά την κλινική εξέταση, δηλώνει ότι ο ασθενής είναι 

νεκρός 

2 4,3 1 2,1 

Σύνολο 47 100,0 47 100,0 

 

 

   Σχετικά με το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα για το αν υπάρχει αλλαγή των απόψεων και 

στάσεων των επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν σε ενημερωτικές / εκπαιδευτικές 

δράσεις, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αλλαγή αυτή είναι σημαντική. Αρχικά, 

το ποσοστό των ερωτώμενων που απάντησαν θετικά στο αν έχουν αποφασίσει να δωρίσουν 

τα όργανά τους είχε σημαντική αύξηση από 59,6% σε 72,3%  (t=2,444, p=0,018). Επίσης, η 

στάση για τη διασφάλιση των επιθυμιών του δότη σημείωσε σημαντική βελτίωση μετά την 

παρέμβαση με τιμές του σκορ να μεταβάλλονται από  64,8 σε 76,2 (t=-11,171, p<0,01). Η 

στάση και δράση για τη στήριξη της οικογένειας του δυνητικού δότη είχε επίσης σημαντική 
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βελτίωση από 48,1 σε 56,2 (t=-12,164, p<0,01) και η στάση και δράση για την προώθηση της 

δωρεάς οργάνων από 76,8 σε 91,9 (t=-11,001, p<0,01).  

   Η διερεύνηση της συσχέτισης των παραπάνω στάσεων με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων έδειξε ότι γενικά δεν υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις και μόνο σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις η ηλικία και το φύλο συσχετίζονται σημαντικά με τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων. Η στάση και η δράση των νοσηλευτών για την προώθηση της δωρεάς 

οργάνων μετά την παρέμβαση δείχνει ότι οι άνδρες νοσηλευτές αποτυπώνουν μια σημαντικά 

(t=3,116, p=0,004) καλύτερη στάση από τις γυναίκες (μέσος για τους άνδρες = 96,5 και για τις 

γυναίκες 88,4), ενώ πριν από την παρέμβαση η διαφορά αυτή δεν ήταν σημαντική (μέσος για 

τους άνδρες = 79,1 και για τις γυναίκες 75,1), t=3,116, p=0,004). Επίσης, η ηλικία δεν βρέθηκε 

να συσχετίζεται σημαντικά με τις στάσεις και τις δράσεις που αποτυπώθηκαν, με εξαίρεση τη 

στάση για τη διασφάλιση των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων μετά την παρέμβαση, η 

οποία έχει σημαντική μικρή αρνητική συσχέτιση με την ηλικία (r=-0,293, p=0,046). 

   Όσον αφορά τα συμπεράσματα και σημασία για την νοσηλευτική πρακτική τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι οι στάσεις των νοσηλευτών για τις μεταμοσχεύσεις μπορούν να 

βελτιωθούν σε σημαντικό επίπεδο, μέσω της ενημέρωσης και της επιμόρφωσής τους. Από την 

παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στις τρεις διαστάσεις των στάσεων των 

νοσηλευτών ως προς το θέμα της μεταμόσχευσης. Κάτι τέτοιο καταδεικνύει τη σημασία της 

επιμόρφωσης, και της βελτίωσης στη γενικότερη στάση που μπορεί να επιτευχθεί.  

   Τα συμπεράσματα της ερευνητικής μελέτης κάνουν εμφανή την ανάγκη κατάρτισης των 

νοσηλευτών για τη δωρεά οργάνων, ώστε να διαμορφώσουν τις κατάλληλες στάσεις για τις 

μεταμοσχεύσεις προκειμένου να συνδράμουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της υφιστάμενης 

κατάστασης. Επομένως, απαιτείται περαιτέρω μελέτη σχετικά με την εκπαίδευση και στάση 

των νοσηλευτών για την υποστήριξη της μεταμόσχευσης και τη διατήρηση της δωρεάς 

οργάνων και του μέλλοντος της μεταμόσχευσης.  

   Τα υπάρχοντα στοιχεία τις βιβλιογραφικής ανασκόπησης δείχνουν ότι οι στάσεις και οι 

γνώσεις των νοσηλευτών σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση είναι βασικοί παράγοντες 

στα ποσοστά δωρεάς οργάνων και ότι οι εκπαιδευτικές συνεδρίες των νοσηλευτών μπορούν 

να αυξήσουν τις απόψεις και στάσεις τους και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δωρεά 

οργάνων (Kosieradzki, M et al., 2014).  
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Αποτελέσματα Φάση 2 
 

   Επιπλέον εξετάσθηκε η καταλληλότητα των δεδομένων για παραγοντική ανάλυση, σύμφωνα 

με το μέτρο της επάρκειας δειγματοληψίας Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (Kaiser HF et al 1974 

& Kaiser HF., 1970) και τη δοκιμασία σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett MS., 1950). Ο 

δείκτης KMO κυμαίνεται από 0 έως 1, με τιμές άνω του 0,50 να θεωρούνται ικανοποιητικές 

για την ανάλυση, ενώ η καταλληλότητα, σύμφωνα με τη δοκιμή σφαιρικότητας του Bartlett, 

καθορίζεται από τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων (p<0,05) (Tabachnick BG et al., 

2007). 

   Για την εξαγωγή των παραγόντων επιλέχθηκε η μέθοδος Principal Component Analysis 

(Thompson B et al., 2004), έτσι ώστε να απλοποιήσει τη δομή του παράγοντα μιας ομάδας 

αντικειμένων ή, εναλλακτικά, τα υψηλά φορτία αντικειμένων σε ένα παράγοντα (Costello AB 

et al., 2005). Επιπροσθέτως, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Kaiser (κανόνας ιδιοτιμής άνω του 

1) και το σωρευτικό/συνολικό ποσοστό της ερμηνευμένης διακύμανσης. 

   Η διαδικασία της περιστροφής μεγιστοποιεί τα υψηλά φορτία και ελαχιστοποιεί τα χαμηλά 

φορτία αντικειμένων, οδηγώντας σε μια πιο ερμηνεύσιμη και απλοποιημένη λύση. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη επιλέχθηκε η μέθοδος ορθογώνιας περιστροφής Varimax (Thompson B 

et al., 2004). Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση κι αξιολόγηση της ανάλυσης, εξετάσθηκαν 

φορτία που δεν ήταν δυνατόν να ανατεθούν σε κάποιον άλλο παράγονται, σύμφωνα με τις 

παραγοντικές φορτίσεις, προκειμένου να αποφανθεί εάν τα αντίστοιχα στοιχεία θα έπρεπε να 

απορριφθούν. Ως σημαντικές φορτίσεις θεωρούνται αυτές που είναι μεγαλύτερες από 0,70. 

Τέλος, η αξιοπιστία των εξαγομένων παραγόντων διερευνήθηκε με τη βοήθεια του συντελεστή 

αξιοπιστίας α του Cronbach, με τιμές >0,70 να θεωρούνται αποδεκτές. 

   Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα, εντοπίσθηκε πρόβλημα με τις ερωτήσεις 8, 22 και 31 

της διάστασης που αφορά την αποδοχή θανάτου (φορτίσεις μικρότερες από 0,5) και για το 

λόγο αυτό οι συγκεκριμένες ερωτήσεις εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της διάστασης της 

αποδοχής θανάτου. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η παραγοντική ανάλυση είναι στατιστικά 

σημαντική (KMO>0,6, Bartlett’s p<0,01), ενώ η αξιοπιστία των 5 διαστάσεων του εργαλείου 

κρίθηκε πολύ ικανοποιητική (Cronbach ’s α>0,70, σε όλες τις περιπτώσεις). 
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Περιγραφικά αποτελέσματα για τις συμπεριφορές ως προς το θάνατο (προφίλ θανάτου) 
 

   Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις του εργαλείου αξιολόγησης της 

συμπεριφοράς προς το θάνατο, υπολογίσθηκαν τα σκορ στις πέντε διαστάσεις του εργαλείου. 

Οι διατάσεις μπορούν να πάρουν τιμές από 1 έως 7, με υψηλότερη μέση τιμή να δείχνει 

υψηλότερη υιοθέτηση της αντίστοιχης συμπεριφοράς. 

   Από την ανάλυση των δεδομένων παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες κατά κύριο λόγο 

υιοθετούν μια στάση φόβου (ΜΤ=3,43, ΤΑ=1,68) και αποφυγής (ΜΤ=3,31, ΤΑ=1,30) προς το 

θάνατο, ενώ σε μικρότερο βαθμό, υιοθετούν μια στάση διαφυγής (ΜΤ=2,90, ΤΑ=1,55), 

ουδέτερης αποδοχής (ΜΤ=2,67, ΤΑ=1,27) ή αποδοχής (ΜΤ=2,65, ΤΑ=1,26) του θανάτου. 

Συσχέτιση συμπεριφοράς προς το θάνατο και ποιότητας ζωής 
 

   Επιπλέον, προέκυψε ότι η ποιότητα που σχετίζεται με την σωματική υγεία συνδέεται θετικά, 

σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, με την αποφυγή του θανάτου (r=0,371, p=0,014<0,05), με 

την ουδέτερη αποδοχή (r=0,314, p=0,030<0,05), με την αποδοχή θανάτου (r=0,433, 

p=0,002<0,05) και με την διαφυγή θανάτου (r=0,423, p=0,003<0,05), ενώ αντίστοιχα η 

ποιότητα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία σχετίζεται θετικά, σε επίπεδο σημαντικότητας 

α=0,10,  με την διαφυγή του θανάτου (r=0,261, p=0,076<0,10). Τα αποτελέσματα αυτά 

δείχνουν ότι η καλύτερη σωματική υγεία συνδέεται με υιοθέτηση συμπεριφορών αποφυγής, 

ουδέτερης αποδοχής, αποδοχής και την διαφυγής απέναντι στο θάνατο. Αντίθετα, η καλύτερη 

ψυχική υγεία συνδέεται με υιοθέτηση διαφυγής απέναντι στο θάνατο. 

Συγκρίσεις ως προς το φύλο 
 

   Στην συνέχεια διερευνήθηκε η πιθανή διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων ποιότητας ζωής 

και συμπεριφοράς έναντι στο θάνατο, ως προς το φύλο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε 

ο έλεγχος t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα, από τον οποίο δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων ποιότητας ζωής και συμπεριφοράς έναντι στο θάνατο, ως 

προς το φύλο ,σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (Πίνακας 16). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Αποτελέσματα ελέγχου t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα για τις διαστάσεις της 
συμπεριφοράς προς το θάνατο και της ποιότητας ζωής ως προς το φύλο.  
 

 

Φύλο 

T p-value Άντρας Γυναίκα 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Φόβος θανάτου 3,65 1,85 3,29 1,59 0,729 0,475 

Αποφυγή θανάτου 3,26 1,47 3,35 1,20 -0,214 0,832 

Ουδέτερη αποδοχή 2,53 1,17 2,75 1,33 -0,579 0,565 

Αποδοχή θανάτου 2,85 1,43 2,53 1,15 0,838 0,406 

Διαφυγή θανάτου 2,99 1,67 2,97 1,51 0,035 0,972 

PCS-12 38,40 10,84 37,38 9,06 0,362 0,719 

MCS-12 39,04 11,37 36,99 13,40 0,562 0,577 

    

Συγκρίσεις ως προς την ηλικιακή ομάδα 

 
   Ακολούθως, μελετήθηκε η πιθανή διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων ποιότητας ζωής και 

συμπεριφοράς έναντι στο θάνατο ως προς την ηλικία με ανάλυση διακύμανσης (οne-way 

ANOVA) για περισσότερα από 2 ανεξάρτητα δείγματα αφού η μεταβλητή της ηλικίας 

χωρίστηκε σε 3 κατηγορίες (άτομα έως 49 ετών, 50-64, άνω των 65). Παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων ποιότητας ζωής, σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=0,05, ως προς την ηλικιακή ομάδα. Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε ότι η 

ποιότητα ζωής η σχετιζόμενη με την σωματική (F=17,81, p=0,000<0,05) και ψυχική (F=7,717, 

p=0,001<0,05) υγεία διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό ως προς την ηλικία. Με χρήση του 

ελέγχου πολλαπλών συγκρίσεων του Bonferroni διερευνήθηκε μεταξύ άλλων ηλικιακών 

ομάδων η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς, σε κάθε διάσταση της ποιότητας ζωής.  

   Από τα αποτελέσματα του ελέγχου προέκυψε ότι άτομα ηλικίας έως 49 ετών (ΜΤ=49,3, 

ΤΑ=5,0) είχαν σημαντικά καλύτερη ποιότητας ζωής (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [5,13, 19,87], 

p=<0,01) από άτομα 50-64 ετών (ΜΤ=36,8, ΤΑ=8,56). Παρόμοια, άτομα έως 49 ετών 

(ΜΤ=49,3, ΤΑ=5,0) παρουσίασαν σημαντικά καλύτερη ποιότητας ζωής (95% Δ.Ε. της 

διαφοράς: [9,41, 22,92], p=<0,01) από άτομα 65 ετών και άνω (ΜΤ=33,13, ΤΑ=7,67). 

Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ ατόμων ηλικίας 50-64 ετών και 

ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [-2,45, 9,78], p=0,429>0,05). 
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Παρόμοια, προέκυψε ότι άτομα έως 49 ετών (ΜΤ=49,41, ΤΑ=9,85) είχαν σημαντικά καλύτερη 

ποιότητα ζωής (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [3,23, 125,15], p=0,007<0,05)  από άτομα 50-64 ετών 

(ΜΤ=35,22, ΤΑ=11,67). Επιπλέον, άτομα έως 49 ετών (ΜΤ=49., ΤΑ=5,0) είχαν σημαντικά 

καλύτερη ποιότητας ζωής (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [5,233, 25,33], p=0,001<0,05) από άτομα 

65 ετών και άνω (ΜΤ=34,12, ΤΑ=11,29). Σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε μεταξύ 

ατόμων 50-64 ετών και ατόμων 65 ετών και άνω (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [-10,17, 7,99], 

p=0,999). 

   Αναφορικά με τις διαστάσεις της συμπεριφοράς ως προς το θάνατο, προέκυψε σημαντική 

διαφορά ως προς την ηλικιακή ομάδα, σε οποιαδήποτε μορφή συμπεριφοράς. Ωστόσο, από τα 

αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι η διαφορά στις διαστάσεις της ουδέτερης αποδοχής 

(p=0,066), της αποδοχής (p=0,087) και της διαφυγής (p=0,085) ήταν μη σημαντική, σε επίπεδο 

α=0,05, με άτομα ηλικίας έως 49 ετών να υιοθετούν, σε οριακά μεγαλύτερο βαθμό, 

συμπεριφορές σχετιζόμενες με την ουδέτερη αποδοχή, την αποδοχή και την διαφυγή. 

(Πίνακας 17) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για τις διαστάσεις της συμπεριφοράς προς το 
θάνατο και της ποιότητας ζωής ως προς την ηλικιακή ομάδα. 
 

 

Ηλικία 

F p-value 

Έως 49 50-64 Άνω των 65 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Φόβος θανάτου 3,34 1,70 3,26 1,36 3,57 1,90 0,157 0,855 

Αποφυγή θανάτου 4,20 1,24 3,34 1,33 3,01 1,21 2,399 0,104 

Ουδέτερη αποδοχή 3,46 1,51 2,29 1,24 2,57 1,07 2,890 0,066 

Αποδοχή θανάτου 3,43 1,03 2,46 1,46 2,43 1,12 2,581 0,087 

Διαφυγή θανάτου 3,94 1,58 2,69 1,46 2,73 1,49 2,612 0,085 

PCS-12 49,30 5,00 36,80 8,56 33,13 7,67 17,81 <0,01 

MCS-12 49,41 9,85 35,22 11,67 34,12 11,29 7,717 0,001 
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Συγκρίσεις ως προς το μορφωτικό επίπεδο 
 

   Τέλος, διερευνήθηκε η πιθανή διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων ποιότητας ζωής και 

συμπεριφοράς έναντι στο θάνατο ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, μέσω ανάλυσης 

διακύμανσης (οne-way ANOVA) για περισσότερα από 2 ανεξάρτητα δείγματα. 

   Όπως προέκυψε, στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων ποιότητας ζωής 

εντοπίζεται στην διάσταση της σωματικής υγείας, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, ως προς 

το εκπαιδευτικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε ότι η σχετιζόμενη με την σωματική 

υγεία ποιότητα ζωής διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 

(F=8,485, p=0,001). Αντίθετα, δεν προέκυψε σημαντική διαφορά στην σχετιζόμενη με την 

ψυχική υγεία ποιότητα ζωής (F=1,679, p=0,845).   

   Επιπλέον, ο έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων Bonferroni χρησιμοποιήθηκε για τον 

προσδιορισμό των εκπαιδευτικών επιπέδων μεταξύ των οποίων εντοπίζεται στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην διάσταση της σωματικής υγείας της ποιότητας ζωής. Από τα 

αποτελέσματα του ελέγχου προέκυψε ότι οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΜΤ=31,87, 

ΤΑ=8,63) είχαν σημαντικά χειρότερη ποιότητας ζωής (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [-23,3, -6,01], 

p<0,01) από τους αποφοίτους ανώτερης εκπαίδευσης (ΜΤ=46,55, ΤΑ=7,44). Παρόμοια, 

απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης είχαν σημαντικά χειρότερη ποιότητας ζωής (95% Δ.Ε. 

της διαφοράς: [-22,17, -1,40], p=0,018) από κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

(ΜΤ=43,66, ΤΑ=9,63). Επιπλέον, προέκυψε ότι οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΜΤ=34,65, ΤΑ=13,01) επέδειξαν σημαντικά χειρότερη ποιότητα ζωής (95% Δ.Ε. της 

διαφοράς: [-18,49, -0,39], p=0,036) από τους αποφοίτους ανώτερης εκπαίδευσης. Παράλληλα, 

δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 

αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [-2,42, 12,89], p=0,395), 

καθώς και μεταξύ αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατόχων μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [-17,26, 4,15], p=0,590).  

   Σχετικά με τις διαστάσεις της συμπεριφοράς ως προς το θάνατο, προέκυψε σημαντική 

διαφορά, ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, στις συμπεριφορές που σχετίζονται με την 

αποφυγή (F=4,561, p=0,008), την αποδοχή (F=4,007, p=0,013) και την διαφυγή (F=4,073, 

p=0,012). Ομοίως με παραπάνω, πραγματοποιήθηκε έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων 

Bonferroni για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών επιπέδων μεταξύ των οποίων εντοπίζεται 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις διαστάσεις της αποφυγής, αποδοχής και διαφυγής. Όπως 

παρατηρήθηκε, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΜΤ=2,71, ΤΑ=1,29) τείνουν να 
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υιοθετούν σε μικρότερο βαθμό συμπεριφορές αποφυγής θανάτου (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [-

3,59, -0,36], p=0,010) από κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού (ΜΤ=4,68, ΤΑ=0,91). 

Επιπλέον, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΜΤ=2,08, ΤΑ=1,00) υιοθετούν σε 

μικρότερο βαθμό συμπεριφορές αποδοχής (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [-2,86, -0,18], p=0,013) 

από αποφοίτους ανώτερης εκπαίδευσης (ΜΤ=3,61, ΤΑ=1,29), ενώ τέλος, απόφοιτοι 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΜΤ=2,24, ΤΑ=1,11) υιοθετούν σε μικρότερο βαθμό 

συμπεριφορές διαφυγής (95% ΔΕ της διαφοράς: [-3,52, -0,35], p=0,009) από αποφοίτους 

ανώτερης εκπαίδευσης (ΜΤ=4,18, ΤΑ=1,27). (Πίνακας 18) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για τις διαστάσεις της συμπεριφοράς προς το 
θάνατο και της ποιότητας ζωής ως προς το μορφωτικό επίπεδο.  
 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

F p-value ΥΕ ΔΕ ΑΕ 

Μεταπτυχιακό 

ή Phd 

Φόβος θανάτου 
MT 3,10 3,60 2,95 4,69 

1,717 0,178 
TA 1,94 1,45 1,22 1,44 

Αποφυγή θανάτου 
MT 2,71 3,40 3,83 4,68 

4,561 0,008 
TA 1,29 0,80 1,40 0,91 

Ουδέτερη αποδοχή 
MT 2,26 2,51 3,58 2,97 

2,627 0,062 
TA 1,06 1,22 1,06 1,74 

Αποδοχή θανάτου 
MT 2,08 2,61 3,61 3,29 

4,007 0,013 
TA 1,00 1,15 1,29 1,41 

Διαφυγή θανάτου 
MT 2,24 3,02 4,18 3,43 

4,073 0,012 
TA 1,11 1,68 1,27 1,86 

PCS-12 
MT 31,87 37,10 46,55 43,66 

8,485 <0,01 
TA 8,63 6,96 7,40 9,63 

MCS-12 
MT 35,81 34,65 41,46 45,99 

1,679 0,185 
TA 10,21 13,01 14,63 12,51 
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   Όσον αφορά τα συμπεράσματα και προτάσεις για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην 

κλινική πράξη, η CKD αποτελεί μια μακροχρόνια νόσο που συνοδεύεται από πλήθος 

διαφορετικών νοσηροτήτων, με σημαντικές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, τόσο στο 

ίδιο το άτομο που νοσεί, όσο και στο οικογενειακό του περιβάλλον, το οποίο επιφορτίζεται με 

το ρόλο του φροντιστή. Καίριας σημασίας στη διαχείριση της νόσου αποτελεί η μεταμόσχευση 

οργάνου από ζωντανό δότη.  

   Ωστόσο, εκτός των αναμενόμενων θετικών συνεπειών για την υγεία και την ποιότητα ζωής 

του ασθενή, αλλά και των φροντιστών του, η διαδικασία της μεταμόσχευσης συνδέεται με 

σημαντικές δυσκολίες, σε διάφορα επίπεδα, οι οποίες αποτελούν πηγή άγχους και φόβου, ενώ, 

για την αντιμετώπιση τους, η θετική ψυχολογία και η στάση της οικογένειας, τόσο των 

Δυνητικών Δωρητών, όσο και των Δυνητικών Ληπτών Οργάνων, αποτελούν καθοριστικές 

παραμέτρους. Οι οικογένειες αυτές έρχονται αντιμέτωπες με εμπειρίες θανάτου, πένθους και 

φόβο θανάτου, ενώ, περιορισμένες και χωρίς εμβάθυνση μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για 

το θέμα του θανάτου στην περίπτωση της δωρεάς οργάνων. Παράλληλα, περιορισμένες είναι 

και οι μελέτες που ασχολούνται με τους τρόπους που μπορούν αν βοηθηθούν οι φροντιστές 

ατόμων με CKD, ενώ όσες έχουν γίνει εστιάζουν κυρίως στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό.  

   Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης, επιδιώχθηκε, ο προσδιορισμός μέσω του DAP-R 

ερωτηματολογίου, μετά από κατάλληλη μεταφορά και στάθμιση στην ελληνική γλώσσα, των 

στάσεων απέναντι στο θάνατο των οικογενειών Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων. 

Παράλληλα, εξετάσθηκαν δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικιακή ομάδα, μορφωτικό επίπεδο) 

που πιθανόν σχετίζονται με το επίπεδο ζωής και την υιοθετούμενη στάση απέναντι στο 

ενδεχόμενο του θανάτου. Συνολικά, από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, 

προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από νεότερες, 

μεγαλύτερης κλίμακας μελέτες, συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως περισσότερες χώρες και 

συστήματα υγείας.  

   Δεδομένης της βαρύτητας της άποψης και της αξίας της υποστήριξης του οικογενειακού 

περιβάλλοντος τόσο κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όπως η δωρεά οργάνων, καθώς 

και για την αντιμετώπιση δυσκολιών που απορρέουν από χρόνιες παθήσεις, η υιοθέτηση 

κατάλληλων μέτρων για την έμπρακτη στήριξη των οικογενειών ασθενών αλλά και πιθανών 

δοτών οργάνων κρίνεται καίρια. Προκειμένου κάτι τέτοιο να μπορέσει να ενσωματωθεί στην 

κλινική πράξη αλλά και να διατηρηθεί, είναι απαραίτητη η επιμόρφωση του νοσηλευτικού 

προσωπικού, που αποτελεί άλλωστε το πρώτο μέρος που στρέφονται οι οικογένειες αυτές για 
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βοήθεια, αλλά και των γιατρών. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμη η διευκόλυνση αντίστοιχων 

μελετών στο μέλλον, ενδεχομένως με ενημέρωση και ενθάρρυνση των ασθενών και των 

φροντιστών τους από τις δομές υγείας από τις οποίες παρακολουθούνται, ώστε να συμμετέχουν 

εθελοντικά με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων είτε με την παροχή ανώνυμων 

συνεντεύξεων.  

   Τέλος, έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην άποψη των νοσηλευτών και τη διερεύνηση των 

πρακτικών που ακολουθούνται μέχρι στιγμής, ώστε να εντοπισθούν σημεία που θα μπορούσαν 

να βελτιωθούν. Με αυτή την ανάλυση απαντήθηκε και η συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση 

των σκοπών της διδακτορικής έρευνας. 
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Αποτελέσματα Φάση 3 
 

   Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής της οικογένειας των Δυνητικών Δωρητών και 

Ληπτών Οργάνων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SF-12. Στον Πίνακα 19 δίνονται τα 

αποτελέσματα αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Συνολικά στην 

έρευνα συμμετείχαν 30 (60%) γυναίκες και 20 (40%) άντρες. Αναφορικά με την ηλικιακή 

κατανομή των συμμετεχόντων παρατηρήθηκε ότι το 48% (Ν=24) των συμμετεχόντων ήταν 

ηλικίας άνω των 65 ετών και το 30% (Ν=15) των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας 50 έως 64 ετών.  

   Ενώ μικρότερη συμμετοχή παρατηρήθηκε από άτομα ηλικίας 20 έως 34 ετών (Ν=7, 14%) 

και ηλικίας 35 έως 49 ετών (Ν=4, 8%). Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων ήταν Κυπριακής καταγωγής (Ν=47, 94%) ενώ το 4% (Ν=2) ήταν Ελληνικής 

καταγωγής και το 2% (Ν=1) ήταν άλλης εθνικότητας.   

   Τέλος, το 38% (Ν=19) των συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το 

30% (Ν=15) των συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 20% 

(Ν=10) των συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης και το 12% (Ν=6) των 

συμμετεχόντων ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου 

σπουδών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Ηλικία 20-34 7 14,0% 

35-49 4 8,0% 

50-64 15 30,0% 

>65 24 48,0% 

Φύλο Άντρας 20 40,0% 

Γυναίκα 30 60,0% 

Εθνικότητα Κυπριακή 47 94,0% 

Ελληνική 2 4,0% 

Άλλη 1 2,0% 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Υποχρεωτική εκπαίδευση 19 38,0% 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

15 30,0% 

Ανώτερη εκπαίδευση 10 20,0% 

Μεταπτυχιακό ή Phd 6 12,0% 
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Γενική υγεία  
 

   Στο Γράφημα 1 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το πώς αξιολόγησαν την 

γενική υγείας τους οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Το 26% (Ν=13) των συμμετεχόντων 

θεωρεί την κατάσταση της υγείας του κακή και το 20% (Ν=10) των συμμετεχόντων 

θεωρεί την κατάσταση της υγείας του μέτρια. Αντίθετα, μόλις το 24% (Ν=12) των 

συμμετεχόντων θεωρεί την κατάσταση της υγείας του καλή ή πολύ καλή.  

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Ραβδόγραμμα (Bar chart): Αξιολόγηση γενικής υγείας. 
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Σωματική λειτουργικότητα  
 

   Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για το κατά πόσο η σημερινή κατάσταση 

της υγείας τους, τους περιορίζει σε κάποιες δραστηριότητες. Από το Γράφημα 2 

προέκυψε πως το 40% (Ν=20) των συμμετεχόντων θεωρεί πως η σημερινή κατάσταση 

της υγείας τους δεν τους περιορίζει καθόλου σε κάποιες δραστηριότητες ενώ το 30% 

(Ν=15) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι περιορίζονται λίγο και το 30% (Ν=15) ότι 

περιορίζονται πολύ λόγω, της σημερινής κατάστασης της υγειάς τους. 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Ραβδόγραμμα (Bar chart): Αξιολόγηση σωματικής λειτουργικότητας. 
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   Από το Γράφημα 3 προέκυψε πως το 40% (Ν=20) των συμμετεχόντων θεωρεί πως η 

σημερινή κατάσταση της υγείας τους, τους περιορίζει πολύ, στο να ανέβουν μερικούς ορόφους 

με τα πόδια και το 22% (Ν=11) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι περιορίζονται λίγο στο να 

ανέβουν μερικούς ορόφους με τα πόδια, λόγω της σημερινή κατάσταση της υγείας τους. 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Κυκλικό διάγραμμα (Pie chart): Αξιολόγηση σωματικής λειτουργικότητας. 
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Σωματικός Ρόλος 
 

   Στο Γράφημα 4 και 5 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το κατά πόσο η σημερινή 

κατάσταση της υγείας τους περιόρισε είτε στην εργασία τους είτε σε κάποιες άλλες 

καθημερινές δραστηριότητες. Από την ανάλυση των απαντήσεων στο Διάγραμμα 4, προέκυψε 

πως το 78% (Ν=39) των συμμετεχόντων θεωρεί πως η σημερινή κατάσταση της υγείας τους 

τους ανάγκασε να πραγματοποιήσουν λιγότερα από όσα θα ήθελαν.  

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4. Κυκλικό διάγραμμα (Pie chart): Αξιολόγηση σωματικού ρόλου. 
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   Από το Γράφημα 5 προκύπτει πως, το 74% (Ν=37) των συμμετεχόντων θεωρεί πως η 

σημερινή́ κατάσταση της υγείας τους, τους ανάγκασε να περιορίσουν τα είδη της δουλειάς ή 

τα είδη άλλων δραστηριοτήτων τους.  

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5. Κυκλικό διάγραμμα (Pie chart): Αξιολόγηση σωματικού ρόλου. 
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Συναισθηματικός Ρόλος 
 

   Στο Γράφημα 6 και 7 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το κατά πόσο εξαιτίας 

οποιουδήποτε συναισθηματικού προβλήματος (π.χ. επειδή ένιωσαν μελαγχολία ή άγχος) 

περιορίσθηκαν, είτε στην εργασία τους είτε σε κάποιες άλλες καθημερινές δραστηριότητες. 

Από την ανάλυση των απαντήσεων στο Γράφημα 6 προκύπτει πως το 66% (Ν=33) των 

συμμετεχόντων θεωρεί πως εξαιτίας οποιουδήποτε συναισθηματικού προβλήματος 

πραγματοποιήσαν λιγότερα από όσα θα ήθελαν.  

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Κυκλικό διάγραμμα (Pie chart): Αξιολόγηση συναισθηματικού ρόλου. 
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   Από το Γράφημα 7 προκύπτει πως το 64% (Ν=32) των συμμετεχόντων θεωρεί πως εξαιτίας 

συναισθηματικού προβλήματος τους, αναγκάσθηκαν να κάνουν τη δουλειά τους ή τις 

δραστηριότητες τους λιγότερο προσεκτικά από ότι συνήθως. 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7. Κυκλικό διάγραμμα (Pie chart): Αξιολόγηση συναισθηματικού ρόλου. 
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Σωματικός Πόνος 
 

   Στο Γράφημα 8 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το σωματικό πόνο των 

συμμετεχόντων. Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει πως το 34% (Ν=17) των 

συμμετεχόντων θεωρεί πως ο πόνος επηρέασε αρκετά ή πάρα πολύ τη συνηθισμένη εργασία 

τους (τόσο την εργασία έξω από́ το σπίτι όσο και μέσα σε αυτό́). Αντίθετα, το 34% (Ν=17) 

των συμμετεχόντων θεωρεί πως ο πόνος επηρέασε λίγο ή καθόλου τη συνηθισμένη εργασία 

τους (τόσο την εργασία έξω από́ το σπίτι όσο και μέσα σε αυτό́). Τέλος, το 32% (Ν=16) των 

συμμετεχόντων δήλωσε ότι επηρεάσθηκαν σε μέτριο βαθμό στη συνηθισμένη εργασία τους 

από τον πόνο που ένιωσαν. 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8. Ραβδόγραμμα (Bar chart): Αξιολόγηση σωματικού πόνου. 
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Ψυχική υγεία 
 

   Στο Γράφημα 9 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες 

κατά τις 4 τελευταίες εβδομάδες αισθάνθηκαν ηρεμία και γαλήνη. Από την ανάλυση των 

απαντήσεων προκύπτει πως το 34% (Ν=17) των συμμετεχόντων δήλωσε πως αισθάνθηκαν 

σπάνια ή καθόλου ηρεμία και γαλήνη τις 4 τελευταίες εβδομάδες, ενώ αντίθετα, το 16% (Ν=8) 

των συμμετεχόντων δήλωσε πως αισθανόντουσαν συνεχώς ή πολύ συχνά ηρεμία και γαλήνη 

τις 4 τελευταίες εβδομάδες. Τέλος, το 40% (Ν=20) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι 

αισθάνθηκαν ηρεμία και γαλήνη για ένα μικρό διάστημα κατά τις 4 τελευταίες εβδομάδες. 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 9. Ραβδόγραμμα (Bar chart): Αξιολόγηση ψυχικής υγείας. 
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   Στο Γράφημα 10 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες 

κατά τις 4 τελευταίες εβδομάδες αισθάνθηκαν απελπισία και μελαγχολία. Από την ανάλυση 

των απαντήσεων προκύπτει πως το 26% (ν=23) των συμμετεχόντων δήλωσε πως αισθάνθηκαν 

σπάνια ή καθόλου απελπισία και μελαγχολία τις 4 τελευταίες εβδομάδες ενώ αντίθετα, το 34% 

(ν=17) των συμμετεχόντων δήλωσε πως αισθανόντουσαν συνεχώς ή πολύ συχνά απελπισία 

και μελαγχολία τις 4 τελευταίες εβδομάδες. Τέλος, το 28% (ν=14) των συμμετεχόντων δήλωσε 

ότι αισθάνθηκαν απελπισία και μελαγχολία για ένα μικρό διάστημα κατά τις 4 τελευταίες 

εβδομάδες. 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 10. Ραβδόγραμμα (Bar chart): Αξιολόγηση ψυχικής υγείας. 
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Ζωτικότητα 
 

   Στο Γράφημα 11 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες 

κατά τις 4 τελευταίες εβδομάδες αισθάνθηκαν ότι είχαν πολύ ενεργητικότητα. Από την 

ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει πως το 44% (Ν=22) των συμμετεχόντων δήλωσε πως 

αισθάνθηκαν σπάνια ή καθόλου ενεργητικότητα τις 4 τελευταίες εβδομάδες ενώ αντίθετα, το 

26% (Ν=14) των συμμετεχόντων δήλωσε πως αισθανόντουσαν συνεχώς ή πολύ συχνά 

ενεργητικότητα τις 4 τελευταίες εβδομάδες. Το 40% (Ν=30) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι 

αισθάνθηκαν ενεργητικότητα για ένα μικρό διάστημα κατά τις 4 τελευταίες εβδομάδες. 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 11. Ραβδόγραμμα (Bar chart): Αξιολόγηση ζωτικότητας. 
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Κοινωνική λειτουργικότητα 
 

   Στο Γράφημα 12 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το κατά πόσο τις τελευταίες 4 

εβδομάδες, η κατάσταση της σωματικής τους υγείας ή κάποια συναισθηματικά́ προβλήματα 

επηρέασαν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε φίλους, συγγενείς, κλπ.). 

Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει πως το 50% (Ν=25) των συμμετεχόντων 

δήλωσε σπάνια ή για μικρό διάστημα επηρεάσθηκαν σε κοινωνικές τους δραστηριότητες λόγω 

της κατάστασης της σωματικής τους υγείας ή κάποιων συναισθηματικών προβλημάτων ενώ 

αντίθετα, το 28% (Ν=14) των συμμετεχόντων δήλωσε πως συνεχώς ή πολύ συχνά η 

κατάσταση της σωματικής τους υγείας ή κάποια συναισθηματικά́ προβλήματα επηρέασαν τις 

κοινωνικές τους δραστηριότητες. 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12. Ραβδόγραμμα (Bar chart ): Αξιολόγηση κοινωνικής λειτουργικότητας. 
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Συνοπτικές κλίμακες ψυχικής και σωματικής υγείας 
 

   Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις 12 ερωτήσεις του εργαλείου SF-12 που 

παρουσιάσθηκαν στις προηγούμενες υπο ενότητες υπολογίσθηκαν τα σκορ στις δύο 

συνοπτικές διαστάσεις του εργαλείου που αφορούν την ψυχική υγεία και την σωματική υγεία. 

Οι δύο διατάσεις μπορούν να πάρουν τιμές από 0 έως 100 με υψηλότερη τιμή να δείχνει 

καλύτερη ποιότητα ζωής σχετιζόμενη είτε με την σωματική (PCS-12) είτε με την ψυχική 

(MCS-12) υγεία. Τα αποτελέσματα για τις δύο διαστάσεις έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες είχαν 

μέσο σκορ στην διάσταση της σωματικής υγείας ίσο με 37,78 (ΤΑ=9,71) με την ελάχιστη 

παρατηρούμενη τιμή να ισούται με 21,32 και την μέγιστη με 58,81. Τα αποτελέσματα αυτά 

δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας είχαν μέτρια προς κακή ποιότητα ζωής 

σχετιζόμενη με την σωματική υγεία. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

συμμετέχοντες είχαν μέσο σκορ στην διάσταση της ψυχικής υγείας ίσο με 37,81 (ΤΑ=12,55) 

με την ελάχιστη παρατηρούμενη τιμή να ισούται με 16,45 και την μέγιστη με 61,34. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας είχαν μέτρια προς 

κακή ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την ψυχική υγεία. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

διαγραμματικά με χρήση θηκογράμματος στο Γράφημα 13. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 13.  Θηκόγραµµα (box-plot ): Διαστάσεις ψυχικής και σωματικής υγείας. 
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Συγκρίσεις ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
 

   Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των 

αποτελεσμάτων ποιότητας ζωής και συμπεριφοράς έναντι στο θάνατο ως προς το φύλο σε 

επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 καθώς το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας (p-value) 

του ελέγχου σε όλες τις περιπτώσεις ήταν μεγαλύτερο από την οριακή τιμή α=0,05 (p>0,05).       

   Αντίθετα, η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των 

αποτελεσμάτων ποιότητας ζωής σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 ως προς την ηλικιακή 

ομάδα. Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε ότι η ποιότητα ζωής η σχετιζόμενη με την σωματική 

(F=17,81, p=0,000<0,05) και ψυχική (F=7,72, p=0,001<0,05) υγεία διαφοροποιείται σε 

σημαντικό βαθμό ως προς την ηλικία.  

   Με τη χρήση του ελέγχου πολλαπλών συγκρίσεων του Bonferroni διερευνήθηκε μεταξύ 

ποιών ηλικιακών ομάδων, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σε κάθε διάσταση της 

ποιότητας ζωής. Από τα αποτελέσματα του ελέγχου Bonferroni προέκυψε ότι όσοι είναι 

ηλικίας έως 49 ετών (ΜΤ=49,3, ΤΑ=5,0) είχαν σημαντικά καλύτερη ποιότητας ζωής (95% 

Δ.Ε. της διαφοράς: [5,13, 19,87], p<0,001) από όσους ήταν 50 έως 64 ετών (ΜΤ=36,8, 

ΤΑ=8,56).     

   Παρόμοια, όσοι είναι ηλικίας έως 49 ετών (ΜΤ=49,3, ΤΑ=5,0) είχαν σημαντικά καλύτερη 

ποιότητας ζωής (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [9,41, 22,92], p=<0,001) από όσους ήταν 65 ετών 

και άνω (ΜΤ=33,13, ΤΑ=7,67). Ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ όσων 

ήταν ηλικίας 50 έως 64 ετών και όσων ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω (95% Δ.Ε. της διαφοράς: 

[-2,45, 9,78], p=0,429>0,05).  

   Παρόμοια, από τα αποτελέσματα του ελέγχου  Bonferroni προέκυψε ότι όσοι είναι ηλικίας 

έως 49 ετών (ΜΤ=49,41, ΤΑ=9,85) είχαν σημαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής (95% Δ.Ε. της 

διαφοράς: [3,23, 125,15], p=0,007<0,05)  από όσους ήταν 50 έως 64 ετών (ΜΤ=35,22, 

ΤΑ=11,67). Παρόμοια, όσοι είναι ηλικίας έως 49 ετών (ΜΤ=49,0, ΤΑ=5,0) είχαν σημαντικά 

καλύτερη ποιότητα ζωής (95% ΔΕ της διαφοράς: [5,23, 25,33], p=<0,001) από όσους ήταν 65 

ετών και άνω (ΜΤ=34,12, ΤΑ=11,29). Ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ 

όσων ήταν ηλικίας 50 έως 64 ετών και όσων ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω (95% Δ.Ε. της 

διαφοράς: [-10,17, 7,99], p=0,999>0,05). 
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   Στο Γράφημα 14 δίνεται η διαγραμματική απεικόνιση της διαφοροποίησης της ποιότητας 

ζωής της σχετιζόμενης με την σωματική υγεία και την ψυχική υγεία ως προς την ηλικιακή 

ομάδα. 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14. Σωματική και ψυχική υγεία ως προς την ηλικιακή ομάδα. 
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   Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων 

ποιότητας ζωής στην διάσταση της σωματικής υγείας σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 ως 

προς το εκπαιδευτικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε ότι η ποιότητα ζωής, η 

σχετιζόμενη με την σωματική υγεία (F=8,485, p=0,001<0,05) διαφοροποιείται σε σημαντικό 

βαθμό ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο. Ενώ δεν προέκυψε σημαντική διαφορά στην ποιότητα 

ζωής την σχετιζόμενη με την ψυχική υγεία (F=1,679, p=0,845>0,05). 

   Με τη χρήση του ελέγχου πολλαπλών συγκρίσεων του Bonferroni διερευνήθηκε μεταξύ 

ποιων εκπαιδευτικών επιπέδων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην διάσταση της 

σωματικής υγείας της ποιότητας ζωής. Από τα αποτελέσματα του ελέγχου Bonferroni 

προέκυψε ότι όσοι ήταν απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΜΤ=31,87, ΤΑ=8,63) είχαν 

σημαντικά χειρότερη ποιότητας ζωής (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [-23,3, -6,01], p=0,000<0,05), 

από όσους ήταν απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης (ΜΤ=46,55, ΤΑ=7,44).  

   Παρόμοια, όσοι ήταν απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης είχαν σημαντικά χειρότερη 

ποιότητας ζωής (95% Δ.Ε. της διαφοράς: [-22,17, -1,40], p=0,018<0,05) από όσους ήταν 

κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού (ΜΤ=43,66, ΤΑ=9,63). Επιπλέον, προέκυψε ότι όσοι 

ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΜΤ=34,65, ΤΑ=13,01) είχαν σημαντικά 

χειρότερη ποιότητας ζωής (95% ΔΕ της διαφοράς: [-18,49, -0,39], p=0,036<0,05) από όσους 

ήταν απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης.  

   Ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ όσων ήταν απόφοιτοι υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης ετών και όσων ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (95% Δ.Ε. της 

διαφοράς: [-2,42, 12,89], p=0,395>0,05), μεταξύ όσων ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ετών και όσων ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού (95% Δ.Ε. της 

διαφοράς: [-17,26, 4,15], p=0,590>0,05).  
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 Στο Γράφημα 15 δίνεται η διαγραμματική απεικόνιση της διαφοράς της ποιότητας ζωής της 

σχετιζόμενης με την σωματική υγείας ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο.  

 

 

  ΓΡΑΦΗΜΑ 15. Διάστημα εμπιστοσύνης Σωματική υγείας ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο. 
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Αποτελέσματα Φάση 4 
 

   Τα αποτελέσματα της 4ης φάσης της έρευνας αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του δείγματος 

των 20 ατόμων που συμμετείχαν δίνονται στον Πίνακα 20. Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν 

γυναίκες (Ν=15) 75%, Κυπριακής καταγωγής (Ν=18) 90%, έγγαμοι (Ν=19) 95%, απόφοιτοι 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ν=15) 75%. Επιπρόσθετα, το 55% (Ν=11) ήταν άνεργοι. Τέλος, 

το 50% (Ν=10) των συμμετεχόντων ήταν σύζυγοι των δυνητικών δωρητών και ληπτών 

οργάνων και το 30% (Ν=15) των συμμετεχόντων ήταν αδέρφια των δυνητικών δωρητών και 

ληπτών οργάνων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Χαρακτηριστικά δείγματος. 
 

 Ν % 

Φύλο Άντρας 5 25,0% 

Γυναίκα 15 75,0% 

Εθνικότητα Ελληνική 2 10,0% 

Κυπριακή 18 90,0% 

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος 19 95,0% 

Άγαμος 1 5,0% 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 

15 75,0% 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

2 10,0% 

Κολλέγιο/ΑΕΙ 3 15,0% 

Ώρες εργασίας Άνεργος 11 55,0% 

11-25 2 10,0% 

26-40 3 15,0% 

Πάνω από 40 4 20,0% 

Σχέση με το  

δυνητικό δωρητή/λήπτη 

 

Σύζυγος 10 50,0% 

Γονέας 1 5,0% 

Αδερφός 6 30,0% 

Παιδί 3 15,0% 

Δωρητές Ναι 

Όχι 

7 

13 

35,0% 

65,0% 
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Επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων 
 

   Στον Πίνακα 21 δίνονται τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων 

αναφορικά με την ενότητα του ερωτηματολογίου που αφορά τις γνώσεις των μελών των 

οικογενειών των δυνητικών δωρητών και ληπτών οργάνων. Από τον Πίνακα 21 προκύπτει ότι 

όλες οι ερωτήσεις έχουν σημαντική φόρτιση (άνω του 0,5) ενώ χρήση ενός παράγοντα και η 

ομαδοποίηση των 7 ερωτήσεων σε μια κλίμακα ερμηνεύει το 57,43% της συνολικής 

μεταβλητότητας των δεδομένων. Η ανάλυση δείχνει ότι η διάσταση του ερωτηματολογίου 

αναφορικά με τις γνώσεις των μελών των οικογενειών των δυνητικών δωρητών και ληπτών 

οργάνων εμφανίζει εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής καθώς επαληθεύεται η 

μονοδιάστατη δομή της. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21. Ο συγκεκριμένος πίνακας παρουσιάζει τις φορτίσεις της κάθε ερώτησης στους 
τρείς παράγοντες. 
 

 

Factors 

1 2 3 

Η μεταμόσχευση νεφρού προτιμάται έναντι της 

αιμοκάθαρσης για τη θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας. 

0,606   

Ένα άτομο δεν μπορεί να διαθέσει ένα νεφρό δεδομένου 

ότι είναι ζωτικής σημασίας όργανο που είναι απαραίτητο 

για μια υγιή ζωή. 

0,881   

Μόνο άμεσα μέλη της οικογένειας (αδελφοί, αδελφές, 

γονείς ή παιδιά) μπορούν να είναι ζωντανοί δωρητές 

νεφρών. 

0,867   

Τα μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας σε ζωντανούς 

δότες είναι πολύ σπάνια μετά τη δωρεά νεφρών (π.χ. 

υψηλή ΑΠ, νεφρική νόσο). 

0,738   

Οι άμεσες χειρουργικές επιπλοκές στους δότες είναι 

συχνές και μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. 

0,736   

Οι γυναίκες μπορεί να έχουν δυσκολία με μελλοντικές 

εγκυμοσύνες αν δωρίσουν νεφρό. 

0,714   

Τα ποσοστά επιτυχίας σε μεταμόσχευση νεφρού από 

ζώντα δότη και πτωματικό δότη είναι περίπου ίδια. 

0,879   
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Είναι ηθικά αποδεκτό να λαμβάνεται νεφρός από ένα υγιές 

άτομο. 

 
0,608 

 

Νοουμένου ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, οι άνθρωποι 

πρέπει να εισέλθουν στην επόμενη ζωή με ένα πλήρες 

σώμα. 

 

0,801 

 

Οι δωρητές νεφρού συχνά συμφωνούν να δωρίσουν λόγω 

αισθημάτων ενοχής ή οικογενειακής πίεσης. 

 
0,576 

 

Η δωρεά νεφρού είναι μια συναρπαστική εμπειρία για τους 

ζωντανούς δότες. 

 
0,535 

 

Η δωρεά ενός νεφρού σε κάποιον απαιτεί μια εξαιρετικά 

στενή προσωπική σχέση. 

 
0,506 

 

Μια μεταμόσχευση νεφρού ζωντανού δότη μπορεί να 

ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ του δότη και του λήπτη. 

 
0,761 

 

Η προσέγγιση ενός δυνητικού δωρητή, ο οποίος στη 

συνέχεια αρνείται τη δωρεά, θα αλλάξει τη σχέση μεταξύ 

δυνητικού δωρητή και λήπτη. 

 

0,545 

 

Το να ζητηθεί από κάποιον να δωρίσει, κάνει τον 

παραλήπτη να φαίνεται εγωιστής ή άπληστος. 

 
0,576 

 

Είναι αποδεκτό για έναν γονέα να λαμβάνει νεφρό από το 

παιδί του (άνω των 18 ετών). 

 
0,630 

 

Οι αποφάσεις σχετικά με τη δωρεά πρέπει να λαμβάνονται 

μόνο από τον δότη. 

 
0,788 

 

Δεδομένου ότι η λειτουργία του δότη δεν είναι άνευ 

κινδύνου, κάποιος που χρειάζεται μεταμόσχευση νεφρού 

θα πρέπει να περιμένει έναν νεφρό από πτωματικό δότη. 

 

0,762 

 

Πάντα διστάζω να δω τον οικογενειακό μου γιατρό ακόμα 

και όταν είμαι πολύ άρρωστος. 

  0,576 

Φοβάμαι το αίμα, τις βελόνες και τη χειρουργική 

επέμβαση. 

  0,811 

Αποφεύγω τα φάρμακα που συνταγογραφούνται και 

προτιμώ εναλλακτικές θεραπείες. 

  0,602 

Πιστεύω στον γιατρό μου και πάντα ακολουθώ τις 

συμβουλές του. 

  0,782 

Με κάνει νευρικό όταν οι άνθρωποι μιλάνε για το θάνατο.   0,765 
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Ανάλυση αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας 1ης και 2ης μέτρησης 
 

   Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματος εσωτερικής συνέπειας των τριών 

διαστάσεων του εργαλείου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας α 

του Cronbach. Από τον Πίνακα 22 προκύπτει ότι οι διαστάσεις των γνώσεων και των 

πεποιθήσεων εμφανίζουν αποδεκτή αξιοπιστία (α>0,7). Παρόμοια, υψηλή αξιοπιστία 

εμφανίζει η διάσταση που αφορά τα προσωπικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δωρεά 

(α>0,7). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Αποτελέσματα ανάλυσης αξιοπιστίας για τις τρείς διαστάσεις του εργαλείου. 
 

 1η μέτρηση 2η μέτρηση 

Γνώσεις 0,710 0,710 

Πεποιθήσεις 0,727 0,727 

Προσωπικά χαρακτηριστικά 0,773 0,776 

 

 

Αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου 
 

   Η επόμενη ανάλυση αφορούσε την αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου. Για την ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής ενδοταξικής συσχέτισης για την διερεύνηση της ύπαρξης 

σημαντικής συσχέτισης μεταξύ της 1ης και 2ης μέτρησης.  

   Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 23. Από τον συντελεστή συσχέτισης προκύπτει ότι 

υπάρχει πολύ υψηλή συσχέτιση μεταξύ της πρώτης και δεύτερης μέτρησης και στις τρείς 

διαστάσεις. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του εργαλείου που 

επιλέχθηκε.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Αποτελέσματα αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου με χρήση του συντελεστή 
συσχέτισης ο οποίος συμβολίζεται με r.  

 

 r p 

Γνώσεις 0,990 <0,01 

Πεποιθήσεις 0,989 <0,01 

Προσωπικά χαρακτηριστικά 0,856 <0,01 

 

Επίδραση της παρέμβασης σε στάσεις δωρητών και μη δωρητών 
 

      Η τελευταία ενότητα δίνει τα περιγραφικά αποτελέσματα για τις τρεις βασικές διαστάσεις 

του εργαλείου (γνώση, πεποιθήσεις και προσωπικά χαρακτηριστικά). Τα συνοπτικά 

αποτελέσματα των τριών διαστάσεων δίνονται στον Πίνακα 24. Η μέση τιμή της διάστασης της 

γνώσης έναντι της μεταμόσχευσης πριν από το πρόγραμμα παρέμβασης ήταν 3,39 (ΤΑ=0,63) 

για τους μη δότες και 3,49 (ΤΑ=0,74) για τους δότες. Μετά την παρέμβαση, η μέση τιμή της 

διάστασης γνώσης έναντι μεταμόσχευσης ήταν 3,42 (ΤΑ=0,63) για τους μη δότες και 3,14 

(ΤΑ=0,72) για τους δότες. Ο μικτός σχεδιασμός ANOVA υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει 

σημαντική κύρια επίδραση του προγράμματος παρέμβασης στη γνώση, F(1,18) = 0,002, 

p=0,969, ενώ δεν υπάρχει σημαντική κύρια επίδραση της ομάδας στη γνώση, F(1, 18) = 0,055, 

p=0,817. Παρομοίως, δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση του προγράμματος 

παρέμβασης και της ομάδας (δότες έναντι μη δωρητών) στην αλλαγή γνώσης, F(1,18) = 1,01, 

p=0,308. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει έλλειψη γνώσης των δωρητών και των μη δωρητών 

σχετικά με τη μεταμόσχευση, καθώς αυτή η διάσταση μπορεί να πάρει τιμές από 1 έως 5 και μια 

μέση τιμή μεταξύ 2,5 και 3,5 υποδεικνύει ελλιπή γνώση. Ομοίως, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

το πρόγραμμα πληροφόρησης δεν άλλαξε σημαντικά το επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων.  

   Επιπλέον, η μέση τιμή στη διάσταση των πεποιθήσεων πριν από το πρόγραμμα παρέμβασης 

ήταν 2,85 (ΤΑ=0,32) για τους μη δότες και 3,10 (ΤΑ=0,45) για τους δότες. Μετά την παρέμβαση, 

η μέση τιμή των πεποιθήσεων έναντι της διάστασης μεταμόσχευσης ήταν 2,83 (ΤΑ=0,31) για 

τους μη δότες και 3,09 (ΤΑ=0,45) για τους δότες. Ο μικτός σχεδιασμός ANOVA υποστηρίζει 

ότι δεν υπάρχει σημαντική κύρια επίδραση του προγράμματος παρέμβασης στις πεποιθήσεις, 
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F(1,18) = 1,145, p=0,299 ενώ δεν υπάρχει σημαντική κύρια επίδραση της ομάδας στις 

πεποιθήσεις, F(1, 18) = 2,182, p=0,157. Ομοίως, δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση 

του προγράμματος παρέμβασης και της ομάδας (δότες έναντι μη δωρητών) στην αλλαγή 

πεποιθήσεων, F(1,18) = 1,145, p=0,299. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι δότες και οι μη δότες 

έχουν ουδέτερη άποψη για τη δωρεά ζωντανών νεφρών. Ομοίως, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

το πρόγραμμα πληροφόρησης δεν άλλαξε το επίπεδο των πεποιθήσεων των συμμετεχόντων. 

   Τέλος, η ανάλυση έδειξε ότι η μέση τιμή για τη διάσταση των προσωπικών χαρακτηριστικών 

πριν από το πρόγραμμα παρέμβασης ήταν 2,18 (ΤΑ=0,26) για τους μη δότες και 2,14 (ΤΑ=0,38) 

για τους δότες. Μετά την παρέμβαση, η μέση τιμή της διάστασης των προσωπικών 

χαρακτηριστικών ήταν 2,11 (ΤΑ=0,18) για τους μη δότες και 2,03 (ΤΑ=0,21) για τους δότες. Ο 

μικτός σχεδιασμός ANOVA υποστηρίζει ότι υπάρχει σημαντική κύρια επίδραση του 

προγράμματος παρέμβασης στα προσωπικά χαρακτηριστικά, F(1, 18) = 5,061, p=0,037, ενώ δεν 

υπάρχει σημαντική κύρια επίδραση της ομάδας στα προσωπικά χαρακτηριστικά, F(1, 18) = 

0,293, p=0,595. Ομοίως, δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση του προγράμματος 

παρέμβασης και της ομάδας (δότες έναντι μη δωρητών) στην αλλαγή των προσωπικών 

χαρακτηριστικών, F(1, 18) = 0,193, p=0,665. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι δότες και οι μη 

δότες τείνουν να συμφωνούν κάπως με την έλλειψη άνεσης με ιατρικά θέματα. Ομοίως, τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το πρόγραμμα πληροφοριών δεν αλλάζει το επίπεδο άνεσης με 

ιατρικά θέματα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις τρεις διαστάσεις ανά ομάδα. 
  

 Μη-Δωρητές (Ν=13) Δωρητές (Ν=7) 

 Πριν Μετά Πριν Μετά 

 Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

Γνώσεις 3,39 0,63 3.42 0.63 3,49 0,74 3,47 0,72 

Πεποιθήσεις 2,85 0,32 2,83 0,31 3,10 0,45 3,09 0,45 

Προσωπικά 

χαρακτηριστικά 
2,18 0,26 2,11 0,18 2,14 0,38 2,03 0,21 

 

        *Μ.Ο (Μέσος όρος) – M (mean) / Τ.Α (Τυπική Απόκλιση) – SD (Standard Deviation) 
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   Τέλος, για τους δωρητές (Ν=7) οι απόψεις τους καταγράφηκαν τόσο πριν όσο και μετά την 

παρέμβαση σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εμπειρία δωρεάς. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 25 και 26. Ο Πίνακας 25 δείχνει ότι η πλειοψηφία 

των δωρητών διαφώνησε ότι χρειάστηκε πολύς χρόνος για να γίνουν δότες και διαφώνησε ότι 

ερεύνησαν προσεκτικά τον αντίκτυπο στη ζωή τους προτού λάβουν μια τελική απόφαση. Αντ 

'αυτού, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι αισθάνονταν ελεύθεροι να αρνηθούν να γίνουν 

δωρητές (η απόφαση εξαρτάται από όλους) και επιβεβαίωσαν ότι οι πληροφορίες που έλαβαν 

σχετικά με την λειτουργία δεν έκαναν καμία διαφορά στην απόφασή μου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25. Περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (μόνο 
δωρητές) πριν και μετά την παρέμβαση. 

 

 Πριν Μετά 

 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Κάπως 
Διαφωνώ Συμφωνώ 

Συμφων

ώ 

Κάπως 

Διαφωνώ 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Χρειάστηκε πολύς χρόνος 

να αποφασίσω. 0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 0 0,0% 7 100% 

Έψαξα προσεκτικά τις 

επιπτώσεις στη ζωή μου 

πριν λάβω τελική απόφαση. 
0 0,0% 3 42,9% 4 57,1% 0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 

Αποφάσισα σχεδόν αμέσως 

όταν έμαθα ότι απαιτείται 

μεταμόσχευση νεφρού. 4 57,1% 2 28,6% 1 14,3% 4 57,1% 2 28,6% 1 14,3% 

Ένιωσα οικογενειακή πίεση 

να γίνω δότης. 0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 

Ένιωσα ελεύθερος να 

αρνηθώ να είμαι δωρητής. 

Η απόφαση ήταν εξ 

ολοκλήρου δική μου καθ’ 

όλη τη διάρκεια. 

4 57,1% 3 42,9% 0 0,0% 6 85,7% 1 14,3% 0 0,0% 

Θα προτιμούσα αν κάποιος 

άλλος θα μπορούσε να ήταν 

ο δωρητής. 
0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0% 
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Οι πληροφορίες που έλαβα 

σχετικά με τη λειτουργία 

δεν άλλαξαν τίποτα στην 

απόφαση μου. 
7 

100,0

% 
0 0,0% 0 0,0% 7 

100,0

% 
0 0,0% 0 0,0% 

 

* Σ=Συμφωνώ, ΣΚ=Συμφωνώ Κάπως, Δ=Διαφωνώ 

   

 Ο Πίνακας 26 δείχνει ότι η πλειονότητα των δωρητών δεν ένιωσαν πόνο κατά τη διάρκεια της 

επέμβασης, αλλά δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν οικονομική δυσκολία ως αποτέλεσμα της δωρεάς. 

Επιπλέον, οι δωρητές οργάνων αναγνώρισαν ότι ο εργοδότης τους ήταν εξυπηρετικός και 

κατανοητός, ενώ όλοι οι δότες δήλωσαν ότι απέκτησαν αυτοεκτίμηση μετά τη διαδικασία και 

είναι ευχαριστημένοι με την εμπειρία τους ως ζωντανός δότης νεφρών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26. Περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με την εμπειρία της δωρεάς (μόνο δωρητές) 
πριν και μετά την παρέμβαση. 
 

 Πριν Μετά 

 

Σίγουρα Ναι Κάπως Ναι Όχι Σίγουρα Ναι Κάπως Ναι Όχι 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % N % 

Η επέμβαση ήταν πιο 

οδυνηρή από το 

αναμενόμενο; 

0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 4 57,1% 3 42,9% 

Έχετε βιώσει οικονομικές 

δυσκολίες ως αποτέλεσμα 

της δωρεάς; 

5 71,4% 2 28,6% 0 0,0% 7 100% 0 0,0% 0 0,0% 

Ανησυχείτε για τη 

μακροπρόθεσμη υγεία σας 

με ένα νεφρό; 

1 14,3% 4 57,1% 2 28,6% 6 85,7% 0 0,0% 1 14,3% 
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Ήταν ο εργοδότης σας 

βοηθητικός και 

κατανοητικός; 

6 100,0

% 

0 0,0% 0 0,0% 6 100% 0 0,0% 0 0,0% 

Έχετε κερδίσει οποιαδήποτε 

αυτοεκτίμηση ή εκτίμηση 

άλλων μετά από δωρεά; 

7 100,0

% 

0 0,0% 0 0,0% 7 100% 0 0,0% 0 0,0% 

Είστε ευχαριστημένος από 

την εμπειρία σας ως 

ζωντανός δωρητής νεφρών; 

7 100,0

% 

0 0,0% 0 0,0% 7 100% 0 0,0% 0 0,0% 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

   Η οικογένεια, ως σύνθετο σύστημα που διέπετε από κανόνες ομοιόστασης και ανάπτυξης, 

αναζητά σημεία ισορροπίας μεταξύ συντήρησης και ανάπτυξης των μελών (Lansom JD et al., 

2014). Συνεπώς, η κατανόηση των οικογενειακών εμπειριών στη διαδικασία μεταμόσχευσης 

νεφρού ενός ζώντος δότη αντικατοπτρίζει την ανάγκη επανεξέτασης της φροντίδας που 

παρέχεται τόσο στον παραλήπτη, όσο και στον δότη και την οικογένεια, είτε σε σωματικές είτε 

σε συναισθηματικές πτυχές. Στη μελέτη των Goreti et al., (2015) παρατηρείται ότι η θεραπεία 

της χρόνιας νεφρικής νόσου οδηγεί σε πόρους μερικής απώλειας αυτονομίας και αλλαγών στη 

διάθεση, με συνέπεια οι ασθενείς να εξαρτώνται προσωρινά από την οικογένεια τους, για την 

οποία μετατρέπονται σε προτεραιότητα. Συνεπώς, η καθημερινότητα και των 2 πλευρών 

τροποποιείται με στόχο την προώθηση της θεραπείας σε κλινικές ή και στην κατοικία (Cruz 

MGdS et al., 2015).  

   Τα αποτελέσματα άλλων ερευνών επισημαίνουν τις συνέπειες της εμπειρίας μιας οικογένειας 

που επηρεάζεται από χρόνια νεφρική νόσο και βιώνει τη μεταμόσχευση ζώντος δότη από το 

οικογενειακό περιβάλλον για την οικογενειακή ενότητα (Laakkonen H et al., 2013 & ThirskLM 

et al., 2014). Τόσο η διάγνωση, (Cangro C., 2014) όσο και η διαδικασία της αιμοκάθαρσης έχει 

άμεση επίδραση στις οικογένειες και τη δυναμική αυτών (Murray L et al., 2013). Παράλληλα, η 

διαδικασία της μεταμόσχευσης οργάνου, καθώς καιη αναμονή αυτής, συνοδεύεται τόσο για τους 

ασθενείς όσο και για τις οικογένειες τους από έντονα συναισθήματα άγχους και φόβου θανάτου 

(Annema C et al., 2015 & Ríos A et al., 2010 & McCaughan JA et al., 2014 & Ordin YS et al., 

2011 & Telles-Correia D et al., 2009). Επιπλέον, νεφρολογικοί ασθενείς έχουν να 

αντιμετωπίσουν τόσο τα τυπικά προβλήματα μεταμόσχευσης, ( Telles-Correia D et al., 2009 & 

Goetzmann L et al., 2006 & Schulz K-H et al., 2015 & Stewart KE et al., 2014) όσο και την 

εξασθένηση της ποιότητας ζωής (QoL) λόγω νεφρικής ανεπάρκειας (Bajaj JS et al., 2011 & 

Bjørk IT et al., 2008).Ο φόβος του θανάτου, ανεξαρτήτως παθολογίας, μπορεί να αναλάβει έναν 

ειδικό ρόλο, καθώς υψηλό άγχος συμβάλλει στα χαμηλότερα επίπεδα ανάκλησης των ασθενών 

και αυξάνει τον κίνδυνο μη τήρησης της θεραπείας, πιστεύοντας ότι ο θάνατος θα ήταν μια λύση 

(Martin LR et al., 2005).  

   Ο πόνος και η ταλαιπωρία των οικογενειών σε σοβαρές ασθένειες, καθώς επίσης και ο φόβος 

του θανάτου, ως απόρροια της θνησιμότητας, αυξάνουν το επίπεδο άγχους, το οποίο με τη σειρά 

του επιδεινώνει τις συνθήκες υγείας (Furer P et al., 2008). Σε προηγούμενες μελέτες, σχετικές 

με τη δωρεά οργάνων, γίνεται μόνο μια σύντομη, και χωρίς θεωρητική βάση, αναφορά στο θέμα 
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του θανάτου. Οι ποσοτικές μελέτες του τομέα αφορούν τη μέτρηση εννοιών σχετικών με το 

θάνατο, όπως η θρησκευτικότητα, η σωματική ακεραιότητα και το άγχος για το θάνατο, (Morgan 

SE., 2004 & Morse CR et al., 2009 & Wu AMS., 2008) ενώ ποιοτικές έρευνες σχετίζονται με 

τον εντοπισμό δηλώσεων που αναφέρονται στον φόβο του θανάτου και στην έννοια του ταμπού 

(Wittig DR., 2001). Τα ταμπού του θανάτου και της δεισιδαιμονίας αποτελούν τους 2 κύριους 

ψυχολογικούς μηχανισμούς που συνδέονται με την αντιμετώπιση από τα άτομα του ενδεχόμενου 

θανάτου τους. Επομένως, και καθώς τα τρέχοντα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα, απαιτείται μια 

καλύτερη κατανόηση του δεσμού μεταξύ του άγχους γύρω από το θάνατο και της συζήτησης. 

Καμία από τις υπάρχουσες έρευνες δεν περιέγραψε τους ψυχολογικούς μηχανισμούς, που 

εμπλέκονται κατά την αντιμετώπιση ενός φαινομένου, που σχετίζεται με το θάνατο, και που 

μπορεί να επηρεάσουν τις συμπεριφορές κατά τη διάρκεια συζητήσεων με μέλη της οικογένειας.  

   Η επίδραση της παροχής φροντίδας σε ασθενείς με χρόνιες ασθένειες έχει μελετηθεί για 

διάφορες ασθένειες. Η φροντίδα μπορεί να σχετίζεται με συναισθηματικές δυσκολίες, όπως 

κατάθλιψη, ποικιλία συμπτωμάτων που σχετίζονται με το άγχος, τον φόβο θανάτου, την 

υπερβολική χρήση φαρμάκων, αρνητικό αντίκτυπο στην αντίληψη της σωματικής υγείας και 

μειωμένη ποιότητα ζωής (HepburnKW et al., 2001). Η διερεύνηση τρόπων υποστήριξης των 

φροντιστών μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο για τον ασθενή όσο και για τον 

φροντιστή. Έμφαση δόθηκε στον εντοπισμό των οικογενειακών φροντιστών και τον έλεγχο της 

φροντίδας του φροντιστή τους, για τη βελτιστοποίηση της ευημερίας του φροντιστή (McMillan 

SC et al., 2006 & Dias A et al., 2008 & Signe A et al., 2008). Η συζήτηση των δεξιοτήτων 

αντιμετώπισης μπορεί να βελτιώσει το QoL του φροντιστή, ακόμη και στο δύσκολο περιβάλλον 

της φροντίδας στο τέλος της ζωής. 

   Η ψυχοκοινωνική παρέμβαση μπορεί να έχει σημαντικές, θετικές επιπτώσεις στο βάρος των 

φροντιστών και να βελτιώσει την ικανοποίησή τους με το ρόλο τους ( McMillan SC et al., 2006 

& Dias A et al., 2008 & Signe A et al., 2008). Μετά από συστηματική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, εντοπίσθηκαν μόνο τρία άρθρα που περιγράφουν τις παρεμβάσεις για τους 

φροντιστές ασθενών με ΧΝΚ. Σε όλες τις περιπτώσεις αξιολογείται η επίδραση του 

εκπαιδευτικού υλικού που δίνεται στον φροντιστή και περιγράφεται μια βελτίωση της γνώσης, 

χωρίς αναφορά άλλων αποτελεσμάτων. Συνολικά, συμπεραίνεται ότι το βάρος της φροντίδας 

του CKD είναι παρόμοιο με αυτό που έχει παρατηρηθεί με άλλες χρόνιες ασθένειες (Tong A et 

al., 2008). Σκοπός της παρούσας έρευνα ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των 

νοσηλευτών γύρω από την προσφορά οργάνων-μεταμοσχεύσεις και να αναδειχθούν πιθανές 

συσχετίσεις τους με δημογραφικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, σκοπός της έρευνας ήταν η 
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εφαρμογή ενός διαδικτυακού προγράμματος εκπαίδευσης με σκοπό την επίτευξη μιας 

θετικότερες στάσης και άποψης των νοσηλευτών γύρω από την προσφορά οργάνων-

μεταμοσχεύσεις.  

   Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι σε επίπεδο απόψεων στάσεων οι νοσηλευτές, πριν το πρόγραμμα 

παρέμβασης, επέδειξαν ένα ουδέτερο επίπεδο σε θέματα διασφάλισης των επιθυμιών του 

δυνητικού δότη οργάνων, σε θέματα δράσης για τη στήριξης της οικογένειας του δυνητικού δότη 

οργάνων και σε θέματα δράσης για την προώθηση της δωρεάς οργάνων. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμβαδίζουν με ευρήματα άλλων ερευνών που δείχνουν ότι οι νοσηλευτές γενικά έχουν μια 

ουδέτερη στάση απέναντι στη μεταμόσχευση (Babaie et al., 2015 & Vlaisavljević et al., 2014 & 

Lomero et al., 2017) με τον κυριότερο λόγο που επιφέρει αυτή την ουδέτερη στάση να είναι η 

ελλιπής ενημέρωση / εκπαίδευση των νοσηλευτών σε ζητήματα μεταμοσχεύσεων ή δωρεάς 

οργάνων (Hoy et al., 2017 & Witjes et al., 2018). Το αποτελέσματα της επίδρασης ενός 

προγράμματος εκπαίδευσης στην στάση των νοσηλευτών επιβεβαιώθηκε απο την παρούσα 

μελέτη.  

   Αναλυτικότερα, τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι η επιμορφωτική παρέμβαση είχε 

σημαντική επίδραση στη στάση των νοσηλευτών απέναντι στη δωρεά και τη μεταμόσχευση 

οργάνων, στη στάση τους προς την οικογένεια του δότη και τη στάση και τις δράσεις τους 

αναφορικά με την προώθηση της δωρεάς οργάνων. Και στους τρεις άξονες, οι διαφορές που 

σημειώθηκαν μετά από την παρέμβαση ήταν σημαντικές και δείχνουν τις δυνατότητες που έχει 

μια τέτοιου είδους ενημέρωση και επιμόρφωση. Παρόμοια, αποτελέσματα για την επίδραση των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης. ενημέρωσης στη στάση των νοσηλευτών έχει αναδειχθεί από 

παρόμοιες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία (Hoy et al., 2017 & Witjes et al., 2018 & Ordin & 

Söylemez., 2018 & Allahverdi et al., 2020). Τα αποτελέσματα σχετικά με τη συμμετοχή των 

νοσηλευτών ή του οικογενειακού/φιλικού περιβάλλοντος στη διαδικασία δωρεάς οργάνων 

παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία τους δεν είχε προηγούμενη εμπειρία. Αναφορικά με την 

εμπειρία τους από τη συμμετοχή στη φροντίδα ασθενών με καταστροφική εγκεφαλική βλάβη 

και τη συμμετοχή σε προσέγγιση της οικογένειας πιθανού δότη για τη δωρεά οργάνων προέκυψε 

ότι ένα σημαντικό ποσοστό νοσηλευτών ένιωθαν άβολα τόσο από τη συμμετοχή στη φροντίδα 

ασθενών με καταστροφική εγκεφαλική βλάβη όσο και από τη συμμετοχή σε προσέγγιση της 

οικογένειας πιθανού δότη για τη δωρεά οργάνων.  

   Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν ευρήματα της βιβλιογραφίας που 

αναφέρουν ότι οι νοσηλευτές στην πλειοψηφία τους δεν είναι έτοιμοι να διαχειριστούν μια 

τέτοια κατάσταση και απαιτούνται ενέργειες οι οποίες θα αλλάξουν την οπτική τους και θα τους 
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κάνουν να αισθανθούν άνετα απο τη συμμετοχή τους στη φροντίδα ασθενών με καταστροφική 

εγκεφαλική βλάβη ή απο τη διαδικασία προσέγγισης της οικογένειας πιθανού δότη για (de 

Moraes et al., 2014 & Yazdi Moghaddam et al., 2020). Τέλος, απο την ανάλυση παρατηρήθηκε 

ότι οι άνδρες νοσηλευτές έχουν μια θετικότερη στάση από τις γυναίκες μετά την παρέμβαση. 

Επίσης, η ηλικία δεν βρέθηκε να συσχετίζεται σημαντικά με τις στάσεις και τις δράσεις των 

νοσηλευτών.  

   Επίσης η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων σχετικά με τη μεταμόσχευση νεφρού 

ζωντανού δότη στον γενικό πληθυσμό. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν 

ουδετερότητα όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στη μεταμόσχευση νεφρού ζώντος δότη. Η 

μελέτη του θέματος των μεταμοσχεύσεων και της στάσης απέναντι στη δωρεά οργάνων 

θεωρείται σημαντική, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

στη δωρεά οργάνων (Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Δωρεάς και Μεταμόσχευσης, 2017 & 

Eurotransplant., 2018 & EDQM., 2018). Ως αποτέλεσμα, η υψηλή ζήτηση για μεταμοσχεύσεις 

δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Ως εκ τούτου, το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε στην παρούσα 

μελέτη μπορεί να βοηθήσει στην επισήμανση του προβλήματος και στην ενημέρωση του κοινού 

και των γιατρών, προκειμένου να βελτιώσει τη στάση απέναντι στη δωρεά οργάνων και να 

αυξήσει τους δότες στη χώρα.  

   Από την ανάλυση σχετικά με την επίδραση του προγράμματος πληροφόρησης στις στάσεις 

των δωρητών και των μη δωρητών, παρατηρήθηκε ότι οι πληροφορίες δεν είχαν σημαντική 

επίδραση στη στάση τόσο των δωρητών όσο και των μη δωρητών. Γι’ αυτό τον λόγο μετά την 

ολοκλήρωση της έρευνας δόθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο στις οικογένειες με γενικές 

πληροφορίες που αφορούσαν τι είναι μεταμόσχευση, τι είναι εθελοντής δότης οργάνων, ποιος 

δέχεται ένα μόσχευμα, δωρεά από ζωντανό δότη, προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μετά 

από τη λήψη ενός μοσχεύματος, εγκυμοσύνη και νεφρική νόσος. Με αυτή την ανάλυση 

απαντήθηκε και η συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση των σκοπών της διδακτορικής έρευνας.  

   Επιπλέον η αναμονή της μεταμόσχευσης έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να έχει σημαντικές 

συνέπειες στην ποιότητα ζωής των οικογενειών των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων. 

Οι περισσότερες από τις μελέτες στον τομέα έχουν επικεντρωθεί στην QOL των ασθενών τόσο 

πριν όσο και μετά τη μεταμόσχευση, αν και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα μέλη της 

οικογένειας του λήπτη μεταμοσχεύσεων επηρεάζονται επίσης από την εκτέλεση καθημερινών 

καθηκόντων που προκύπτουν από την παροχή φροντίδας των ασθενών (Rodrigue JR etal., 2010). 

Σε αυτήν την κατεύθυνση έχει παρατηρηθεί ο υψηλός επιπολασμός άγχους και κατάθλιψης 

στους φροντιστές των ασθενών που λαμβάνουν μεταμόσχευση (Goetzinger AM et al., 2012 & 
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Virches A et al., 2010). Η ποιότητα ζωής των οικογενειών μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας, αν και φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι φροντιστές βιώνουν 

επίσης οφέλη, όπως η απόκτηση μιας νέας προοπτικής ζωής (Yang X et al., 2010). Ενώ ο 

φροντιστής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ενήλικας με γενετική ή συναισθηματική σχέση με τον 

ασθενή, συνήθως ο φροντιστής είναι ο/η σύζυγος που συγκατοικούν με τον ασθενή. Για αυτούς 

τους φροντιστές, μπορεί να προκύψει κοινωνική και συναισθηματική απομόνωση, επειδή 

περιορίζονται όλο και περισσότερο στα σπίτια τους για τη φροντίδα του ασθενούς. Η φύση της 

συζυγικής σχέσης μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

σύγκρουση, σύγχυση και διαπροσωπική απόσταση. Η περίοδος αναμονής της μεταμόσχευσης 

μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, άγχος, φόβο και θυμό για τους φροντιστές καθώς 

προετοιμάζονται για την πιθανότητα θανάτου του ασθενούς (Goetzinger AM et al., 2020). Η 

δική τους ποιότητα ζωής (QOL) μπορεί να δεχθεί σημαντική επίδραση, καθώς μερικές φορές 

μπορεί να παραμελούν τις δικές τους ανάγκες προς όφελος του ασθενή.  

   Επίσης, το συλλογικό άγχος και η ευθύνη της φροντίδας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 

προσαρμογή του ασθενή καθ’ όλη τη διαδικασία μεταμόσχευσης και μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τα αποτελέσματα μετά τη μεταμόσχευση (Chen HM et al., 2010). Τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας επιβεβαίωσαν ότι οι οικογένειες των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών 

Οργάνων εμφανίζουν μειωμένη ποιότητα ζωής, τόσο στον τομέα της σωματικής όσο και στον 

τομέα της ψυχικής υγείας. Η επιβάρυνση των φροντιστών των ασθενών που είναι δυνητικοί 

δωρητές ή λήπτες οργάνων έχει επιβεβαιωθεί από έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία (Malik P et 

al., 2013 & Myaskovsky L et al., 2005 & Yang X et al., 2012). Επιπρόσθετα, από την παρούσα 

έρευνα προέκυψε ότι η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό την ποιότητα ζωής των οικογενειών (φροντιστών) των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών 

Οργάνων. Η αύξηση της ηλικίας των οικογενειών (φροντιστών) των Δυνητικών Δωρητών και 

Ληπτών Οργάνων συνδυάζεται με μειωμένη ποιότητα ζωής (σωματικής και ψυχικής) ενώ το 

υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο συνδέθηκε με καλύτερη σωματική υγεία.  
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

   Βασικό περιορισμό της μελέτης αποτέλεσε το μικρό μέγεθος δείγματος (50 οικογένειες) καθώς 

και το ότι το δείγμα επιλέχθηκε με χρήση δειγματοληψίας ευκολίας. Το μικρό μέγεθος δείγματος 

και η μη τυχαία επιλογή δείγματος είναι σημαντικοί περιοριστικοί παράγοντες που συνδέονται 

με την εξωτερική εγκυρότητα της έρευνας. Η μη επίτευξη εξωτερικής εγκυρότητας είναι 

περιορισμός που εμποδίζει την γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων στο σύνολο του 

πληθυσμού των οικογενειών Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων. 

   Επίσης ακόμη ένας βασικός περιορισμός της μελέτης ήταν η μικρή συμμετοχή/ανταπόκριση 

των συμμετεχόντων νοσηλευτών, που περιόρισε το δείγμα σε 47 συμμετέχοντες. Αν και το 

αρχικό ερωτηματολόγιο είχε συμπληρωθεί από 56 νοσηλευτές, μόνο 47 από αυτούς 

ανταποκρίθηκαν στην επαναληπτική έρευνα, περιορίζοντας το δείγμα. Η μειωμένη ανταπόκριση 

των νοσηλευτών μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο εργαλείο ήταν αρκετά 

μεγάλο. Επιπρόσθετα, η επιλογή δείγματος ευκολίας που δεν είναι αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσμού συνδέεται με χαμηλό επίπεδο εξωτερικής εγκυρότητας της έρευνας. Η εξωτερική 

εγκυρότητα εξετάζει εάν τα ευρήματα μιας μελέτης μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο του 

πληθυσμού.  

   Τα αποτελέσματα ερευνών με χαμηλό επίπεδο εξωτερικής εγκυρότητας πρέπει να 

ερμηνεύονται με ιδιαίτερη προσοχή  καθώς τα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν 

αντιπροσωπευτικά του συνολικού πληθυσμού (Andrade., 2018). Σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα, για την ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων θα πρέπει να ληφθεί δείγμα 

με χρήση κάποιας τεχνικής δειγματοληψίας που να ενισχύει την εξωτερική εγκυρότητα της 

έρευνας, όπως η διαστρωματωμένη δειγματοληψία ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

στατιστικές τεχνικές βάση των οποίων θα οριστεί το μέγεθος του δείγματος ώστε να 

μεγιστοποιηθεί η στατιστική ισχύς των αποτελεσμάτων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

   Πριν από το 2011 δεν υπήρχαν διαθέσιμες μελέτες που να μετρούν το ATODA σε κλινικό 

πλαίσιο. Οι Flodén et al., (2011) ανέπτυξαν και επικύρωσαν το σουηδικό ATODAS 51 στοιχείων 

για τη μέτρηση του ATODA μεταξύ νοσηλευτικών λειτουργών στις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας και CC. Στόχος της έρευνας ήταν η επαλήθευση των αποτελεσμάτων των Flodén et 

al., (2011) σε ελληνικό δείγμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το εργαλείο ATODAI 

παρουσιάζει καλές ψυχομετρικές ιδιότητες στον ελληνικό πληθυσμό. Με βάση τη βιβλιογραφία 

μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν σταθμισμένα εργαλεία για την αξιολόγηση της στάσης των 

νοσηλευτικών λειτουργών έναντι της δωρεάς οργάνων. Το ATODAΙ είναι ένα ερωτηματολόγιο 

51 στοιχείων και έχει επικυρωθεί στο σουηδικό πλαίσιο με την εφαρμογή του σε περισσότερους 

από 1,200 νοσηλευτικούς λειτουργούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δηλαδή >50% όλων 

των νοσηλευτικών λειτουργών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στη Σουηδία.  

   Η η αξιοπιστία του ATODAI δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί σε άλλες χώρες. Αρκετές 

βιβλιογραφικές μελέτες που στοχεύουν στην καταγραφή της στάσης των νοσηλευτικών 

λειτουργών έναντι της δωρεάς οργάνων χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγια που δεν ήταν 

προσαρμοσμένα στο πολιτισμικό περιβάλλον της κάθε χώρας (Lomero et al., 2017 & Rios et al., 

2010 & Babaie et al., 2015 & Tan et al., 2012 & Kim et al., 2004). Η χρήση εργαλείων που δεν 

προσαρμόζονται στα πολιτισμικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, δημιουργεί 

σημαντικά ζητήματα προκατάληψης και γενικευσιμότητας των αποτελεσμάτων και μπορεί να 

οδηγήσει σε εσφαλμένα ερευνητικά συμπεράσματα. 

   Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν επίσης ότι η ποιότητα ζωής των οικογενειών 

(φροντιστών) επιβαρύνεται μετά τη διαδικασία μεταμόσχευσης. Επιπρόσθετα, φάνηκε πως αυτή 

η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη για τους μεγαλύτερους ηλικιακά οικογένειες (φροντιστές) και 

των οικογενειών (φροντιστές) χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Απαιτούνται περαιτέρω 

μελέτες για την διερεύνηση παραγόντων που επιδρούν στην ποιότητα ζωής των οικογενειών 

(φροντιστών).  

   Τα αποτελέσματα σχετικά με τη στάση των νοσηλευτών να διαφυλάξουν τις επιθυμίες του 

πιθανού δωρητή οργάνων είχαν μικρή σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα, υπήρξε μια 

σημαντική διαφορά σε 3 από τις 15 δηλώσεις νοσηλευτών από το Λαϊκό Νοσοκομείο για να 

υποστηρίξουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιθυμίες του αποθανόντος ή / και της οικογένειας 

σχετικά με τη δωρεά, εκφράζοντας αυτό το μήνυμα στον μαιευτήρα ή τον θεραπευτή να 

συμβουλευτεί έναν μεγαλύτερο στο βαθμό που ο υπεύθυνος της Εθνικής Υπηρεσίας 
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Μεταμόσχευσης για βοήθεια στη θεραπεία του δυνητικού δότη και σε μεγαλύτερο βαθμό 

ζητώντας πρόσθετους πόρους, για παράδειγμα, καλώντας μια επιπλέον νοσηλεύτρια για να 

διευκολύνει την εφαρμογή της δωρεάς οργάνων. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν 

λίγες διαφορές μεταξύ των δύο δειγμάτων όσον αφορά τη στάση τους για προστασία των 

επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων. Τα αποτελέσματα σχετικά με τη στάση τους να 

υποστηρίζουν την οικογένεια των δυνητικών δωρητών οργάνων έκαναν μόνον μια στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα, υπήρξε μια σημαντική διαφορά σε 3 από τις 13 δηλώσεις με 

νοσηλευτές από το Λαϊκό Νοσοκομείο που συμφωνούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι εάν η 

επιθυμία του αποθανόντος για δωρεά είναι γνωστή, διασφαλίζουν ότι η απόφαση της οικογένειας 

το λαμβάνει υπόψη και ότι εάν είναι εναντίον της δωρεάς οργάνων, θα συμβουλέψουν την 

οικογένεια να μην επιδιώξει την δωρεά οργάνων.  

   Από την άλλη πλευρά, οι νοσηλευτές από το Ωνάσειο Νοσοκομείο είναι πιο σίγουροι ότι η 

οικογένεια ενημερώνεται τακτικά. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μικρή διαφορά 

μεταξύ των δύο δειγμάτων στη στάση τους απέναντι στη στήριξη της οικογένειας των πιθανών 

δωρητών οργάνων. Τα αποτελέσματα σχετικά με τη στάση τους στην προώθηση της δωρεάς 

οργάνων προκύπτει μόνο μια στατιστικά σημαντική διαφορά. Αναλυτικά, υπήρξε μια σημαντική 

διαφορά σε 3 από τις 13 δηλώσεις των νοσηλευτών από τη Λαϊκό Νοσοκομείο που συμφωνούν 

σε μεγαλύτερο βαθμό ότι συμφωνούν στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών που λαμβάνουν 

υπόψη την κατάσταση του δυνητικού δότη καθώς και τις ανάγκες της οικογένειας του δότη. 

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

δειγμάτων στη στάση τους απέναντι στην προώθηση δωρεάς οργάνων, καθώς οι 17 δηλώσεις 

σχετικά με την προώθηση δωρεάς οργάνων έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δύο ομάδων σε μία μόνο περίπτωση.  

   Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι νοσηλευτές στην Ελλάδα έχουν θετική στάση 

απέναντι στις μεταμοσχεύσεις. Επιπλέον, προέκυψε ότι θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο για 

την εξασφάλιση των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων και αναγνωρίζουν την ανάγκη 

υποστήριξης της οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων. Με αυτή την ανάλυση απαντήθηκε 

και η συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση των σκοπών της διδακτορικής έρευνας.  

   Η συγκεκριμένη μελέτη ασχολείται επίσης με ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, που συχνά 

αντιμετωπίζεται ως ταμπού, επιχειρώντας να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των 

απόψεων γύρω από θάνατο οικογενειών ατόμων που είτε πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και 

στηρίζονται στη μεταμόσχευση οργάνων είτε αποτελούν δυνητικούς δότες. Σε κάθε περίπτωση, 

η έμπρακτη στήριξη και η σφαιρικότερη ενημέρωση των φροντιστών/οικογενειών αναμένεται 
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να έχουν θετικές συνέπειες στη στάση που διαμορφώνουν απέναντι στο θάνατο, αν και 

περισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη. 

   Όσον αφορά την Διερεύνηση απόψεων και στάσεων Νοσηλευτών για τις μεταμοσχεύσεις και 

η διαφοροποίηση τους μετά την επιμορφωτική παρέμβαση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τα 

αποτελέσματα έδειξαν θετικό επίπεδο άποψης και στάσης των νοσηλευτών ως προς το θέμα της 

μεταμόσχευσης. Μετά την επιμορφωτική παρέμβαση παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση των 

σκορ στις κλίμακες «Στάση για τη διασφάλιση των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων» 

(Πριν: 64,8 ± 8,6, Μετά: 76,19±10,1), «Στάση και τη δράση των νοσηλευτών για τη στήριξη της 

οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων» (Πριν: 48,1 ± 5,6, Μετά:56,2 ± 5,7) και «Στάση και 

τη δράση για την προώθηση της δωρεάς οργάνων» (Πριν: 76,8 ± 10,8, Μετά: 91,9 ± 10,4). 

   Τα αποτελέσματα αναφορικά με τη στάση τους για τη στήριξη της οικογένειας του δυνητικού 

δότη οργάνων έδωσαν λίγες σημαντικές διαφορές. Αναλυτικότερα προέκυψε σημαντική 

διαφορά στις 3 από τις 13 δηλώσεις με τους νοσηλευτές από την Κύπρο να συμφωνούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από με το ότι εάν είναι γνωστή η επιθυμία του αποθανόντος όσον αφορά τη 

δωρεά, διασφαλίζουν ότι η απόφαση της οικογένειας το λαμβάνει υπόψη και με το ότι εάν είναι 

κατά της δωρεάς οργάνων, θα συμβουλέψουν την οικογένεια να μην επιδιώξει τη δωρεά 

οργάνων. Αντίθετα οι νοσηλευτές από την Ελλάδα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό σίγουροι ότι η 

οικογένεια ενημερώνεται σε τακτική βάση. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν 

ελάχιστες διαφορές μεταξύ των δύο δειγμάτων αναφορικά με τη στάση τους για τη στήριξη της 

οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων.  

   Τα αποτελέσματα αναφορικά με τη στάση τους για την προώθηση της δωρεάς οργάνων 

έδωσαν μόνο μια στατιστικά σημαντική διαφορά. Αναλυτικότερα προέκυψε σημαντική διαφορά 

στις 3 από τις 13 δηλώσεις με τους νοσηλευτές από την Ελλάδα συμφωνούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό με το ότι βοηθάνε να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές που να λαμβάνουν υπόψη 

την κατάσταση του δυνητικού δωρητή, καθώς και τις ανάγκες της οικογένειας του δωρητή. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο δειγμάτων 

αναφορικά με τη στάση τους για την προώθηση της δωρεάς οργάνων καθώς από τις 17 δηλώσεις 

αναφορικά με την προώθηση της δωρεάς οργάνων παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μόνο στην μια περίπτωση. Η Κυπριακή και Ελληνική κοινωνία 

θα πρέπει να ενημερωθούν και να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στη δωρεά οργάνων για να 

αυξήσουν το ποσοστό μεταμόσχευσης οργάνων.  



  

230 
 

   Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι Κύπριοι έχουν σχετικά υψηλό επίπεδο 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δωρεά οργάνων. Καθώς οι λίστες αναμονής μεταμοσχεύσεων 

έχουν αυξηθεί εκθετικά παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης 

κοινοτικών προγραμμάτων για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη δωρεά 

οργάνων και ιστών στην Κύπρο. Η δημόσια εκπαίδευση, κυρίως μέσω των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των διαλέξεων εμπειρογνωμόνων, υπήρξε 

η κύρια στρατηγική για την αλλαγή της κοινωνικής στάσης απέναντι στη δωρεά και τη 

μεταμόσχευση οργάνων.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

   Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την κατανόηση σε βάθος της εμπειρίας των φροντιστών 

και των οικογενειών ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση. Στο μέλλον ενδείκνυται η 

χρήση ποιοτικής έρευνας για να προσδιοριστεί ποιες αξιολογήσεις HRQL και ευεξίας 

σχετίζονται περισσότερο με την εμπειρία των φροντιστών και των οικογενειών ασθενών που 

υποβάλλονται σε μεταμόσχευση. Μόλις εξακριβωθεί ο πλήρης αντίκτυπος της διαδικασίας 

μεταμόσχευσης στις οικογένειες και τους φροντιστές των ασθενών, οι πάροχοι υγειονομικής 

περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας θα έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση για να 

αναπτύξουν υπηρεσίες για να εξατομικεύσουν, να στοχεύσουν και να μεγιστοποιήσουν τις 

υπηρεσίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Οι πληροφορίες που 

προσδιορίζονται από αυτήν την έρευνα δείχνουν ότι τα τρέχοντα επίπεδα πληροφοριών σχετικά 

με τις ανάγκες των φροντιστών και τους παράγοντες που επηρεάζουν την HRQL τους δεν 

καθορίζονται επαρκώς.  

   Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι φροντιστές είναι επιβαρυμένοι τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. 

Απαιτούνται επειγόντως μελέτες μεγάλης κλίμακας και διαχρονικές μελέτες για την εξέταση των 

επιπτώσεων της λήψης ή δωρεάς οργάνων στην οικογένεια (φροντιστές) των ασθενών. Για τη 

δημιουργία ισχυρών δεδομένων, αυτές οι μελέτες πρέπει να αξιολογήσουν διάφορους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολογίας της νόσου, της σοβαρότητας, των 

επιπλοκών, της συννοσηρότητας, καθώς και των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών 

του ασθενούς και του φροντιστή. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, οι υπηρεσίες θα 

είναι σημαντικά καλύτερες για να επιτύχουν τους στόχους τους για βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ασθενών και των οικογενειών (φροντιστών) τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ή/και ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

 

Είμαι η Αντωνία Καλλή, διδακτορική φοιτήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στα 

πλαίσια των σπουδών μου διεξάγω έρευνα με θέμα «Οι πεποιθήσεις, οι αξίες και η κουλτούρα της 

οικογένειας των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων, καθώς οι απόψεις και στάσεις των 

νοσηλευτών ως καταλυτικοί παράγοντες για τις μεταμοσχεύσεις». 

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και μπορείτε να αποχωρίσετε όποτε επιθυμείτε χωρίς να  

επηρεαστεί η φροντίδα που θα λάβετε ενώ οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμη. 

Δεν πρέπει να συμμετάσχετε, εάν δεν επιθυμείτε ή εάν έχετε οποιουσδήποτε ενδοιασμούς που 

αφορούν την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Είστε ελεύθεροι να αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή 

εσείς επιθυμείτε την συγκατάθεση για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Δεσμεύομαι από τον 

επαγγελματικό ιατρικό κώδικα δεοντολογίας και υπόκειμαι σε καθήκον εχεμύθειας (ιατρικό 

απόρρητο). Θα λάβω/τηρήσω μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας για τη 

διασφάλιση του απορρήτου και η επεξεργασία των δεδομένων σας θα γίνει αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της πιο πάνω επιστημονικής έρευνας. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα 

διαγραφούν/καταστραφούν στο τέλος μηνός Μαΐου του έτους 2019. 

Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις και για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης και 

διόρθωσης των δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 

0035797901663 η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση an_kalli@hotmail.com 

Για οποιαδήποτε παράπονα μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών 

Υγείας του ΕΠΚ Δρ. Δημήτρη Στασινόπουλο που δεν αποτελεί μέρος της ερευνητικής ομάδας στο 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σύντομος Τίτλος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε 

Έρευνα με θέμα «Οι πεποιθήσεις, οι αξίες και η κουλτούρα της οικογένειας των Δυνητικών 

Δωρητών και Ληπτών Οργάνων, καθώς οι απόψεις και στάσεις των νοσηλευτών ως καταλυτικοί 

παράγοντες για τις μεταμοσχεύσεις». 

Άρθρα 5(1), 6(2)(α) και 11(1)(2) των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012 (Ν. 138(Ι)/2001) 

mailto:an_kalli@hotmail.com
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τηλέφωνο +35722713044 η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

D.Stassinopoulos@euc.ac.cy 

 

Επίθετο:  
……………………………………………….………. 

Όνομα:  
……………………………………….. 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, συνέχεια: 

Έχετε επιλεγεί να συμμετέχετε στη παρούσα μελέτη γιατί είστε επαγγελματίας υγείας που 

εργάζεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) η στο Νεφρολογικό Τμήμα (Αιμοκάθαρσης) 

δημόσιου νοσηλευτηρίου της Κύπρου.Θα παρθεί δείγμα ευκολίας από 150 νοσηλευτές που 

εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Νεφρολογικό Τμήμα (Αιμοκάθαρση) στην 

Κύπρο και 150 νοσηλευτές σε Ελλάδα. Επίσης και των ίδιων των οικογενειών των Δυνητικών 

Δωρητών και Ληπτών Οργάνων σε 50 οικογένειες από Κύπρο. Οι νοσηλευτές και οι οικογένειες 

θα πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα και να διαμένουν μόνιμα τους τελευταίους 12 μήνες 

στην Κύπρο. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων θα είναι ερωτηματολόγια τα οποία θα απαντηθούν 

εθελοντικά και ανώνυμα από τους συμμετέχοντες. Για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων 

πληροφοριών της μελέτης αναφέρεται το ερωτηματολόγιο Flodén Attitudes Toward Organ 

Donor Advocacy Instrument (ATODAI) για τη χρήση του οποίου λήφθηκε γραπτή άδεια από 

τη συγγραφέα AnneFlodén τα οποία θα δοθούν στους νοσηλευτές των ΜΕΘ και Νεφρολογικό 

Τμήμα (Αιμοκάθαρση) το οποίο είναι εξειδικευμένο στις στάσεις των Νοσηλευτών απέναντι 

στους δυνητικούς (πιθανούς) δωρητές οργάνων. 

Συγκατάθεση: 

Έχω ενημερωθεί για τα πιο πάνω και δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά για τους σκοπούς της πιο πάνω επιστημονικής έρευνας. 

 

Επίθετο:  

……………………………… 

Όνομα:  

……………………………………….. 

 

Υπογραφή: 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

για συμμετοχή σε πρόγραμμα έρευνας 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σύντομος Τίτλος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε 

Έρευνα με θέμα «Οι πεποιθήσεις, οι αξίες και η κουλτούρα της οικογένειας των Δυνητικών 

Δωρητών και Ληπτών Οργάνων, καθώς οι απόψεις και στάσεις των νοσηλευτών ως 

καταλυτικοί παράγοντες για τις μεταμοσχεύσεις». 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

για συμμετοχή σε πρόγραμμα έρευνας 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΏΝ ΔΩΡΗΤΏΝ ΚΑΙ ΛΗΠΤΩΝ 

Σύντομος Τίτλος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε 

Έρευνα με θέμα «Οι πεποιθήσεις, οι αξίες και η κουλτούρα της οικογένειας των Δυνητικών 

Δωρητών και Ληπτών Οργάνων, καθώς οι απόψεις και στάσεις των νοσηλευτών ως 

καταλυτικοί παράγοντες για τις μεταμοσχεύσεις». 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ή/και ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

 

   Είμαι η Αντωνία Καλλή, διδακτορική φοιτήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

στα πλαίσια των σπουδών μου διεξάγω έρευνα με θέμα «Οι πεποιθήσεις, οι αξίες και η 

κουλτούρα της οικογένειας των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων, καθώς οι απόψεις 

και στάσεις των νοσηλευτών ως καταλυτικοί παράγοντες για τις μεταμοσχεύσεις» όπως σας 

έχει ήδη ενημερώσει ο Σύνδεσμος στον οποίο ανήκετε (Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών). 

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμη 

και δεν εμπεριέχεται κάποιος κίνδυνος από την συμμετοχή σας στη μελέτη. Δεσμεύομαι από 

τον επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας και υπόκειμαι σε καθήκον εχεμύθειας. Θα 

λάβω/τηρήσω μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας για την διασφάλιση του 

απορρήτου και η επεξεργασία των δεδομένων σας θα γίνει αποκλειστικά για τους σκοπούς της 

πιο πάνω επιστημονικής έρευνας. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν/καταστραφούν 

στο τέλος μηνός Μαΐου του έτους 2019. Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις και για σκοπούς 

άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων σας, μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 00357 -97901663 η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη διεύθυνση an_kalli@hotmail.com.  Για οποιαδήποτε παράπονα μπορείτε να απευθυνθείτε 

στον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών Υγείας του ΕΠΚ Δρ ΔημήτρηΣτασινόπουλο που δεν 

αποτελεί μέρος της ερευνητικής ομάδας στο τηλέφωνο +35722713044 η μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση D.Stassinopoulos@euc.ac.cy 

Επίθετο:  
……………………………………………….… 

Όνομα:  
………………………………… 

Υπογραφή:  

 

 

 

Ημερομηνία:  

mailto:an_kalli@hotmail.com
mailto:D.Stassinopoulos@euc.ac.cy
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, συνέχεια: 

 

   Για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών της μελέτης από τους Δυνητικούς 

Δωρητές και Δήπτες Οργάνων θα χρησιμοποιηθούν τα ερωτηματολόγια SF-12, Προφίλ 

Θανάτου και Στάσεις και παράγοντες πρόβλεψης για τη δωρεά ζωντανών νεφρών: Σύγκριση 

ζωντανών δοτών έναντι μη δοτών για τα οποία λήφθηκαν γραπτές άδειες από τους συγγραφείς 

Ν. Κοντοδημόπουλος όπου δεν απαιτείται ειδική άδεια χρήσης του SF-12. Το ερωτηματολόγιο 

SF-12 έχει χρησιμοποιηθεί επίσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε μελέτες ποιότητας ζωής 

ασθενών με τελικού σταδίου νεφρική και ηπατική νόσο (πριν και μετά τη μεταμόσχευση) και 

επομένως είναι χρήσιμο για σκοπούς σύγκρισης με το δείγμα της έρευνας και ειδικά με την 

δυνατότητα βελτίωσης μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις (προ)αγωγής υγείας, τον 

Δρ.Γίαγκο Λαβράνο για το ερωτηματολόγιο Προφίλ Θανάτου και από την Dr.Lynn Stothers 

για το ερωτηματολόγιο Στάσεις και παράγοντες πρόβλεψης για τη δωρεά ζωντανών νεφρών: 

Σύγκριση ζωντανών δοτών έναντι μη δοτών.  

   Ο τρόπος που θα παρθεί το δείγμα των οικογενειών των δυνητικών δωρητών και ληπτών 

οργάνων, θα είναι από στοιχεία που θα δίνονται από την Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών. 

Η συνάντηση των μελών της οικογένειας με τη διδακτορική φοιτήτρια της μελέτης που θα 

είμαι εγώ (Αντωνία Καλλή) θα γίνεται μέσα στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια αναμονής της 

αιμοκάθαρσης του συγγενή τους, αν αυτό εξυπηρετεί το άτομο και αν υπάρχει κάποιος 

κατάλληλος χώρος για την συνέντευξη. Οι οικογένειες θα προσεγγιστούν με προσωπική επαφή 

από την ερευνήτρια με προσωπική επίσκεψη στα νοσηλευτήρια και θα εξηγείται για ποιο λόγο 

δίνεται το ερωτηματολόγιο.   

   Ο τρόπος προσέγγισης των συγγενών με νεφρική ή ηπατική ή καρδιακή νόσο νόσο θα 

ενημερώνονται από τα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών. Η Παγκύπρια 

Οργάνωση Νεφροπαθών θα ενημερώνει την οικογένειά για την σχετική έρευνα που διεξάγεται 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
για συμμετοχή σε πρόγραμμα έρευνας 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  ΔΥΝΗΤΙΚΏΝ ΔΩΡΗΤΏΝ ΚΑΙ ΛΗΠΤΩΝ 

Σύντομος Τίτλος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε 

Έρευνα με θέμα «Οι πεποιθήσεις, οι αξίες και η κουλτούρα της οικογένειας των Δυνητικών 

Δωρητών και Ληπτών Οργάνων, καθώς οι απόψεις και στάσεις των νοσηλευτών ως 

καταλυτικοί παράγοντες για τις μεταμοσχεύσεις». 
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και αν επιθυμούν να λάβουν μέρος πάντα εθελοντικά και ανώνυμα στην έρευνα αυτή 

(λαμβάνοντας υπόψιν πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή τους) θα επικοινωνούν με την 

ερευνήτρια σύμφωνα με τα στοιχεία που θα βρίσκονται στο έντυπο συγκατάθεσης ή κατόπιν 

συνεννόησης με τους συνδέσμους. 

 

Συγκατάθεση: 

Έχω ενημερωθεί για τα πιο πάνω και δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά για τους σκοπούς της πιο πάνω επιστημονικής 

έρευνας. 

 

Επίθετο:  

…………………… 

Όνομα:  

……………………………………….. 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
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Ερωτηματολόγιο: 1 
 

Ερωτηματολόγιο της μελέτης 
 

Οι στάσεις των Νοσηλευτών απέναντι στους δυνητικούς (πιθανούς) δωρητές 
οργάνων 

 
Οι απαντήσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την πραγματοποίηση της παρούσας 

μελέτης και γι' αυτό σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

Χρησιμοποιώντας αυτό το ερωτηματολόγιο, θα θέλαμε να μάθουμε ποιές πιστεύετε 
πως θα έπρεπε να είναι οι ενέργειες σας σε σχέση με τη φροντίδα ενός 

δυνητικού δότη οργάνων και της οικογένειάς του. 

Κριτήρια ένταξης: Το ερωτηματολόγιο αφορά ασθενείς οι οποίοι είναι δυνητικοί 
δότες οργάνων εξαιτίας εγκεφαλικού θανάτου. 

Κριτήρια αποκλεισμού: Το ερωτηματολόγιο δεν αφορά ζωντανούς δότες οργάνων 
ή δότες οργάνων εξαιτίας διακοπής της λειτουργίας του κυκλοφορικού και 

αναπνευστικού συστήματος. 

 

Ορισμοί: 

Με τον όρο δυνητικός δότης, εννοούμε: 

«Έναν ασθενή που πληροί τα κριτήρια για τον εγκεφαλικό θάνατο χωρίς απόλυτες 
αντενδείξεις για τη δωρεά οργάνων, όπως ορίζεται από τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
κριτήρια της Διεθνούς Ταξινόμησης Νοσημάτων». 

 

Με τον όρο οικογένεια, εννοούμε: 

«Τον νόμιμο εκπρόσωπο του ασθενούς».  

 

Με τον όρο δωρεά οργάνων, εννοούμε: 

«Δωρεά οργάνων μετά την επιβεβαίωση του εγκεφαλικού θανάτου, αλλά τη συνεχή 
λειτουργία του κυκλοφορικού και αναπνευστικού συστήματος». 

 

Υπεύθυνη δήλωση: 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι συμπληρώνουμε εθελοντικά το ανώνυμο αυτό 
ερωτηματολόγιο και γνωρίζουμε ότι δεν θα έχουμε οικονομικά οφέλη από τη 
συμμετοχή μας. 
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Ερωτήσεις σχετικά με την εντατική φροντίδα και τη δωρεά οργάνων 

Ερωτήσεις αναφορικά με την εργασία σας 

 

Ηλικία   ....................................................... 

 

Φύλο             Άνδρας         Γυναίκα 

 

Εθνικότητα……………………………………………………………………… 

Ποια είναι η τρέχουσα θέση εργασίας σας;  

 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (γενικά)  

 Χειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

 Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

 Νευροχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

 Εγκεφαλική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

 Καρδιακή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

 Εντατική Μονάδα Θεραπείας Παίδων  

 Εντατική Μονάδα Νοσηλείας Νεογνών  

 Επείγοντα περιστατικά 

 Άλλο (προσδιορίστε):..................................................................... 

Σε ποιο νοσοκομείο εργάζεστε σήμερα; 

 Νοσοκομείο σε Αστικό Κέντρο 

 Νοσοκομείο στην Επαρχία 

 Νοσοκομείο με γνώμονα το τραύμα  

 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο  

 Παιδιατρικό Νοσοκομείο 

 Άλλο (προσδιορίστε): .......................................................... 

Ποια είναι η κύρια θέση εργασίας σας;  

 Προϊστάμενος Τμήματος  

 Νοσηλευτής 

 Βοηθός Νοσηλευτή 

 Άλλο (προσδιορίστε): ................................................. 
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Πόσα χρόνια έχετε εργαστεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή/και σε τμήμα 

επειγόντων περιστατικών; ........... έτη 

Έχετε λάβει πτυχίο νοσηλευτικής;  

        Ναι                    Όχι  

 

Έχετε μεταπτυχιακό;  

      Ναι                      Όχι 

Παρακαλώ προσδιορίστε: 

 Στη Νοσηλευτική  

 Σε άλλο επιστημονικό πεδίο................................................................... 

 

Έχετε Διδακτορικό; 

      Ναι                    Όχι 

Παρακαλώ προσδιορίστε: 

 Στη Νοσηλευτική 

 Σε άλλο επιστημονικό πεδίο.................................................................. 

 

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, πόσες φορές φροντίσατε ασθενείς με 
καταστροφική εγκεφαλική βλάβη που βρίσκονταν σε μηχανική υποστήριξη του 
κυκλοφορικού και αναπνευστικού συστήματος;  

      Καμία                           1-5                     6-10                       >10 

 

Περιγράψτε την εμπειρία σας από την συμμετοχή σας αυτή; Χρησιμοποιήστε την πιο 
ακριβή περιγραφή.  

 Ένιωθα πολύ άνετα  

 Ένιωθα άνετα  

 Ένιωθα ουδέτερα 

 Ένιωθα άβολα  

 Ένιωθα πολύ άβολα 

 Δεν απαντώ 

 

Πόσες φορές έχετε συμμετάσχει στην προσέγγιση της οικογένειας του πιθανού δότη 
για τη δωρεά οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων;  
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      Καμία                           1-5                     6-10                       >10 
 

Περιγράψτε την εμπειρία σας με την κατάσταση που αναφέρεται στην παραπάνω 
ερώτηση. Χρησιμοποιήστε την ακριβέστερη περιγραφή. 

 Ένιωθα πολύ άνετα  

 Ένιωθα άνετα  

 Ένιωθα ουδέτερα 

 Ένιωθα άβολα  

 Ένιωθα πολύ άβολα 

 Δεν απαντώ 

 

Εσείς ή κάποιος άλλος στο οικογενειακό/φιλικό σας περιβάλλον έχει συμμετάσχει στη 
διαδικασία δωρεάς οργάνων ως; 

 

Δότης οργάνων                                     Ναι                         Όχι 

 

Λήπτης οργάνων                                   Ναι                         Όχι 

 

Τα παρακάτω αφορούν την αντίληψη σας για τον εγκεφαλικό θάνατο.  

 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ΕΝΑ απο τα παρακάτω που σας εκφράζει καλύτερα αναφορικά 
με την  δήλωση του εγκεφαλικού θανάτου. 
 

 Ποτέ δεν εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν έχει πεθάνει από μη 
αναστρέψιμη διακοπή όλων των λειτουργιών του εγκεφάλου και θεωρείται ως 
δυνητικός δότης. 

 

 Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν έχω δει με τα μάτια μου τα 
αποτελέσματα μιας επιβεβαιωτικής διαγνωστικής εξέτασης όπως το 
ηλεκτροεγκεφαλοφράφημα. 

 

 Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν έχω διαβάσει τα αποτελέσματα μίας 
επιβεβαιωτικής διαγνωστικής εξέτασης όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.  

 

 Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν είμαι παρών κατά τη διάρκεια μιάς 
κλινικής νευρολογικής εξέτασης που πραγματοποιείται από τους ιατρούς. 

  

 Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν είμαι σίγουρος για την αξιοπιστία 
και την επιστημονική επάρκεια του ιατρού που πραγματοποιεί τις διαγνωστικές 
εξετάσεις. 
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 Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν ο ιατρός, μετά την κλινική εξέταση, 
δηλώνει ότι ο ασθενής είναι νεκρός. 

 

 

Παρακαλώ διαβάστε κάθε δήλωση προσεκτικά και σημειώστε με Χ την απάντηση που 
σας εκφράζει περισσότερο. 1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ, 3 = Διαφωνώ 
λίγο, 4 = Συμφωνώ λίγο, 5 = Συμφωνώ, 6 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

Τα παρακάτω αφορούν τη στάση σας απέναντι στη δωρεά οργάνων. 

Έχω αποφασίσει να δωρίσω τα όργανά μου μετά το θάνατό μου. 

 Ναι                    

 Όχι                      

 Δεν έχω αποφασίσει 

 

Είμαι εξουσιοδοτημένος από την οικογένειά μου να αποφασίσω σχετικά με τη δωρεά 
των οργάνων τους σε περίπτωση που χρειαστεί. 

 Ναι 

 Όχι  

 Δεν έχω αποφασίσει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήλωση 
 

Διαφωνώ 
έντονα 

       1 

 
 

2 

 
 
3 

 
 

4 

 
 
5 

Συμφωνώ 
απόλύτα 

6 
 

Μιλάω συχνά στον δυνητικό δότη 

οργάνων με τον τρόπο με τον οποίο 
του μιλούσα προτού επιβεβαιωθεί ο 
εγκεφαλικός του θάνατος. 
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Πίνακας 1: Στη συνέχεια εξετάζουμε τη στάση σας για τη διασφάλιση των επιθυμιών του 
δυνητικού δότη οργάνων. Παρακαλώ διαβάστε κάθε δήλωση προσεκτικά και  σημειώστε με Χ 
την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο.1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ, 3 = 
Διαφωνώ λίγο, 4 = Συμφωνώ λίγο, 5 = Συμφωνώ, 6 = Συμφωνώ απόλυτα. 

 

Δήλωση 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

       1 

 
 
2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

       6 

1. Είναι δική μου ευθύνη να σεβαστώ τις επιθυμίες του 
δυνητικού δότη. 

      

2. Θα σεβαστώ την επιθυμία του δυνητικού δότη όσον 
αφορά τη δωρεά οργάνων, ακόμη και αν αυτό είναι 
ενάντια στις προσωπικές μου πεποιθήσεις. 

      

3. Είναι δική μου ευθύνη να προστατευθεί η επιθυμία του 
δυνητικού δότη σε όλη τη διαδικασία της δωρεάς. 

      

4. Σέβομαι τις επιθυμίες του δυνητικού δότη, μέσω των 
επαγγελματικών ενεργειών μου. 

      

5. Υποστηρίζω τις επιθυμίες του θανόντος ή/και της 
οικογένειας σχετικά με τη δωρεά, εκφράζοντας αυτό το 
μήνυμα στον εντατικολόγο ή τον θεράποντα ιατρό. 

      

6. Εκφράζω τις επιθυμίες του αποθανόντος και/ή της 
οικογένειάς όσον αφορά τη δωρεά στην ομάδα 
πρωτοβάθμιας φροντίδας του ασθενούς. 

      

7. Κάνω τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να 
εξασφαλίσω τη βέλτιστη μεταχείριση και φροντίδα 
υγείας που πρέπει να παρέχεται στο  δυνητικό δότη. 

      

8. Υπερασπίζομαι τον ασθενή, σε περίπτωση που 
κάποιος παρεμποδίζει τη βέλτιστη θεραπεία και τη 
φροντίδα του δυνητικού δότη. 

      

9. Κατά περίπτωση, ακούω πιθανές συνέπειες με τον 
γιατρό σχετικά με τις θεραπευτικές αγωγές / τις 
επεμβάσεις που επέλεξε στον ενδεχόμενο δωρητή. 

      

10. Προτρέπω τους συναδέλφους μου για την 
εξασφάλιση της συνέχειας των βέλτιστων πρακτικών 
στη θεραπεία και τη φροντίδα του δυνητικού δότη 
οργάνων. 

      

11. Θα αναλάβω την πρωτοβουλία να εξασφαλίσω τις 
βέλτιστες πρακτικές για την ιατρική περίθαλψη όσον 
αφορά το δυνητικό δότη. 

      

12. Αν αντιληφθώ ότι μια θεραπεία είναι ανήθικη για 
τον δυνητικό δότη, τότε θα ενεργήσω επ’ αυτής 
εκφράζοντας την γνώμη μου. 

      

13. Συμβουλεύομαι τον υπεύθυνο του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για την παροχή 
βοήθειας αναφορικά με τη θεραπεία του δυνητικού 
δότη. 

      

14. Ζητώ επιπλέον πόρους, π.χ., καλώντας έναν 
επιπλέον νοσηλευτή για τη διευκόλυνση της 
εφαρμογής της δωρεάς οργάνων. 
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Πίνακας 2: Στη συνέχεια εξετάζουμε τη στάση και τη δράση σας για τη στήριξη της 
οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων. Παρακαλώ διαβάστε κάθε δήλωση προσεκτικά και 
σημειώστε με Χ την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο.1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = 
Διαφωνώ, 3 = Διαφωνώ λίγο, 4 = Συμφωνώ λίγο, 5 = Συμφωνώ, 6 = Συμφωνώ απόλυτα. 

 

Δήλωση 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

       1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

       6 

16. Είναι επαγγελματική μου ευθύνη να παρέχω 
στήριξη στην οικογένεια σε όλη τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων για τη δωρεά οργάνων. 

      

17. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως νοσηλευτής, 
παρέχω ένα ιδιωτικό περιβάλλον για τις οικογένειες 
για να συζητήσουν τη δωρεά οργάνων. 

      

18. Εάν είναι γνωστή η επιθυμία του αποθανόντος 
όσον αφορά τη δωρεά, διασφαλίζω ότι η απόφαση 
της οικογένειας το λαμβάνει υπόψη. 

      

19. Θα ενεργήσω για να στηρίξω την απόφαση της 
οικογένειας ακόμα και αν είναι αντίθετη με την 
εκπεφρασμένη επιθυμία του αποθανόντος. 

      

20. Αν είμαι κατά της δωρεάς οργάνων, θα 
συμβουλέψω την οικογένεια να μην επιδιώξει τη 
δωρεά οργάνων. 

      

21. Αν είμαι ενάντια στη δωρεά οργάνων και η 
οικογένεια κάνει μια απόφαση που οδηγεί σε 
δωρεά, θα προσπαθήσω να τους πείσω 
διαφορετικά στο να αλλάξουν γνώμη. 

      

22. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως νοσηλευτής, 
εξασφαλίζω ότι η οικογένεια λαμβάνει τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά 
οργάνων, έτσι ώστε να μπορεί να λάβει μια 
ενημερωμένη απόφαση.  

      

23. Συζητώ με την οικογένεια τις πιθανές συνέπειες 

των αποφάσεών τους. 

      

24. Εάν η οικογένεια έχει ερωτήσεις σχετικά με τη 
δωρεά οργάνων, τότε τους παρέχω τους 
κατάλληλους πόρους για να τους βοηθήσω στη 
διαμόρφωση της απόφασής τους. 

      

25. Προσπαθώ να διασφαλίσω ότι η οικογένεια θα 
λάβει μια απόφαση σχετικά με τη δωρεά που 
μπορεί να είναι σε ειρήνη. 

      

15. Ως νοσηλευτής, αν διαπιστώσω ότι δεν 
εφαρμόζεται η βέλτιστη φροντίδα για το δυνητικό δότη, 
τότε θα εκφράσω έντονα τη διαμαρτυρία μου. 
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26. Είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια ενημερώνεται 
σε τακτική βάση. 

      

27. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους μου που 
εμπλέκονται στη φροντίδα του δυνητικού δότη να 
ενημερώνουν την οικογένεια σε τακτική βάση. 

      

28. Είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια κατανοεί τις 
ιατρικές παρεμβάσεις που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν στην περίπτωση της δωρεάς 
οργάνων. 

      

 

Πίνακας 3: Τα παρακάτω αφορούν τη στάση και τη δράση σας για την προώθηση της 
δωρεάς οργάνων. Παρακαλώ διαβάστε κάθε δήλωση προσεκτικά και σημειώστε με Χ την 
απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο. 

 

Δήλωση 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

       1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

       6 

30. Επισημαίνω στους συναδέλφους μου τη 
σημασία των κατευθυντήριων γραμμών και των 
πολιτικών που εφαρμόζονται αναφορικά με τη 
δωρεά οργάνων. 

      

31. Προάγω την αποτελεσματική επικοινωνία και 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών 
υγείας που συμμετέχουν στη φροντίδα του 
δυνητικού δότη. Για παράδειγμα εργαστήριο, 
ακτινολογία. 

      

32. Διαβάζω και εφαρμόζω την πολιτική του 
νοσοκομείου σχετικά με τη δωρεά οργάνων. 

      

33. Εάν είναι εφικτό, αναλαμβάνω δράση σε 
συνεργασία με τους υπεύθυνους για να αλλάξει η 
πολιτική  σχετικά με τη δωρεά οργάνων. 

      

34. Αντιμετωπίζω άμεσα τα προβλήματα που 
σχετίζονται με τη δωρεά οργάνων, ακολουθώντας 
την επαγγελματική ιεραρχία του νοσοκομείου. 

      

35. Εάν είναι εφικτό, διοργανώνω δραστηριότητες 

(π.χ. εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσίαση 
περιπτώσεων κ.ά.) για την προαγωγή της δωρεάς 
οργάνων. 

      

36. Όταν απαιτείται, είμαι πρόθυμος να συμβάλω 
στη βελτίωση των πρακτικών και των 

κατευθυντήριων γραμμών για τη διαδικασία της 
δωρεάς στο τμήμα μου. 

      

37. Βοηθώ στην ανάπτυξη κατευθυντήριων 
γραμμών που να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση 
του δυνητικού δωρητή, καθώς και τις ανάγκες της 
οικογένειας του δωρητή. 

      

38. Βοηθάω να αναπτυχθούν κατευθυντήριες 
γραμμές που να σέβονται και να στηρίζουν τον 
δυνητικό δότη και την οικογένειά του σε όλη τη 
διαδικασία της δωρεάς οργάνων στο τμήμα μου. 
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Ως νοσηλευτής, τι θα σας διευκόλυνε στην περίπτωση που εργαζόσασταν στο θέμα της δωρεάς 
οργάνων; 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

................................................................... 

 

Άλλα σχόλια: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

................................................................... 

 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και το χρόνο σας! 

39. Συνεργάζομαι με άλλα τμήματα του 
νοσοκομείου (π.χ. ακτινολογικό, εργαστηριακό 
κ.ά.) για να βελτιώσω τη διαδικασία της δωρεάς 

οργάνων. 

      

40. Υποστηρίζω και προάγω τη δωρεά οργάνων 
πέρα και από το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο 
στο οποίο ανήκω. Τόσο με τους συναδέλφους σε 
άλλα τμήματα, όσο και με τους λαϊκούς εκτός του 
νοσοκομείου / ιατρικού τομέα. 

      

41. Πιστεύω ότι η Κυπριακή/ Ελληνική νομοθεσία 
σχετικά με τη δωρεά οργάνων είναι επαρκής. 

      

42. Σκέφτομαι να προωθήσω τη δωρεά οργάνων 
συνεργαζόμενος σε πολιτικό επίπεδο. 

      

43. Συμμετέχω σε πολιτικές αποφάσεις σχετικά με 
τη δωρεά οργάνων. 

      

44. Χρησιμοποιώ τα διαθέσιμα επιστημονικά 
δεδομένα για να είμαι σίγουρος ότι οι πρακτικές μου 
σχετικά με τη δωρεά οργάνων βασίζονται στην 
υπάρχουσα επιστημονική ένδειξη. 

      

45. Εάν μου δοθεί η ευκαιρία, θα συμμετάσχω στην 
έρευνα για τη δημιουργία κατευθυντήρων γραμμών 
και πολιτικών αναφορικά με τη δωρεά οργάνων. 

      

46. Συμμετέχω ενεργά στην Έρευνα & Ανάπτυξη 
που συμβάλλει στη δωρεά οργάνων. 
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Ερωτηματολόγιο: 2 
 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ SF-12 

Ερωτηματολόγιο Οικογενειών Δυνητικών Δωρητών Και Ληπτών 

 

Ηλικία……………………………… 

Φύλο………………………………. 

Εθνικότητα………………………………………… 

Μορφωτικό Επίπεδο………………………………………………………………………. 

 

1. Γενικά θα λέγατε ότι η υγεία σας είναι: 
 

Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή 

     

 

Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρουν δραστηριότητες που πιθανώς κάνετε κατά τη 

διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας. Η σημερινή κατάσταση της υγείας σας, σας 

περιορίζει σε αυτές τις δραστηριότητες; Εάν ναι, πόσο; 

 
Ναι, με  

περιορίζει  

πολύ 

Ναι, με  

περιορίζει  

λίγο 

Όχι, δεν 

με  

περιορίζει  

καθόλου 

2. Σε μέτριας έντασης δραστηριότητες, όπως η 

μετακίνηση ενός τραπεζιού, το σπρώξιμο μιας 

ηλεκτρικής σκούπας, ο περίπατος στην 

εξοχή. 

   

3. Όταν ανεβαίνετε μερικούς ορόφους με τα 

πόδια. 
   

Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, σας παρουσιάστηκαν είτε στην δουλειά σας – είτε σε 

κάποια άλλη συνηθισμένη καθημερινή δραστηριότητα - κάποια από τα παρακάτω 

προβλήματα, εξαιτίας της κατάστασης της σωματικής σας υγείας; 

 NAI OXI 
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Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, σας παρουσιάστηκαν είτε στην δουλειά σας – είτε σε 

κάποια άλλη συνηθισμένη καθημερινή δραστηριότητα – κάποια από τα παρακάτω 

προβλήματα, εξαιτίας οποιουδήποτε συναισθηματικού προβλήματος (π.χ. επειδή 

νιώσατε μελαγχολία ή άγχος); 

 NAI OXI 

6. Πραγματοποιήσατε λιγότερα από όσα θα θέλατε;   

7. Κάνατε την δουλεία ή και άλλες δραστηριότητες λιγότερο 

προσεκτικά απ’ ότι συνήθως; 
  

 

 

8. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο επηρέασε ο πόνος τη συνηθισμένη εργασία 

σας (τόσο την εργασία έξω από το σπίτι όσο και μέσα σε αυτό); 
 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα πολύ 

          
 

 

Για κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις, επιλέξτε εκείνη την απάντηση που 

πλησιάζει περισσότερο σε ότι αισθανθήκατε. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, για πόσο 

χρονικό διάστημα: 

  Συνεχώς 
Πολύ  

συχνά 
Συχνά 

Ορισμένες 

φορές 
Σπάνια Καθόλου 

9. Αισθανόσαστε ηρεμία 

και γαλήνη; 
      

10. Είχατε πολλή 

ενεργητικότητα; 
      

11. Αισθανόσαστε 

απελπισία και 

μελαγχολία; 

      

 

4. Πραγματοποιήσατε λιγότερα από όσα θα θέλατε;   

5. Περιορίσατε τα είδη της δουλειάς ή τα είδη άλλων 

δραστηριοτήτων σας; 
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12. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, για πόσο χρονικό διάστημα επηρέασαν τις κοινωνικές 

σας δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε φίλους, συγγενείς, κλπ.) η κατάσταση της 

σωματικής σας υγείας ή κάποια συναισθηματικά προβλήματα; 

Συνεχώς 
Το μεγαλύτερο 

διάστημα 

Μερικές  

Φορές 

Μικρό 

διάστημα 
Καθόλου 
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Ερωτηματολόγιο: 3 
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Ερωτηματολόγιο: 4 
 

Για κάθε ομάδα αναπτύσσεται τυποποιημένο, αυτοδιαχειριζόμενο ερωτηματολόγιο. 

Κάθε ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα:  

(1) δοκιμασίες γνώσης και πεποιθήσεων, που αποτελούν επτά δηλώσεις δοκιμής γνώσης 

και 11 δηλώσεις αξιολόγησης πεποιθήσεων για την LDKT, βαθμολογούμενες σε κλίμακα 

5 σημείων (συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, διαφωνώ, 

διαφωνώ απόλυτα) 

(2) ερωτήσεις σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση και τη στάση απέναντι στη ζωντανή 

δωρεά νεφρών  

(3) ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά, σωματικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά 

(4) γενικά δημογραφικά ερωτήματα 

Τα ερωτηματολόγια επανεξετάστηκαν από ομάδα εστίασης που συμπεριλάμβανε ιατρό 

ειδικευόμενο στην νεφρολογία, νοσηλευτή ειδικευόμενο στην νεφρολογία και γενικό 

νοσηλευτικό λειτουργό. Όλα τα μέλη των ομάδων εστίασης είχαν μεγάλη εμπειρία στη 

φροντίδα και τη διαχείριση των ασθενών με μεταμόσχευση νεφρού και των οικογενειών 

τους. Η ανασκόπηση τους έδειξε ότι όλοι οι γνωστοί σημαντικοί και δυνητικά 

τροποποιήσιμοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις σχετικά με 

τη μεταμόσχευση ζωντανών νεφρών είχαν συμπεριληφθεί στα ερωτηματολόγια και οι 

ερωτήσεις ήταν εύκολα κατανοητές και απαντήθηκαν. Οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν έτσι 

ώστε η προηγούμενη εμπειρία με την LDKT να μην αποτελεί πλεονέκτημα για την 

απάντηση. 
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Στάσεις και παράγοντες πρόβλεψης για τη δωρεά ζωντανών νεφρών: Σύγκριση 

ζωντανών δοτών νεφρού έναντι μη δοτών 

Ζώντες Δότες Δωρητών Νεφρού 

 

Πίνακας 1. Σύγκριση των δημογραφικών στοιχείων των δοτών έναντι των συγγενών μη 

δωρητών. 

                                                                   Χαρακτηριστικά  

Φύλο  Άνδρας  
Γυναίκα 

  

Ηλικία (έτη) 
 

  

Εθνικότητα  Έλληνες  
Κύπριοι  
Άλλο (Προσδιορίστε)……. 

  

Οικογενειακή Κατάσταση Παντρεμένος  
Άγαμος   
Διαζευγμένος 

 Χήρος/α 

  

Εκπαίδευση Δημοτικό Σχολείο 

 Γυμνάσιο 

 Λύκειο  
Κολλέγιο / Πανεπιστήμιο 

  

Ώρες εργασίας ανά εβδομάδα Δεν Δουλεύει  
1–10 ώρες  
11–25 ώρες  
26–40 ώρες  
Περισσότερες από 40 ώρες  
Άγνωστο 

  

Συγγένεια Σύζυγος  
Γονείς  
Αδερφή/Αδερφός  
Παιδί  
Άλλος Συγγενής  
Φίλος 
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Πίνακας 2. Απαντήσεις στις δηλώσεις γνώσης 

 
 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

(1) 

Συμφωνώ 

(2) 

Διαφωνώ 

(4) 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

(5) 

Δεν 

Γνωριζω 

(3) 

1. Η μεταμόσχευση νεφρού 

προτιμάται έναντι της 

αιμοκάθαρσης για τη 

θεραπεία της νεφρικής 

ανεπάρκειας. 

     

 
     

2. Ένα άτομο δεν μπορεί να 

διαθέσει ένα νεφρό 

δεδομένου ότι είναι 

ζωτικής σημασίας όργανο 

που είναι απαραίτητο για 

μια υγιή ζωή. 

     

 
     

3. Μόνο άμεσα μέλη της 

οικογένειας (αδελφοί, 

αδελφές, γονείς ή παιδιά) 

μπορούν να είναι ζωντανοί 

δωρητές νεφρών. 

     

 
     

4. Τα μακροπρόθεσμα 

προβλήματα υγείας σε 

ζωντανούς δότες είναι πολύ 

σπάνια μετά τη δωρεά 

νεφρών (π.χ. υψηλή ΑΠ, 

νεφρική νόσο). 

     

 
     

5. Οι άμεσες χειρουργικές 

επιπλοκές στους δότες 

είναι συχνές και μπορεί να 

είναι απειλητικές για τη 

ζωή. 

     

 
     

6. Οι γυναίκες μπορεί να 

έχουν δυσκολία με 

μελλοντικές εγκυμοσύνες 

αν δωρίσουν νεφρό. 

     

 
     

7. Τα ποσοστά επιτυχίας σε 

μεταμόσχευση νεφρού από 

ζώντα δότη και πτωματικό 

δότη είναι περίπου ίδια. 
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Πίνακας 3. Απαντήσεις στις δηλώσεις πεποίθησης 

 
 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

(1) 

Συμφωνώ 

(2) 

Διαφωνώ 

(4) 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

(5) 

Δεν 

Γνωριζω 

(3) 

1. Είναι ηθικά αποδεκτό να 

λαμβάνεται νεφρός από ένα 

υγιές άτομο. 

     

 
     

2. Νοουμένου ότι υπάρχει 

ζωή μετά το θάνατο, οι 

άνθρωποι πρέπει να 

εισέλθουν στην επόμενη 

ζωή με ένα πλήρες σώμα. 

     

 
     

3. Οι δωρητές νεφρού συχνά 

συμφωνούν να δωρίσουν 

λόγω αισθημάτων ενοχής ή 

οικογενειακής πίεσης. 

     

 
     

4. Η δωρεά νεφρού είναι μια 

συναρπαστική εμπειρία για 

τους ζωντανούς δότες 

     

 
     

5. Η δωρεά ενός νεφρού σε 

κάποιον απαιτεί μια 

εξαιρετικά στενή 

προσωπική σχέση. 

     

 
     

6. Μια μεταμόσχευση νεφρού 

ζωντανού δότη μπορεί να 

ενδυναμώσει τη σχέση 

μεταξύ του δότη και του 

λήπτη. 

     

 
     

7. Η προσέγγιση ενός 

δυνητικού δωρητή, ο 

οποίος στη συνέχεια 

αρνείται τη δωρεά, θα 

αλλάξει τη σχέση μεταξύ 

δυνητικού δωρητή και 

λήπτη. 

     

 
     

8. Το να ζητηθεί από κάποιον 

να δωρίσει, κάνει τον 

παραλήπτη να φαίνεται 

εγωιστής ή άπληστος. 
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9. Είναι αποδεκτό για έναν 

γονέα να λαμβάνει νεφρό 

από το παιδί του (άνω των 

18 ετών). 

     

 
     

10. Οι αποφάσεις σχετικά με τη 

δωρεά πρέπει να 

λαμβάνονται μόνο από τον 

δότη.  

     

 
     

11. Δεδομένου ότι η λειτουργία 

του δότη δεν είναι άνευ 

κινδύνου, κάποιος που 

χρειάζεται μεταμόσχευση 

νεφρού θα πρέπει να 

περιμένει έναν νεφρό από 

πτωματικό δότη. 

     

 

Πίνακας 4. Οι απαντήσεις σε πέντε δηλώσεις σχετικά με τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δωρεά από δότες και μη δωρητές. 

Ερωτήσεις έρευνας Συμφωνώ 

(1) 

Συμφωνώ 

Κάπως 

(2) 

Διαφωνώ 

(3) 

1. Πάντα διστάζω να δω τον οικογενειακό μου 

γιατρό ακόμα και όταν είμαι πολύ άρρωστος. 

   

 
   

2. Φοβάμαι το αίμα, τις βελόνες και τη 

χειρουργική επέμβαση. 

   

 
   

3. Αποφεύγω τα φάρμακα που 

συνταγογραφούνται και προτιμώ 

εναλλακτικές θεραπείες. 

   

 
   

4. Πιστεύω στον γιατρό μου και πάντα ακολουθώ 

τις συμβουλές του. 

   

 
   

5. Με κάνει νευρικό όταν οι άνθρωποι μιλάνε για 

το θάνατο. 
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Πίνακας 5. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από 

τους δωρητές 

Ερωτήσεις έρευνας Συμφωνώ 

(1) 

Συμφωνώ 

Κάπως 

(2) 

Διαφωνώ 

(3) 

1. Χρειάστηκε πολύς χρόνος να αποφασίσω.    

    

2. Έψαξα προσεκτικά τις επιπτώσεις στη ζωή μου 

πριν λάβω τελική απόφαση. 

   

    

3. Αποφάσισα σχεδόν αμέσως όταν έμαθα ότι 

απαιτείται μεταμόσχευση νεφρού. 

   

    

4. Ένιωσα οικογενειακή πίεση να γίνω δότης.    

    

5. Ένιωσα ελεύθερος να αρνηθώ να είμαι δωρητής. Η 

απόφαση ήταν εξ ολοκλήρου δική μου καθ’ όλη τη 

διάρκεια. 

   

    

6. Θα προτιμούσα αν κάποιος άλλος θα μπορούσε να 

ήταν ο δωρητής. 

   

    

7. Οι πληροφορίες που έλαβα σχετικά με τη 

λειτουργία δεν άλλαξαν τίποτα στην απόφαση μου. 

   

 

Πίνακας 6. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία δωρεάς από τους 

δωρητές. 

Ερωτήσεις έρευνας Σίγουρα Ναι 

(1) 

Κάπως Ναι 

(2) 

Όχι 

(3) 

1. Η επέμβαση ήταν πιο οδυνηρή από το 

αναμενόμενο; 

   

    

2. Έχετε βιώσει οικονομικές δυσκολίες ως 

αποτέλεσμα της δωρεάς; 

   

    

3. Ανησυχείτε για τη μακροπρόθεσμη υγεία σας με 

ένα νεφρό; 

   

    

4. Ήταν ο εργοδότης σας βοηθητικός και 

κατανοητικός; 

   

    

5. Έχετε κερδίσει οποιαδήποτε αυτοεκτίμηση ή 

εκτίμηση άλλων μετά από δωρεά; 

   

    

6. Είστε ευχαριστημένος από την εμπειρία σας ως 

ζωντανός δωρητής νεφρών; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών. 
 

Χαρακτηριστικά Χώρα εργασίας  

Τιμή p - value  Κύπρος  

(Ν=192) 

Ελλάδα  

(Ν=103) 

Ηλικίαβ 37,30 (8,31) 37,31 (8,92) 0,991γ 

Φύλο  

Γυναίκες 128 (66,7) 76 (73,8)  

0,207α Άντρες 64 (33,3) 27 (26,2) 

Εθνικότητα  

Κύπριοι 164 (85,4) 0 (0,00)  

<0,001α Έλληνες 28 (14,6) 100 (100) 

Τρέχουσα Θέση Εργασίας  

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (γενικά) 99 (51,6) 41 (39,8)  

 

<0,001α 

Νεφρολογικό Τμήμα (αιμοκάθαρση) 77 (40,2) 3 (2,9 

Χειρουργική Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας 

7 (3,6) 10 (9,7) 

Καρδιακή Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας 

2 (1,0) 42 (40,8) 

Εντατική Μονάδα Νοσηλείας Νεογνών - 7 (6,8) 

Νοσοκομείο Εργασίας  

Αστικό Κέντρο 0 (0,0) 32 (30,2)  

<0,001α Επαρχία 191 (99,5) 40 (38,8) 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 1 (0,5) 31 (30,1) 

Κύρια Θέση Εργασίας  

Νοσηλευτές 161 (83,9) 95 (92,2)  

0,039α Προϊστάμενοι 31 (16,1) 8 (7,8) 

Έτη προϋπηρεσίας σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας ή/και σε 

Νεφρολογικό Τμήμαβ 

6,51 (6,00) 11,49 (6,43)  

<0,001γ 

Μεταπτυχιακό  
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Ναι 72 (37,5) 46 (44,7)  

0,231α Όχι  120 (62,5) 57 (55,3) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αποτελέσματα στο πρώτο σκέλος του EQ5D (5 τομείς) κατά τις τρεις μετρήσεις της 
μελέτης. 
 

 Χώρα εργασίας  

 Κύπρο Ελλάδα Τιμή p-value 

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 

σας, πόσες φορές φροντίσατε ασθενείς 

με καταστροφική εγκεφαλική βλάβη που 

βρίσκονταν σε μηχανική υποστήριξη του 

κυκλοφορικού και αναπνευστικού 

συστήματος; 

   

 

0,015α 

1-5 72 (35,5) 47 (45,6)  

6-10 24 (12,5) 13 (12,6)  

>10 44 (24,9) 10 (9,7)  

Καμία 52 (27,1) 33 (32,0)  

Περιγράψτε την εμπειρία σας από την 

συμμετοχή σας 

  <0,001α 

Ένιωθα πολύ άνετα 17 (8,9) 2 (1,9)  

Ένιωθα άνετα 16 (8,3) 17 (16,5)  

Ένιωθα ουδέτερα 43 (22,0) 8 (7,8)  

Ένιωθα άβολα 35 (18,7) 8 (7,8)  

Ένιωθα πολύ άβολα 26 (13,5) 13 (12,6)  

Δεν απαντώ 55 (28,6) 55 (53,4)  

Πόσες φορές έχετε συμμετάσχει στην 

προσέγγιση της οικογένειας του πιθανού 

δότη για τη δωρεά οργάνων σε 

συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό 

Μεταμοσχεύσεων; 

   

<0,001α 

1-5 41 (21,4) 30 (29,1)  

6-10 5 (2,6) 5 (4,9)  

>10 2 (1,0) 7 (6,8)  

Καμία 144 (75,0) 61 (59,2)  
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Περιγράψτε την εμπειρία σας με την 

κατάσταση που αναφέρεται στην 

παραπάνω ερώτηση. 

   

0,033α 

Ένιωθα πολύ άνετα 5 (2,6) 0 (0,0)  

Ένιωθα άνετα 7 (3,6) 12 (11,7)  

Ένιωθα ουδέτερα 6 (3,2) 7 (6,7)  

Ένιωθα άβολα 14 (7,3) 8 (7,8)  

Ένιωθα πολύ άβολα 16 (8,3) 12 (11,7)  

Δεν απαντώ 144 (75,0) 64 (62,1)  

Εσείς ή κάποιος άλλος στο 

οικογενειακό/φιλικό σας περιβάλλον 

έχει συμμετάσχει στη διαδικασία δωρεάς 

οργάνων ως δότης οργάνων; 

   

0,045β 

Ναι 10 (5,2) 12 (11,7)  

Όχι 182 (94,8) 91 (88,3)  

Εσείς ή κάποιος άλλος στο 

οικογενειακό/φιλικό σας περιβάλλον 

έχει συμμετάσχει στη διαδικασία δωρεάς 

οργάνων ως λήπτης οργάνων; 

   

0,028β 

Ναι 10 (5,2) 14 (14,7)  

Όχι 182 (94,8) 89 (85,3)  

Δωρεά οργάνων μετά το θάνατο   0,004β 

Ναι 46 (24,0) 41 (39,8)  

Όχι 38 (19,8) 24 (23,3)  

Αναποφάσιστοι 108 (56,3) 38 (36,9)  

Αναφορικά με τη δήλωση του 

εγκεφαλικού θανάτου, ποια δήλωση 

σας εκφράζει καλύτερα; 

  <0,001β 

Ποτέ δεν εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής 

είναι νεκρός, όταν έχει πεθάνει από μη 

αναστρέψιμη διακοπή όλων των 

λειτουργιών του εγκεφάλου και 

θεωρείται ως δυνητικός δότης. 

 

10 (5,3) 

 

2 (2,0) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός 

όταν έχω δει με τα μάτια μου τα 

αποτελέσματα μιας επιβεβαιωτικής 

 

14 (7,4) 

 

27 (26,7) 
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διαγνωστικής εξέτασης όπως το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός 

όταν έχω διαβάσει τα αποτελέσματα μίας 

επιβεβαιωτικής διαγνωστικής εξέτασης 

όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

 

9 (4,8) 

 

19 (16,7) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός 

όταν είμαι παρών κατά τη διάρκεια μιας 

κλινικής νευρολογικής εξέτασης που 

πραγματοποιείται από τους ιατρούς. 

 

44 (21,7) 

 

15 (14,9) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι 

νεκρός, όταν είμαι σίγουρος για την 

αξιοπιστία και την επιστημονική 

επάρκεια του ιατρού που πραγματοποιεί 

τις διαγνωστικές εξετάσεις. 

 

67 (35,4) 

 

15 (14,9) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι 

νεκρός, όταν ο ιατρός, μετά την κλινική 

εξέταση, δηλώνει ότι ο ασθενής είναι 

νεκρός. 

 

48 (25,4) 

 

25 (24,8) 

 

Μιλάω συχνά στον δυνητικό δότη 

οργάνων με τον τρόπο με τον οποίο  του 

μιλούσα προτού επιβεβαιωθεί ο 

εγκεφαλικός του θάνατος. 

   

<0,001α 

Διαφωνώ απόλυτα 34 (17,7) 6 (5,8)  

Διαφωνώ 25 (13,0) 2 (1,9)  

Διαφωνώ λίγο 34 (17,7) 18 (17,5)  

Συμφωνώ λίγο 42 (21,9) 28 (27,2)  

Συμφωνώ 29 (15,1) 25 (24,3)  

Συμφωνώ απόλυτα 28 (14,6) 24 (23,3)  

Εξουσιοδότηση από την οικογένεια για 

τη λήψη απόφασης σχετικά 

με τη δωρεά οργάνων μελών της 

οικογένειας σε περίπτωση που χρειαστεί. 

   

<0,001β 

Ναι 13 (6,8) 38 (36,9)  

Όχι 104 (54,2) 19 (18,4)  

Αναποφάσιστοι 75 (39,0) 46 (44,7)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για τη διασφάλιση 
των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων. 
 

 

Δήλωση 

 

 

Χώρα εργασίας 

 

 

 

Τιμή p-valueα 

  Κύπρος Ελλάδα 

1. Είναι δική μου ευθύνη να 

σεβαστώ τις επιθυμίες του 

δυνητικού δότη. 

5,10 (1,31) 5,23 (1,17) 0,394 

2. Θα σεβαστώ την επιθυμία του 

δυνητικού δότη όσον αφορά τη 

δωρεά οργάνων, ακόμη και αν 

αυτό είναι ενάντια στις 

προσωπικές μου πεποιθήσεις. 

5,46 (0,98) 5,53 (0,71) 0,513 

3. Είναι δική μου ευθύνη να 

προστατευθεί η επιθυμία του 

δυνητικού δότη σε όλη τη 

διαδικασία της δωρεάς. 

5,07 (1,25) 5,56 (5,08) 0,211 

4. Σέβομαι τις επιθυμίες του 

δυνητικού δότη, μέσω των 

επαγγελματικών ενεργειών μου. 

5,40 (0,93) 6,05 (6,03) 0,148 

5. Υποστηρίζω τις επιθυμίες του 

θανούντος ή/και της οικογένειας 

σχετικά με τη δωρεά, 

εκφράζοντας αυτό το μήνυμα 

στον εντατικολόγο ή τον 

θεράποντα ιατρό. 

5,25 (1,04) 4,98 (1,13) 0,049 

6. Εκφράζω τις επιθυμίες του 

αποθανόντος και/ή της 

οικογένειάς όσον αφορά τη 

δωρεά στην ομάδα 

5,23 (1,07) 5,00 (1,01) 0,074 
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πρωτοβάθμιας φροντίδας του 

ασθενούς. 

7. Κάνω τις απαραίτητες ενέργειες, 

έτσι ώστε να εξασφαλίσω τη 

βέλτιστη μεταχείριση και 

φροντίδα υγείας που πρέπει να 

παρέχεται στο  δυνητικό δότη. 

5,48 (0,84) 5,60 (1,79) 0,451 

8. Υπερασπίζομαι τον ασθενή, σε 

περίπτωση που κάποιος 

παρεμποδίζει τη βέλτιστη 

θεραπεία και τη φροντίδα του 

δυνητικού δότη. 

5,36 (1,00) 5,89 (6,03) 0,234 

9. Κατά περίπτωση, ακούω πιθανές 

συνέπειες με τον γιατρό σχετικά 

με τις θεραπευτικές αγωγές / τις 

επεμβάσεις που επέλεξε στον 

ενδεχόμενο δωρητή. 

5,22 (0,91) 5,07 (0,99) 0,177 

10. Προτρέπω τους 

συναδέλφους μου για την 

εξασφάλιση της συνέχειας των 

βέλτιστων πρακτικών στη 

θεραπεία και τη φροντίδα του 

δυνητικού δότη οργάνων. 

5,26 (0,97) 5,28 (0,83) 0,885 

11. Θα αναλάβω την 

πρωτοβουλία να εξασφαλίσω τις 

βέλτιστες πρακτικές για την 

ιατρική περίθαλψη όσον αφορά 

το δυνητικό δότη. 

5,36 (4,61) 4,84 (1,15) 0,268 

12. Αν αντιληφθώ ότι μια 

θεραπεία είναι ανήθικη για τον 

δυνητικό δότη, τότε θα ενεργήσω 

επ’ αυτής εκφράζοντας την 

γνώμη μου. 

5,19 (0,97) 5,93 (6,06) 0,219 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για τη στήριξη της 
οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων. 
 

Δήλωση 

 

Χώρα εργασίας  

 

Τιμή p-valueα 
 Κύπρο Ελλάδα 

16. Είναι επαγγελματική μου ευθύνη να 

παρέχω στήριξη στην οικογένεια σε όλη 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη 

δωρεά οργάνων. 

4,91 (1,32) 5,01 (1,16) 0,522 

17. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως 

νοσηλευτής, παρέχω ένα ιδιωτικό 

περιβάλλον για τις οικογένειες για να 

συζητήσουν τη δωρεά οργάνων. 

5,02 (1,26) 5,91 (7,88) 0,130 

13. Συμβουλεύομαι τον 

υπεύθυνο του Εθνικού 

Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 

για την παροχή βοήθειας 

αναφορικά με τη θεραπεία του 

δυνητικού δότη. 

5,01 (1,17) 4,65 (1,40) 0,030 

14. Ζητώ επιπλέον πόρους, π.χ., 

καλώντας έναν επιπλέον 

νοσηλευτή για τη διευκόλυνση 

της εφαρμογής της δωρεάς 

οργάνων. 

5,02 (1,13) 4,51 (1,38) 0,002 

15. Ως νοσηλευτής, αν 

διαπιστώσω ότι δεν εφαρμόζεται 

η βέλτιστη φροντίδα για το 

δυνητικό δότη, τότε θα εκφράσω 

έντονα τη διαμαρτυρία μου. 

5,16 (1,03) 5,29 (0,81) 0,260 
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18. Εάν είναι γνωστή η επιθυμία του 

αποθανόντος όσον αφορά τη δωρεά, 

διασφαλίζω ότι η απόφαση της 

οικογένειας το λαμβάνει υπόψη. 

5,17 (3,91) 4,27 (2,01) 0,011 

19. Θα ενεργήσω για να στηρίξω την 

απόφαση της οικογένειας ακόμα και αν 

είναι αντίθετη με την εκπεφρασμένη 

επιθυμία του αποθανόντος. 

4,16 (6,86) 2,94 (5,40) 0,123 

20. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως 

νοσηλευτής, εξασφαλίζω ότι η οικογένεια 

λαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες 

σχετικά με τη δωρεά οργάνων, έτσι ώστε 

να μπορεί να λάβει μια ενημερωμένη 

απόφαση. 

5,30 (6,01) 5,25 (0,68) 0,933 

21. Αν είμαι ενάντια στη δωρεά οργάνων 

και η οικογένεια κάνει μια απόφαση που 

οδηγεί σε δωρεά, θα προσπαθήσω να τους 

πείσω διαφορετικά στο να αλλάξουν 

γνώμη. 

2,35 (1,83) 2,39 (1,28) 0,840 

22. Αν είμαι κατά της δωρεάς οργάνων, 

θα συμβουλέψω την οικογένεια να μην 

επιδιώξει τη δωρεά οργάνων. 

2,21 (1,73) 1,39 (0,51) 0,000 

23. Συζητώ με την οικογένεια τις πιθανές 

συνέπειες των αποφάσεών τους. 

4,11 (1,63) 4,28 (1,34) 0,376 

24. Εάν η οικογένεια έχει ερωτήσεις 

σχετικά με τη δωρεά οργάνων, τότε τους 

παρέχω τους κατάλληλους πόρους για να 

τους βοηθήσω στη διαμόρφωση της 

απόφασής τους. 

5,09 (1,14) 5,28 (0,63) 0,108 
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25. Προσπαθώ να διασφαλίσω ότι η 

οικογένεια θα λάβει μια απόφαση σχετικά 

με τη δωρεά που μπορεί να είναι σε 

ειρήνη. 

4,89 (1,20) 5,07 (0,91) 0,185 

26. Είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια 

ενημερώνεται σε τακτική βάση. 

4,96 (1,11) 5,21 (0,78) 0,031 

27. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους μου 

που εμπλέκονται στη φροντίδα του 

δυνητικού δότη να ενημερώνουν την 

οικογένεια σε τακτική βάση. 

5,06 (3,91) 5,29 (0,73) 0,572 

28. Είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια 

κατανοεί τις ιατρικές παρεμβάσεις που 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην 

περίπτωση της δωρεάς οργάνων. 

5,02 (1,10) 5,19 (0,71) 0,160 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για την 
προώθηση της δωρεάς οργάνων. 
 

Δήλωση 

 

Χώρα εργασίας  

 

Τιμή p-value  Κύπρο Ελλάδα 

30. Επισημαίνω στους συναδέλφους μου 

τη σημασία των κατευθυντήριων γραμμών 

και των πολιτικών που εφαρμόζονται 

αναφορικά με τη δωρεά οργάνων. 

4,93 (1,17) 5,32 (2,92) 0,107 

31. Προάγω την αποτελεσματική 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των 

διαφόρων επαγγελματιών υγείας που 

συμμετέχουν στη φροντίδα του δυνητικού 

δότη. Για παράδειγμα εργαστήριο, 

ακτινολογία. 

5,28 (4,58) 5,17 (0,71) 0,814 



  

292 
 

32. Διαβάζω και εφαρμόζω την πολιτική 

του νοσοκομείου σχετικά με τη δωρεά 

οργάνων. 

5,45 (4,61) 5,67 (5,00) 0,706 

33. Εάν είναι εφικτό, αναλαμβάνω δράση 

σε συνεργασία με τους υπεύθυνους για να 

αλλάξει η πολιτική  σχετικά με τη δωρεά 

οργάνων. 

4,51 (1,37) 

 

4,17 (1,40) 0,051 

34. Αντιμετωπίζω άμεσα τα προβλήματα 

που σχετίζονται με τη δωρεά οργάνων, 

ακολουθώντας την επαγγελματική 

ιεραρχία του νοσοκομείου. 

4,81 (1,29) 5,54 (4,97) 0,148 

35. Εάν είναι εφικτό, διοργανώνω 

δραστηριότητες (π.χ. εκπαιδευτικά 

προγράμματα, παρουσίαση περιπτώσεων 

κ.ά.) για την προαγωγή της δωρεάς 

οργάνων. 

4,46 (1,52) 4,65 (1,04) 0,276 

36. Όταν απαιτείται, είμαι πρόθυμος να 

συμβάλω στη βελτίωση των πρακτικών και 

των κατευθυντήριων γραμμών για τη 

διαδικασία της δωρεάς στο τμήμα μου. 

4,82 (1,22) 4,75 (0,94) 0,595 

37. Βοηθάμε να αναπτύξουμε 

κατευθυντήριες γραμμές που να 

λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση του 

δυνητικού δωρητή, καθώς και τις ανάγκες 

της οικογένειας του δωρητή. 

4,82 (1,26) 5,22 (0,79) 0,001 

38. Βοηθάω να αναπτυχθούν 

κατευθυντήριες γραμμές που να σέβονται 

και να στηρίζουν τον δυνητικό δότη και 

την οικογένειά του σε όλη τη διαδικασία 

της δωρεάς οργάνων στο τμήμα μου. 

5,58 (6,56) 5,01 (0,92) 0,384 
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39. Συνεργάζομαι με άλλα τμήματα του 

νοσοκομείου (π.χ. ακτινολογικό, 

εργαστηριακό κ.ά.) για να βελτιώσω τη 

διαδικασία της δωρεάς οργάνων. 

5,43 (5,30) 5,10 (0,91) 0,540 

40. Υποστηρίζω και προάγω τη δωρεά 

οργάνων πέρα και από το συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκω. 

Τόσο με τους συναδέλφους σε άλλα 

τμήματα, όσο και με τους λαϊκούς εκτός 

του νοσοκομείου / ιατρικού τομέα. 

4,68 (1,45) 4,65 (1,30) 0,874 

41. Πιστεύω ότι η Κυπριακή/ Ελληνική 

νομοθεσία σχετικά με τη δωρεά οργάνων 

είναι επαρκής. 

3,47 (1,65) 3,70 (1,60) 0,269 

42. Σκέφτομαι να προωθήσω τη δωρεά 

οργάνων συνεργαζόμενος σε πολιτικό 

επίπεδο. 

3,42 (1,65) 2,96 (1,07) 0,005 

43. Συμμετέχω σε πολιτικές αποφάσεις 

σχετικά με τη δωρεά οργάνων. 

3,23 (1,75) 3,20 (1,56) 0,857 

44. Χρησιμοποιώ τα διαθέσιμα 

επιστημονικά δεδομένα για να είμαι 

σίγουρος ότι οι πρακτικές μου σχετικά με 

τη δωρεά οργάνων βασίζονται στην 

υπάρχουσα επιστημονική ένδειξη. 

4,49 (1,55) 4,29 (1,40) 0,283 

45. Εάν μου δοθεί η ευκαιρία, θα 

συμμετάσχω στην έρευνα για τη 

δημιουργία κατευθυντήρων γραμμών και 

πολιτικών αναφορικά με τη δωρεά 

οργάνων. 

4,65 (1,29) 4,55 (1,37) 0,564 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων νοσηλευτών στα δύο νοσοκομεία. 
 

Χαρακτηριστικά Νοσοκομείο  

p – value  Ωνάσειο 

(Ν=71)  

Λαϊκό  

(Ν=32) 

Ηλικίαβ 38,27 (8,54) 35,2 (9,49) 0,114γ 

 

Φύλο  

Γυναίκες  19 (26,8%) 8 (25%)  

0,851α Άντρες 52 (73,2%) 24 (75%) 

Εθνικότητα  

Έλληνες 69 (97,2%) 31 (96,9%)  

0,931α Άλλο 2 (2,8%) 1 (3,1%) 

Τρέχουσα Θέση Εργασίας  

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(γενικά) 

14 (19,7%) 27 (84,3%)  

 

<0,001α Νεφρολογικό Τμήμα (αιμοκάθαρση) 3 (4,2%) 0 (0%) 

Χειρουργική Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας 

10 (14,1%) 0 (0%) 

Καρδιακή Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας 

37 (52,1%) 5 (15,7%) 

Εντατική Μονάδα Νοσηλείας 

Νεογνών 

7 (9,9%) 0 (0%) 

Κύρια Θέση Εργασίας  

Νοσηλευτές 68 (95,7%) 29 (90,6%)  

0,441α Προϊστάμενοι 3 (4,3%) 3 (9,4%) 

46. Συμμετέχω ενεργά στην Έρευνα & 

Ανάπτυξη που συμβάλλει στη δωρεά 

οργάνων. 

3,90 (1,70) 4,40 (6,39) 0,316 
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Έτη προϋπηρεσίας σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας ή/και σε 

Νεφρολογικό Τμήμαβ 

13,04 (6,17) 8,37 (5,85)  

<0,001γ 

Μεταπτυχιακό  

Ναι 33 (46,5%) 13 (40,6%)  

0,580α Όχι  38 (53,5%) 19 (59,4%) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Αποτελέσματα στο πρώτο σκέλος του EQ5D (5 τομείς) κατά τις τρεις μετρήσεις της 
μελέτης για τα δύο Ελληνικά νοσοκομεία. 
 

 Νοσοκομείο  

 Ωνάσειο Λαϊκό Τιμή p-value  

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, πόσες 

φορές φροντίσατε ασθενείς με καταστροφική 

εγκεφαλική βλάβη που βρίσκονταν σε μηχανική 

υποστήριξη του κυκλοφορικού και αναπνευστικού 

συστήματος; 

   

 

0,633α 

1-5 34 (47,8) 13 (40,6)  

6-10 10 (14,1) 3 (9,4)  

>10 7 (9,9) 3 (9,4)  

Καμία 20 (28,2) 13 (40,6)  

Περιγράψτε την εμπειρία σας από την συμμετοχή 

σας. 

  0,565α 

Ένιωθα πολύ άνετα 1 (1,4) 1 (3,1)  

Ένιωθα άνετα 9 (10,7) 8 (25,0)  

Ένιωθα ουδέτερα 7 (8,7) 1 (3,1)  

Ένιωθα άβολα 6 (8,1) 2 (6,3)  

Ένιωθα πολύ άβολα 9 (20,2) 4 (12,5)  

Δεν απαντώ 39 (50,9) 16 (50,0)  

Πόσες φορές έχετε συμμετάσχει στην προσέγγιση 

της οικογένειας του πιθανού δότη για τη δωρεά 

οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό 

Μεταμοσχεύσεων; 

   

0,235α 
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1-5 23 (32,4) 7 (21,9)  

6-10 5 (7,1) 0 (0)  

>10 4 (5,6) 3 (9,3)  

Καμία 39 (54,9) 22 (68,8)  

Περιγράψτε την εμπειρία σας με την κατάσταση 

που αναφέρεται στην παραπάνω ερώτηση. 

   

0,080α 

Ένιωθα πολύ άνετα 0 (0) 0 (0,0)  

Ένιωθα άνετα 10 (14,1) 2 (6,3)  

Ένιωθα ουδέτερα 7 (9,8) 0 (0)  

Ένιωθα άβολα 6 (8,5) 2 (6,3)  

Ένιωθα πολύ άβολα 10 (14,1) 2 (6,3)  

Δεν απαντώ 38 (53,5) 26 (81,1)  

Εσείς ή κάποιος άλλος στο οικογενειακό/φιλικό 

σας περιβάλλον έχει συμμετάσχει στη διαδικασία 

δωρεάς οργάνων ως δότης οργάνων; 

   

0,857β 

Ναι 8 (11,3) 4 (12,5)  

Όχι 63 (88,7) 28 (87,5)  

Δωρεά οργάνων μετά το θάνατο   0,697β 

Ναι 26 (36,6) 15 (46,8)  

Όχι 13 (18,3) 11 (34,4)  

Αναποφάσιστοι 32 (45,1) 6 (18,8)  

Αναφορικά με τη δήλωση του εγκεφαλικού 

θανάτου, ποια δήλωση σας εκφράζει καλύτερα; 

  0,768β 

Ποτέ δεν εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, 

όταν έχει πεθάνει από μη αναστρέψιμη διακοπή 

όλων των λειτουργιών του εγκεφάλου και 

θεωρείται ως δυνητικός δότης. 

 

2 (2,9) 

 

0 (0) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν έχω 

δει με τα μάτια μου τα αποτελέσματα μιας 

επιβεβαιωτικής διαγνωστικής εξέτασης όπως το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

 

20 (29,0) 

 

7 (21,9) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν έχω 

διαβάσει τα αποτελέσματα μίας επιβεβαιωτικής 

 

11 (15,9) 

 

6 (18,8) 
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διαγνωστικής εξέτασης όπως το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν 

είμαι παρών κατά τη διάρκεια μιας κλινικής 

νευρολογικής εξέτασης που πραγματοποιείται από 

τους ιατρούς. 

 

9 (13,0) 

 

6 (18,8) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν 

είμαι σίγουρος για την αξιοπιστία και την 

επιστημονική επάρκεια του ιατρού που 

πραγματοποιεί τις διαγνωστικές εξετάσεις. 

 

9 (13,0) 

 

6 (18,8) 

 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν ο 

ιατρός, μετά την κλινική εξέταση, δηλώνει ότι ο 

ασθενής είναι νεκρός. 

 

18 (26,1) 

 

7 (21,9) 

 

Μιλάω συχνά στον δυνητικό δότη οργάνων με τον 

τρόπο με τον οποίο του μιλούσα προτού 

επιβεβαιωθεί ο εγκεφαλικός του θάνατος. 

   

0,006α 

Διαφωνώ απόλυτα 6 (8,5) 0 (0)  

Διαφωνώ 0 (0) 2 (6,2)  

Διαφωνώ λίγο 9 (12,6) 9 (28,1)  

Συμφωνώ λίγο 16 (22,5) 12 (37,5)  

Συμφωνώ 19 (26,8) 6 (18,8)  

Συμφωνώ απόλυτα 21 (29,6) 3 (9,4)  

Εξουσιοδότηση από την οικογένεια για τη λήψη 

απόφασης σχετικά με τη δωρεά οργάνων μελών 

της οικογένειας σε περίπτωση που χρειαστεί. 

   

0,028β 

Ναι 26 (36,6) 15 (46,8)  

Όχι 13 (18,3) 11 (34,4)  

Αναποφάσιστοι 31 (45,1) 6 (18,8)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για τη διασφάλιση 
των επιθυμιών του δυνητικού δότη οργάνων για τα δύο Ελληνικά νοσοκομεία. 
 

 

Δήλωση 

 

 

Νοσοκομείο 

 

 

 

Τιμή p-valueα 

  Ωνάσειο Λαϊκό 

1. Είναι δική μου ευθύνη να σεβαστώ τις 

επιθυμίες του δυνητικού δότη. 

5,11 (1,29) 5,50 (0,80) 0,122 

2. Θα σεβαστώ την επιθυμία του 

δυνητικού δότη όσον αφορά τη δωρεά 

οργάνων, ακόμη και αν αυτό είναι 

ενάντια στις προσωπικές μου 

πεποιθήσεις. 

5,48 (0,79) 5,59 (0,56) 0,460 

3. Είναι δική μου ευθύνη να προστατευθεί 

η επιθυμία του δυνητικού δότη σε όλη 

τη διαδικασία της δωρεάς. 

4,91 (1,30) 5,41 (0,80) 0,052 

4. Σέβομαι τις επιθυμίες του δυνητικού 

δότη, μέσω των επαγγελματικών 

ενεργειών μου. 

6,28 (7,22) 5,44 (0,72) 0,512 

5. Υποστηρίζω τις επιθυμίες του 

θανούντος ή/και της οικογένειας 

σχετικά με τη δωρεά, εκφράζοντας 

αυτό το μήνυμα στον εντατικολόγο ή 

τον θεράποντα ιατρό. 

4,80 (1,18) 5,34 (0,97) 0,025 

6. Εκφράζω τις επιθυμίες του 

αποθανόντος και/ή της οικογένειάς 

όσον αφορά τη δωρεά στην ομάδα 

πρωτοβάθμιας φροντίδας του 

ασθενούς. 

4,93 (1,01) 5,22 (0,97) 0,177 

7. Κάνω τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι 

ώστε να εξασφαλίσω τη βέλτιστη 

μεταχείριση και φροντίδα υγείας που 

5,34 (0,77) 5,99 (1,12) 0,024 
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πρέπει να παρέχεται στο  δυνητικό 

δότη. 

8. Υπερασπίζομαι τον ασθενή, σε 

περίπτωση που κάποιος παρεμποδίζει 

τη βέλτιστη θεραπεία και τη φροντίδα 

του δυνητικού δότη. 

6,17 (7,23) 5,28 (0,96) 0,492 

9. Κατά περίπτωση, ακούω πιθανές 

συνέπειες με τον γιατρό σχετικά με τις 

θεραπευτικές αγωγές / τις επεμβάσεις 

που επέλεξε στον ενδεχόμενο δωρητή. 

5,04 (0,95) 5,16 (1,08) 0,590 

10. Προτρέπω τους συναδέλφους μου 

για την εξασφάλιση της συνέχειας των 

βέλτιστων πρακτικών στη θεραπεία και 

τη φροντίδα του δυνητικού δότη 

οργάνων. 

5,17 (0,83) 5,56 (0,76) 0,024 

11. Θα αναλάβω την πρωτοβουλία να 

εξασφαλίσω τις βέλτιστες πρακτικές 

για την ιατρική περίθαλψη όσον αφορά 

το δυνητικό δότη. 

4,79 (1,12) 4,97 (1,23) 0,458 

12. Αν αντιληφθώ ότι μια θεραπεία 

είναι ανήθικη για τον δυνητικό δότη, 

τότε θα ενεργήσω επ’ αυτής 

εκφράζοντας την γνώμη μου. 

6,14 (7,25) 5,47 (0,67) 0,603 

13. Συμβουλεύομαι τον υπεύθυνο του 

Εθνικού Οργανισμού 

Μεταμοσχεύσεων για την παροχή 

βοήθειας αναφορικά με τη θεραπεία 

του δυνητικού δότη. 

4,51 (1,43) 5,06 (1,27) 0,062 

14. Ζητώ επιπλέον πόρους, π.χ., 

καλώντας έναν επιπλέον νοσηλευτή για 

τη διευκόλυνση της εφαρμογής της 

δωρεάς οργάνων. 

4,46 (1,35) 4,66 (1,45) 0,517 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για τη στήριξη της 
οικογένειας του δυνητικού δότη οργάνων για τα δύο Ελληνικά νοσοκομεία. 
 

15. Ως νοσηλευτής, αν διαπιστώσω ότι 

δεν εφαρμόζεται η βέλτιστη φροντίδα 

για το δυνητικό δότη, τότε θα εκφράσω 

έντονα τη διαμαρτυρία μου. 

5,31 (0,84) 5,25 (0,76) 0,731 

 

Δήλωση 

 

 

Νοσοκομείο 

 

 

 

Τιμή p-

valueα 

 

 Ωνάσειο Λαϊκό 

16. Είναι επαγγελματική μου ευθύνη να 

παρέχω στήριξη στην οικογένεια σε όλη τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη δωρεά 

οργάνων. 

4,94 (1,27) 5,16 (0,88) 0,393 

17. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως νοσηλευτής, 

παρέχω ένα ιδιωτικό περιβάλλον για τις 

οικογένειες για να συζητήσουν τη δωρεά 

οργάνων. 

5,37 (1,43) 4,91 (1,35) 0,387 

18. Εάν είναι γνωστή η επιθυμία του 

αποθανόντος όσον αφορά τη δωρεά, 

διασφαλίζω ότι η απόφαση της οικογένειας το 

λαμβάνει υπόψη. 

3,63 (2,11) 5,69 (0,47) <0,01 

19. Θα ενεργήσω για να στηρίξω την απόφαση 

της οικογένειας ακόμα και αν είναι αντίθετη με 

την εκπεφρασμένη επιθυμία του αποθανόντος. 

3,46 (6,46) 1,81 (0,74) 0,153 

20. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως νοσηλευτής, 

εξασφαλίζω ότι η οικογένεια λαμβάνει τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη 

δωρεά οργάνων, έτσι ώστε να μπορεί να λάβει 

μια ενημερωμένη απόφαση. 

5,30 (0,67) 5,13 (0,71) 0,230 
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21. Αν είμαι ενάντια στη δωρεά οργάνων και η 

οικογένεια κάνει μια απόφαση που οδηγεί σε 

δωρεά, θα προσπαθήσω να τους πείσω 

διαφορετικά στο να αλλάξουν γνώμη. 

2,64 (1,40) 1,84 (0,72) 0,003 

22. Αν είμαι κατά της δωρεάς οργάνων, θα 

συμβουλέψω την οικογένεια να μην επιδιώξει 

τη δωρεά οργάνων. 

1,42 (0,53) 1,31 (0,47) 0,313 

23. Συζητώ με την οικογένεια τις πιθανές 

συνέπειες των αποφάσεών τους. 

4,12 (1,36 4,63 (1,26) 0,076 

24. Εάν η οικογένεια έχει ερωτήσεις σχετικά 

με τη δωρεά οργάνων, τότε τους παρέχω τους 

κατάλληλους πόρους για να τους βοηθήσω στη 

διαμόρφωση της απόφασής τους. 

5,27 (0,61) 5,31 (0,69) 0,741 

25. Προσπαθώ να διασφαλίσω ότι η 

οικογένεια θα λάβει μια απόφαση σχετικά με 

τη δωρεά που μπορεί να είναι σε ειρήνη. 

4,99 (,88) 5,25 (0,95) 0,175 

26. Είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια 

ενημερώνεται σε τακτική βάση. 

5,13 (0,78) 5,38 (0,75) 0,137 

27. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους μου που 

εμπλέκονται στη φροντίδα του δυνητικού δότη 

να ενημερώνουν την οικογένεια σε τακτική 

βάση. 

5,28 (0,75) 5,31 (0,69) 0,812 

28. Είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια κατανοεί 

τις ιατρικές παρεμβάσεις που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν στην περίπτωση της 

δωρεάς οργάνων. 

5,11 (0,69) 5,34 (0,75) 0,133 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Οι απαντήσεις των νοσηλευτών αναφορικά με τη στάση τους για την προώθηση 
της δωρεάς οργάνων για τα δύο Ελληνικά νοσοκομεία. 
 

 

Δήλωση 

 

 

Νοσοκομείο 

 

 

 

Τιμή p-valueα 

  Ωνάσειο Λαϊκό 

30. Επισημαίνω στους συναδέλφους μου τη 

σημασία των κατευθυντήριων γραμμών και 

των πολιτικών που εφαρμόζονται αναφορικά 

με τη δωρεά οργάνων. 

5,30 (3,52) 5,38 (0,49) 0,905 

31. Προάγω την αποτελεσματική επικοινωνία 

και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 

επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στη 

φροντίδα του δυνητικού δότη. Για παράδειγμα 

εργαστήριο, ακτινολογία. 

5,11 (0,73) 5,31 (0,64) 0,185 

32. Διαβάζω και εφαρμόζω την πολιτική του 

νοσοκομείου σχετικά με τη δωρεά οργάνων. 

5,13 (0,7) 5,34 (0,75) 0,192 

33. Εάν είναι εφικτό, αναλαμβάνω δράση σε 

συνεργασία με τους υπεύθυνους για να 

αλλάξει η πολιτική  σχετικά με τη δωρεά 

οργάνων. 

4,30 (1,19) 3,87 (1,77) 0,153 

34. Αντιμετωπίζω άμεσα τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τη δωρεά οργάνων, 

ακολουθώντας την επαγγελματική ιεραρχία 

του νοσοκομείου. 

5,72 (5,97) 5,16 (0,68) 0,597 

35. Εάν είναι εφικτό, διοργανώνω 

δραστηριότητες (π.χ. εκπαιδευτικά 

προγράμματα, παρουσίαση περιπτώσεων κ.ά.) 

για την προαγωγή της δωρεάς οργάνων. 

4,44 (1,14) 5,09 (0,59) 0,003 

36. Όταν απαιτείται, είμαι πρόθυμος να 

συμβάλω στη βελτίωση των πρακτικών και 

4,69 (1,00) 4,88 (0,79) 0,348 
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των κατευθυντήριων γραμμών για τη 

διαδικασία της δωρεάς στο τμήμα μου. 

37. Βοηθάμε να αναπτύξουμε κατευθυντήριες 

γραμμές που να λαμβάνουν υπόψη την 

κατάσταση του δυνητικού δωρητή, καθώς και 

τις ανάγκες της οικογένειας του δωρητή. 

5,14 (0,83) 5,41 (0,67) 0,116 

38. Βοηθάω να αναπτυχθούν κατευθυντήριες 

γραμμές που να σέβονται και να στηρίζουν τον 

δυνητικό δότη και την οικογένειά του σε όλη 

τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων στο τμήμα 

μου. 

4,87 (0,98) 5,31 (0,69) 0,024 

39. Συνεργάζομαι με άλλα τμήματα του 

νοσοκομείου (π.χ. ακτινολογικό, 

εργαστηριακό κ.ά.) για να βελτιώσω τη 

διαδικασία της δωρεάς οργάνων. 

5,03 (0,95) 5,26 (0,82) 0,245 

40. Υποστηρίζω και προάγω τη δωρεά 

οργάνων πέρα και από το συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκω. Τόσο με 

τους συναδέλφους σε άλλα τμήματα, όσο και 

με τους λαϊκούς εκτός του νοσοκομείου / 

ιατρικού τομέα. 

4,57 (1,36) 4,84 (1,17) 0,319 

41. Πιστεύω ότι η Κυπριακή / Ελληνική 

νομοθεσία σχετικά με τη δωρεά οργάνων είναι 

επαρκής. 

3,57 (1,64) 3,97 (1,49) 0,246 

42. Σκέφτομαι να προωθήσω τη δωρεά 

οργάνων συνεργαζόμενος σε πολιτικό επίπεδο. 

2,81 (0,95) 3,28 (1,25) 0,040 

43. Συμμετέχω σε πολιτικές αποφάσεις 

σχετικά με τη δωρεά οργάνων. 

3,22 (1,37) 3,16 (1,94) 0,849 

44. Χρησιμοποιώ τα διαθέσιμα επιστημονικά 

δεδομένα για να είμαι σίγουρος ότι οι 

πρακτικές μου σχετικά με τη δωρεά οργάνων 

βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική 

ένδειξη. 

4,16 (1,36) 4,59 (1,46) 0,144 



  

304 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Στάση των νοσηλευτών προς τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων, πριν και 
μετά την παρέμβαση. 

 

 ΜΤ TA 95% ΔΕ 

Διαφοράς 

Μέσης Τιμής 

t  p-value 

Στάση  για τη διασφάλιση 

των επιθυμιών του 

δυνητικού δότη οργάνων 

Πριν την 

παρέμβαση 
64,79 8,564 

[-13,5, -9,3] -11,171 <0,01 
Μετά την 

παρέμβαση 
76,19 10,116 

Στάση και δράση για τη 

στήριξη της οικογένειας 

του δυνητικού δότη 

οργάνων 

Πριν την 

παρέμβαση 
48,06 5,616 

[-9,5, -6,8] -12,164 <0,01 
Μετά την 

παρέμβαση 
56,19 5,686 

Στάση και δράση για την 

προώθηση της δωρεάς 

οργάνων 

Πριν την 

παρέμβαση 
76,77 10,803 

[-17,9, -12,3] -11,001 <0,01 
Μετά την 

παρέμβαση 
91,87 10,444 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Περιγραφή της εμπειρίας από τη συμμετοχή στη φροντίδα ασθενών με 
καταστροφική εγκεφαλική βλάβη και τη συμμετοχή σε προσέγγιση της οικογένειας πιθανού 
δότη για τη δωρεά οργάνων. 

 

 Πριν την παρέμβαση Μετά την 

παρέμβαση 

 Ν % Ν % 

Συμμετοχή  στην 

φροντίδα ασθενών με 

καταστροφική 

εγκεφαλική βλάβη 

Ένιωθα πολύ άνετα 2 4,3   

Ένιωθα ουδέτερα 9 19,1 10 21,3 

Ένιωθα άβολα 5 10,6 3 6,4 

Ένιωθα πολύ άβολα 15 31,9 15 31,9 

45. Εάν μου δοθεί η ευκαιρία, θα συμμετάσχω 

στην έρευνα για τη δημιουργία 

κατευθυντήρων γραμμών και πολιτικών 

αναφορικά με τη δωρεά οργάνων. 

4,61 (1,33) 4,44 (1,48) 0,567 

46. Συμμετέχω ενεργά στην Έρευνα & 

Ανάπτυξη που συμβάλλει στη δωρεά οργάνων. 

3,77 (1,78) 3,91 (1,55) 0,713 
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Δεν απαντώ (δεν έχουν 

σχετική εμπειρία) 

16 34,0 17 36,2 

Σύνολο 47 100,0 47 100,0 

Συμμετοχή στην 

προσέγγιση της 

οικογένειας πιθανού 

δότη για τη δωρεά 

οργάνων σε 

συνεργασία με τον 

Εθνικό Οργανισμό 

Μεταμοσχεύσεων 

Ένιωθα πολύ άνετα 2 4,3 2 4,3 

Ένιωθα ουδέτερα 8 17,0 8 17,0 

Ένιωθα άβολα 3 6,4 3 6,4 

Ένιωθα πολύ άβολα 10 21,3 10 21,3 

Δεν απαντώ (δεν έχουν 

σχετική εμπειρία) 

24 51,0 24 51,0 

Σύνολο 47 100,0 47 100,0 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Συμμετοχή των ερωτώμενων ή του οικογενειακού/φιλικού περιβάλλοντος στη 
διαδικασία δωρεάς οργάνων. 

 

 Πριν την παρέμβαση Μετά την παρέμβαση 

Ν % Ν % 

 

Όχι 32 68,1 31 66,0 

Δότης 7 14,9 7 14,9 

Λήπτης 8 17,0 9 19,1 

Σύνολο 47 100,0 47 100,0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Πότε ένας ασθενής είναι νεκρός. 

 
 Πριν την 

παρέμβαση 

Μετά την 

παρέμβαση 

 Ν % Ν % 

 

Ποτέ δεν εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν έχει 

πεθάνει από μη αναστρέψιμη διακοπή όλων των λειτουργιών 

του εγκεφάλου και θεωρείται ως δυνητικός δότης 

0 0 0 0 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν έχω δει με τα 

μάτια μου τα αποτελέσματα μιας επιβεβαιωτικής 

διαγνωστικής εξέτασης όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

8 17,0 6 12,8 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν έχω διαβάσει 

τα αποτελέσματα μίας επιβεβαιωτικής διαγνωστικής 

εξέτασης όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

3 6,4 0 0 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός όταν είμαι παρών 

κατά τη διάρκεια μιας κλινικής νευρολογικής εξέτασης που 

πραγματοποιείται από τους ιατρούς 

5 10,6 5 10,6 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν είμαι 

σίγουρος για την αξιοπιστία και την επιστημονική επάρκεια 

του ιατρού που πραγματοποιεί τις διαγνωστικές εξετάσεις 

29 61,7 35 74,5 

Εμπιστεύομαι ότι ο ασθενής είναι νεκρός, όταν ο ιατρός, 

μετά την κλινική εξέταση, δηλώνει ότι ο ασθενής είναι 

νεκρός 

2 4,3 1 2,1 

Σύνολο 47 100,0 47 100,0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Αποτελέσματα ελέγχου t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα για τις διαστάσεις της 
συμπεριφοράς προς το θάνατο και της ποιότητας ζωής ως προς το φύλο.  
 

 

Φύλο 

t p-value Άντρας Γυναίκα 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Φόβος θανάτου 3,65 1,85 3,29 1,59 0,729 0,475 

Αποφυγή θανάτου 3,26 1,47 3,35 1,20 -0,214 0,832 

Ουδέτερη αποδοχή 2,53 1,17 2,75 1,33 -0,579 0,565 

Αποδοχή θανάτου 2,85 1,43 2,53 1,15 0,838 0,406 

Διαφυγή θανάτου 2,99 1,67 2,97 1,51 0,035 0,972 

PCS-12 38,40 10,84 37,38 9,06 0,362 0,719 

MCS-12 39,04 11,37 36,99 13,40 0,562 0,577 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για τις διαστάσεις της συμπεριφοράς προς το 
θάνατο και της ποιότητας ζωής ως προς την ηλικιακή ομάδα. 
 

 

Ηλικία 

F p-value 

Έως 49 50-64 Άνω των 65 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Φόβος θανάτου 3,34 1,70 3,26 1,36 3,57 1,90 0,157 0,855 

Αποφυγή θανάτου 4,20 1,24 3,34 1,33 3,01 1,21 2,399 0,104 

Ουδέτερη αποδοχή 3,46 1,51 2,29 1,24 2,57 1,07 2,890 0,066 

Αποδοχή θανάτου 3,43 1,03 2,46 1,46 2,43 1,12 2,581 0,087 

Διαφυγή θανάτου 3,94 1,58 2,69 1,46 2,73 1,49 2,612 0,085 

PCS-12 49,30 5,00 36,80 8,56 33,13 7,67 17,81 <0,01 

MCS-12 49,41 9,85 35,22 11,67 34,12 11,29 7,717 0,001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για τις διαστάσεις της συμπεριφοράς προς το 
θάνατο και της ποιότητας ζωής ως προς το μορφωτικό επίπεδο.  
 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

F p-value ΥΕ ΔΕ ΑΕ 

Μεταπτυχιακό 

ή Phd 

Φόβος θανάτου 
MT 3,10 3,60 2,95 4,69 

1,717 0,178 
TA 1,94 1,45 1,22 1,44 

Αποφυγή θανάτου 
MT 2,71 3,40 3,83 4,68 

4,561 0,008 
TA 1,29 0,80 1,40 0,91 

Ουδέτερη αποδοχή 
MT 2,26 2,51 3,58 2,97 

2,627 0,062 
TA 1,06 1,22 1,06 1,74 

Αποδοχή θανάτου 
MT 2,08 2,61 3,61 3,29 

4,007 0,013 
TA 1,00 1,15 1,29 1,41 

Διαφυγή θανάτου 
MT 2,24 3,02 4,18 3,43 

4,073 0,012 
TA 1,11 1,68 1,27 1,86 

PCS-12 
MT 31,87 37,10 46,55 43,66 

8,485 <0,01 
TA 8,63 6,96 7,40 9,63 

MCS-12 
MT 35,81 34,65 41,46 45,99 

1,679 0,185 
TA 10,21 13,01 14,63 12,51 

 

ΠΊΝΑΚΑΣ 19. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος. 

 N % 

Ηλικία 20-34 7 14,0% 

35-49 4 8,0% 

50-64 15 30,0% 

>65 24 48,0% 

Φύλο Άντρας 20 40,0% 

Γυναίκα 30 60,0% 

Εθνικότητα Κυπριακή 47 94,0% 

Ελληνική 2 4,0% 

Άλλη 1 2,0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Χαρακτηριστικά δείγματος. 
 

 Ν % 

Φύλο Άντρας 5 25,0% 

Γυναίκα 15 75,0% 

Εθνικότητα Ελληνική 2 10,0% 

Κυπριακή 18 90,0% 

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος 19 95,0% 

Άγαμος 1 5,0% 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 

15 75,0% 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

2 10,0% 

Κολλέγιο/ΑΕΙ 3 15,0% 

Ώρες εργασίας Άνεργος 11 55,0% 

11-25 2 10,0% 

26-40 3 15,0% 

Πάνω από 40 4 20,0% 

Σχέση με το  

δυνητικό δωρητή/λήπτη 

 

Σύζυγος 10 50,0% 

Γονέας 1 5,0% 

Αδερφός 6 30,0% 

Παιδί 3 15,0% 

Δωρητές Ναι 

Όχι 

7 

13 

35,0% 

65,0% 

 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Υποχρεωτική εκπαίδευση 19 38,0% 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

15 30,0% 

Ανώτερη εκπαίδευση 10 20,0% 

Μεταπτυχιακό ή Phd 6 12,0% 
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Πίνακας 21. Ο συγκεκριμένος πίνακας παρουσιάζει τις φορτίσεις της κάθε ερώτησης στους 
τρις παράγοντες. 
 

 

Factors 

1 2 3 

Η μεταμόσχευση νεφρού προτιμάται έναντι της 

αιμοκάθαρσης για τη θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας. 

0,606   

Ένα άτομο δεν μπορεί να διαθέσει ένα νεφρό δεδομένου 

ότι είναι ζωτικής σημασίας όργανο που είναι απαραίτητο 

για μια υγιή ζωή. 

0,881   

Μόνο άμεσα μέλη της οικογένειας (αδελφοί, αδελφές, 

γονείς ή παιδιά) μπορούν να είναι ζωντανοί δωρητές 

νεφρών. 

0,867   

Τα μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας σε ζωντανούς 

δότες είναι πολύ σπάνια μετά τη δωρεά νεφρών (π.χ. 

υψηλή ΑΠ, νεφρική νόσο). 

0,738   

Οι άμεσες χειρουργικές επιπλοκές στους δότες είναι 

συχνές και μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. 

0,736   

Οι γυναίκες μπορεί να έχουν δυσκολία με μελλοντικές 

εγκυμοσύνες αν δωρίσουν νεφρό. 

0,714   

Τα ποσοστά επιτυχίας σε μεταμόσχευση νεφρού από 

ζώντα δότη και πτωματικό δότη είναι περίπου ίδια. 

0,879   

Είναι ηθικά αποδεκτό να λαμβάνεται νεφρός από ένα υγιές 

άτομο. 

 
0,608 

 

Νοουμένου ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, οι άνθρωποι 

πρέπει να εισέλθουν στην επόμενη ζωή με ένα πλήρες 

σώμα. 

 

0,801 

 

Οι δωρητές νεφρού συχνά συμφωνούν να δωρίσουν λόγω 

αισθημάτων ενοχής ή οικογενειακής πίεσης. 

 
0,576 

 

Η δωρεά νεφρού είναι μια συναρπαστική εμπειρία για τους 

ζωντανούς δότες. 

 
0,535 

 

Η δωρεά ενός νεφρού σε κάποιον απαιτεί μια εξαιρετικά 

στενή προσωπική σχέση. 

 
0,506 

 

Μια μεταμόσχευση νεφρού ζωντανού δότη μπορεί να 

ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ του δότη και του λήπτη. 

 
0,761 
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Η προσέγγιση ενός δυνητικού δωρητή, ο οποίος στη 

συνέχεια αρνείται τη δωρεά, θα αλλάξει τη σχέση μεταξύ 

δυνητικού δωρητή και λήπτη. 

 

0,545 

 

Το να ζητηθεί από κάποιον να δωρίσει, κάνει τον 

παραλήπτη να φαίνεται εγωιστής ή άπληστος. 

 
0,576 

 

Είναι αποδεκτό για έναν γονέα να λαμβάνει νεφρό από το 

παιδί του (άνω των 18 ετών). 

 
0,630 

 

Οι αποφάσεις σχετικά με τη δωρεά πρέπει να λαμβάνονται 

μόνο από τον δότη. 

 
0,788 

 

Δεδομένου ότι η λειτουργία του δότη δεν είναι άνευ 

κινδύνου, κάποιος που χρειάζεται μεταμόσχευση νεφρού 

θα πρέπει να περιμένει έναν νεφρό από πτωματικό δότη. 

 

0,762 

 

Πάντα διστάζω να δω τον οικογενειακό μου γιατρό ακόμα 

και όταν είμαι πολύ άρρωστος. 

  0,576 

Φοβάμαι το αίμα, τις βελόνες και τη χειρουργική 

επέμβαση. 

  0,811 

Αποφεύγω τα φάρμακα που συνταγογραφούνται και 

προτιμώ εναλλακτικές θεραπείες. 

  0,602 

Πιστεύω στον γιατρό μου και πάντα ακολουθώ τις 

συμβουλές του. 

  0,782 

Με κάνει νευρικό όταν οι άνθρωποι μιλάνε για το θάνατο.   0,765 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Αποτελέσματα ανάλυσης αξιοπιστίας για τις τρείς διαστάσεις του εργαλείου. 
 

 1η μέτρηση 2η μέτρηση 

Γνώσεις 0,710 0,710 

Πεποιθήσεις 0,727 0,727 

Προσωπικά χαρακτηριστικά 0,773 0,776 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Αποτελέσματα αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου με χρήση του συντελεστή 
συσχέτισης ο οποίος συμβολίζεται με r.  
 

 r p 

Γνώσεις 0,990 <0,01 

Πεποιθήσεις 0,989 <0,01 

Προσωπικά χαρακτηριστικά 0,856 <0,01 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Περιγραφικά αποτελέσματα για τις τρεις διαστάσεις ανά ομάδα. 
 

 Μη-Δωρητές (Ν=13) Δωρητές (Ν=7) 

 Πριν Μετά Πριν Μετά 

 Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

Γνώσεις 3,39 0,63 3.42 0.63 3,49 0,74 3,47 0,72 

Πεποιθήσεις 2,85 0,32 2,83 0,31 3,10 0,45 3,09 0,45 

Προσωπικά 

χαρακτηριστικά 
2,18 0,26 2,11 0,18 2,14 0,38 2,03 0,21 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25. Περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (μόνο 
δωρητές) πριν και μετά την παρέμβαση. 

 

 Πριν Μετά 

 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Κάπως 
Διαφωνώ Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Κάπως 

Διαφωνώ 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Χρειάστηκε πολύς 

χρόνος να αποφασίσω. 0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 0 0,0% 7 100% 

Έψαξα προσεκτικά τις 

επιπτώσεις στη ζωή 

μου πριν λάβω τελική 

απόφαση. 

0 0,0% 3 42,9% 4 57,1% 0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 

Αποφάσισα σχεδόν 

αμέσως όταν έμαθα ότι 

απαιτείται 

μεταμόσχευση νεφρού. 

4 57,1% 2 28,6% 1 14,3% 4 57,1% 2 28,6% 1 14,3% 

Ένιωσα οικογενειακή 

πίεση να γίνω δότης. 0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 

Ένιωσα ελεύθερος να 

αρνηθώ να είμαι 

δωρητής. Η απόφαση 

ήταν εξ ολοκλήρου 

δική μου καθ’ όλη τη 

διάρκεια. 

4 57,1% 3 42,9% 0 0,0% 6 85,7% 1 14,3% 0 0,0% 
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Θα προτιμούσα αν 

κάποιος άλλος θα 

μπορούσε να ήταν ο 

δωρητής. 

0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 0 0,0% 7 
100,0

% 

Οι πληροφορίες που 

έλαβα σχετικά με τη 

λειτουργία δεν 

άλλαξαν τίποτα στην 

απόφαση μου. 

7 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26. Περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με την εμπειρία της δωρεάς (μόνο δωρητές) πριν 
και μετά την παρέμβαση. 

 

 Πριν Μετά 

 

Σίγουρα 

Ναι 

Κάπως 

Ναι Όχι 

Σίγουρα 

Ναι Κάπως Ναι Όχι 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % N % 

Η επέμβαση ήταν πιο οδυνηρή 

από το αναμενόμενο; 

0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 4 57,1% 3 42,9% 

Έχετε βιώσει οικονομικές 

δυσκολίες ως αποτέλεσμα της 

δωρεάς; 

5 71,4% 2 28,6% 0 0,0% 7 100% 0 0,0% 0 0,0% 

Ανησυχείτε για τη 

μακροπρόθεσμη υγεία σας με 

ένα νεφρό; 

1 14,3% 4 57,1% 2 28,6% 6 85,7% 0 0,0% 1 14,3% 

Ήταν ο εργοδότης σας 

βοηθητικός και κατανοητικός; 

6 100,0

% 

0 0,0% 0 0,0% 6 100% 0 0,0% 0 0,0% 

Έχετε κερδίσει οποιαδήποτε 

αυτοεκτίμηση ή εκτίμηση άλλων 

μετά από δωρεά; 

7 100,0

% 

0 0,0% 0 0,0% 7 100% 0 0,0% 0 0,0% 
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Είστε ευχαριστημένος από την 

εμπειρία σας ως ζωντανός 

δωρητής νεφρών; 

7 100,0

% 

0 0,0% 0 0,0% 7 100% 0 0,0% 0 0,0% 
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Άδειες από τους συγγραφείς των ερωτηματολογίων για τις χρήσεις τους 

Άδεια από την δυγγραφέα Anne Floden 

Άδεια 1 
  

From: Anne Flodén <anne.floden@vgregion.se> 

Sent: 19 January 2017 9:41 PM 

 

To: Andonia Kalli 

Cc: Anne Flodén 

Subject: SV: Andonia Kalli PhD (Letter)  

Dear Andonia, 

Thank you for your response and your additional information. It is an honor that you are 

interested in my research and want to use my instrument. 

  

I have decided to let you use the Flodén ATODAI (Attitudes Toward Organ Donor 

Instrument [North American version] for your thesis. The scale (questionnaire) you used 

in your master was a pre-final version of the instrument. The ATODAS you used in your 

masters was not tested but the Flodén ATODAI is, with very good 

results. My manuscript covering the translation and testing of the instrument is to be 

submitted in February. 

  

As I wrote in my previous e-mail, so is my instrument translated and cultural adopted in 

the North American context. That means that if you want to scientifically get valid 

results, I recommend that you start with the translation process before using it. 

Please discuss and decide this matter with your supervisor. I offer two options: 

1. That you get my Flodén ATODAI [North American version] and use it as it is. 

2. If you are interested, I offer my time and guidance for you to do the translation and 

cross-cultural adaption (according to Brislin) into your context, as a part of your thesis. If 

we agree to have this research collaboration, I will take on a more active part in this 

specific project, and by that also qualify as one of the co-authors.  
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Please understand that I absolutely don't mean to intrude in your doctoral project, I just 

offer a collaboration. Discuss with your supervisor and get back to me if you just want 

my instrument or if you are interested in the research collaboration I'm offering. 

 Good Luck with your PhD-project 

  

Warm Regards 

  

/Anne 

Med vänlig hälsning                                                                  Sincerely 

 Anne Flodén, Filosofie doktor, Leg. sjuksköterska              Anne Flodén, PhD, RN, 

CETC, TPMC 

Klinisk forskare, Anestesisjuksköterska                                 Clinical Researcher & 

Nurse Anaesthetist 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

  

Södra Älvsborgs Sjukhus 

Direkt 033-616 30 72 – anne.floden@vgregion.se 

  

Södra Älvsborgs Sjukhus, SE-501 82 Borås, Sweden 

Växel +46 (0)33-616 10 00  www.vgregion.se 

 

 

 

 

 

mailto:lisbeth.ma.svensson@vgregion.se
http://www.vgregion.se/
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Άδειες από τους συγγραφείς των ερωτηματολογίων για τις χρήσεις τους 

Άδεια 2 
 

 

From: Nick Kontodimopoulos <nkontodi@otenet.gr> 

Date: December 19, 2016 at 2:41:17 PM GMT+2 

To: " Andonia Kalli " an_kalli@hotmail.com 

Subject: Re: SF-12 

Reply-To: <nkontodi@otenet.gr> 

Αγαπητή κ. Καλλή, 

Δεν απαιτείται ειδική άδεια χρήσης του SF-12 το οποίο διατίθεται ελεύθερα για 

ακαδημαϊκή (μη εμπορική) χρήση, με την απαραίτητη πάντα τήρηση των κανόνων 

επιστημονικής δεοντολογίας και την απόδοση αναφορών στους κατασκευαστές και 

στην ομάδα εγκυροποίησης της ελληνικής έκδοσης. 

Καλή επιτυχία στην έρευνά σας. 

Ν. Κοντοδημόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nkontodi@otenet.gr
mailto:an_kalli@hotmail.com
mailto:nkontodi@otenet.gr
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Άδεια από την συγγραφέα Lynn Stothers  

Άδεια 3 
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Άδεια από τον συγγραφέα Δρ. Γιάγκο Λαβράνο  

Άδεια 4 
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Άδεια από την Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών Κύπρου 

Άδεια 5 
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Προς 

Κα Αντωνία Καλλή 

Διδακτορική Φοιτήτρια  

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου                                           22 Ιανουαρίου 2018 

 

Αξιότιμη κυρία Καλλή, 

Αναφορικά με το αίτημα σας που έχετε στείλει στην Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών στις 
16/1/2018, σας ενημερώνουμε ότι ο σύνδεσμος θα βρίσκεται δίπλα σας στην διεξαγωγή της 
διδακτορική σας έρευνας με τίτλο "Οι πεποιθήσεις, οι αξίες και η κουλτούρα της Οικογένειας των 
Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων, καθώς, οι απόψεις και στάσεις των Νοσηλευτών ως 
καταλυτικοί παράγοντες για τις μεταμοσχεύσεις".  

Θα υπάρχει η κατάλληλη συνεργασία από τα Μέλη μας για τα ερωτηματολόγια που θα δοθούν 
εθελοντικά και ανώνυμα όσον αφορά τους «νοσηλευτές», μέσω του ερωτηματολογίου «ATODAI» 
που είναι εξειδικευμένο στις στάσεις των νοσηλευτών απέναντι στους δυνητικούς (πιθανούς) 
δωρητές οργάνων, καθώς επίσης και το ερωτηματολόγιο SF-12 και Προφίλ Θανάτου που θα 
διανεμηθεί στις οικογένειες των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων εθελοντικά και 
ανώνυμα. 

 Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην διδακτορική σας διατριβή η οποία θα εστιαστεί σε ένα τόσο 
ευαίσθητο πεδίο που μας αγγίζει όλους. 

 

Εκ μέρους του Δ/Σ της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών 

              

Με εκτίμηση, 

 

Ανδρέας Μιχαήλ 

Πρόεδρος 
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Άδεια από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα 

Άδεια 6 
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Παράρτημα 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» 

Άδεια 7 

 


