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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Αν και η χρησιµότητα τησ έχει διεθνώσ καταγραφεί, η µεταµόσχευση επιφέρει αναστάτωση στισ οργανικέσ, ψυχολογικέσ και κοινωνικέσ δραστηριότητεσ του ατόµου και τησ οικογένειασ, και απαιτεί προσαρµοστικέσ λειτουργίεσ. Ωσ επακόλουθο, ο υποστηρικτικόσ και συµβουλευτικόσ ρόλοσ του
νοσηλευτικού προσωπικού, (που είναι µέροσ τησ βασικήσ νοσηλευτικήσ φροντίδασ), στα άτοµα και κυρίωσ στισ οικογένειεσ, κρίνεται αναγκαίοσ σε όλεσ τισ
φάσεισ τησ µεταµόσχευσησ (πριν, στην διάρκεια και µετά τη µεταµόσχευση).
Υλικό και µέθοδοσ: Σκοπόσ τησ έρευνασ ήταν να διαπιστώσει και να συγκρίνει τισ απόψεισ του νοσηλευτικού προσωπικού και των σπουδαστών για τισ
µεταµοσχεύσεισ οργάνων. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε 22 ερωτήσεισ κλειστού και ανοιχτού τύπου. Το δείγµα περιλάµβανε 320 άτοµα (160
νοσηλευτέσ και 160 σπουδαστέσ νοσηλευτικήσ). Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS 17.
Αποτελέσµατα: Η έρευνα έδειξε ότι τόσο οι νοσηλευτέσ (62%) όσο και οι
σπουδαστέσ (68%) δέχονται να γίνουν δωρητέσ οργάνων, γιατί πιστεύουν
ότι σώζουν µια άλλη ζωή (νοσηλευτέσ-42%, σπουδαστέσ-75%), ενώ το 38%
των νοσηλευτών και το 32% των σπουδαστών αρνούνται, γιατί είτε δεν εµπιστεύονται την διαδικασία λήψησ οργάνων (νοσηλευτέσ-32%) είτε γιατί
φοβούνται (σπουδαστέσ-17%). Αξίζει να επισηµανθεί ότι η συντριπτική
πλειοψηφία, και στισ δύο οµάδεσ, δεν γνωρίζει τι προβλέπει η Ελληνική
νοµοθεσία για τισ µεταµοσχεύσεισ (62,5%-νοσηλευτέσ, 82%-σπουδαστέσ).
Περιορισµοί µελέτησ: Ο κύριοσ περιορισµόσ τησ παρούσασ έρευνασ ήταν
ο µικρόσ αριθµόσ του δείγµατοσ.
Συµπεράσµατα: Παρότι οι νοσηλευτέσ και οι φοιτητέσ νοσηλευτικήσ δέχονται να γίνουν δωρητέσ οργάνων, φαίνεται ότι η πολιτεία και οι οργανισµοί
υγείασ πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να λάβουν δραστικά µέτρα που
θα αφορούν την ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου.
Λέξεισ – Κλειδιά: εκπαίδευση, κοινωνία, µεταµόσχευση, νοσηλευτικό προσωπικό
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1. ΕΙΣΑΓΩΓH
Η µεταµόσχευση αποτελεί µία από τισ µεγαλύτερεσ
κατακτήσεισ τησ ιατρικήσ του 20ου αιώνα και έχει καθιερωθεί πλέον ωσ µία θεραπευτική µέθοδοσ. Οι µεταµοσχεύσεισ νεφρού, ήπατοσ, καρδιάσ, πνευµόνων θεωρούνται σήµερα ωσ ένα ευρέωσ αποδεκτό µέροσ τησ
ιατρικήσ θεραπείασ. Οφείλουν ένα µεγάλο µέροσ τησ
επιτυχίασ τουσ στουσ ανθρώπουσ που συνειδητοποιούν
πωσ µπορούν να βοηθήσουν να σωθεί η ζωή ενόσ άλλου
ανθρώπου. Ταυτόχρονα όµωσ αποτελεί υπέρτατο δώρο
ζωήσ, µήνυµα ελπίδασ, ανθρωπιάσ και αλληλεγγύησ.
Η µεταµόσχευση, δηλαδή η αντικατάσταση ανθρωπίνων οργάνων που λειτουργούν ανεπαρκώσ από άλλα
υγιή, αποτελεί µία κρίσιµη κατάσταση για τη ζωή του
ατόµου και τησ οικογένειασ του. Κάθε ασθένεια έχει
τισ επιπτώσεισ τησ και επηρεάζει µε µοναδικό τρόπο
το άτοµο και την οικογένεια. Με άλλα λόγια, επιφέρει
αναστάτωση στισ φυσικέσ και κοινωνικέσ δραστηριότητεσ και απαιτεί προσαρµοστικέσ λειτουργίεσ που θα
συνεχιστούν και µετά την µεταµόσχευση. Ωσ επακόλουθο, ο ρόλοσ τησ νοσηλευτικήσ είναι ιδιαίτερα σηµαντικόσ σε αυτή την οµάδα ασθενών.
1.1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Σήµερα οι µεταµοσχεύσεισ θεωρούνται διαδικασίεσ
καθηµερινέσ και όχι πειραµατικέσ, που προσφέρουν
ελπίδα ζωήσ και εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα
ζωήσ. Παρά την εξέλιξη τησ επιστήµησ και τησ τεχνολογίασ υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα που απορρέουν από τη σύνθετη φύση τουσ και επηρεάζουν σηµαντικά την όλη εξέλιξη (Σταυρούλα και Γκοβίνα, 2003).
Πιο συγκεκριµένα, ενώ οι χειρουργικέσ τεχνικέσ και τα
ανοσοκατασταλτικά φάρµακα εξελίσσονται, κάνοντασ την
µεταµόσχευση περισσότερο αποτελεσµατική, σηµαντικό εµπόδιο στην ανάπτυξη του µεταµοσχευτικού προγράµµατοσ στην Ελλάδα αποτελεί η έλλειψη µοσχευµάτων. ∆υστυχώσ στην Ελλάδα δεν προάγεται η ιδέα τησ
δωρεάσ οργάνων, µε αποτέλεσµα να µη γίνονται πολλέσ
µεταµοσχεύσεισ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η χώρα µασ
βρίσκεται για σειρά ετών τελευταία στισ µεταµοσχεύσεισ
ανάµεσα στισ χώρεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ, χωρίσ να
υπάρχει προοπτική αύξηση τουσ. Στη χώρα µασ µόνο 4,6
άτοµα ανά εκατοµµύριο πληθυσµού είναι δωρητέσ οργάνων ενώ στην Ισπανία 46 άτοµα (Παπαδηµητρίου, 1998).
Οι αιτίεσ τησ απροθυµίασ αυτήσ πρέπει να αναζητηθούν στην ελλιπή ενηµέρωση, στην έλλειψη εµπιστοσύνησ σε φορείσ και γιατρούσ, στο φόβο για εµπόριο οργάνων και στισ διάφορεσ προλήψεισ και προκαταλήψεισ
που συνοδεύουν το τέλοσ τησ ζωήσ (Ίµβριοσ, 2004).
Για να υπάρξει ανατροπή αυτού του αρνητικού κλίµατοσ
φαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει δυναµική καµπάνια
ενηµέρωσησ τησ κοινήσ γνώµησ γύρω από τη δωρεά
οργάνων και τισ µεταµοσχεύσεισ, καθώσ επίσησ και
σοβαρή υποδοµή στη µεταµοσχευτική διαδικασία µε
προτεραιότητα στη καθιέρωση συντονιστών µεταµόσχευσησ. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη και η διάδοση των µετα-

µοσχεύσεων δεν εξαρτάται µόνο από την επιστηµονική
και τεχνολογική πρόοδο, αλλά, ίσωσ περισσότερο από
την ευαισθητοποίηση και συµµετοχή των κοινωνικών
φορέων, του ιατρικού και νοσηλευτικού κόσµου και
κυρίωσ του απλού πολίτη µέσα από την έµπρακτη αποδοχή τησ ιδέασ τησ δωρεάσ οργάνων µετά το θάνατο.
Προσ αυτή τη κατεύθυνση κινείται ο Εθνικόσ Οργανισµόσ Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ), που ιδρύθηκε το 1999,
ο οποίοσ φιλοδοξεί να συµβάλλει στη χάραξη εθνικήσ
πολιτικήσ στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων και στην
ανάπτυξη µεταµοσχευτικού προγράµµατοσ που οφείλει αφενόσ να παρακολουθεί τισ διεθνείσ εξελίξεισ
και αφετέρου να ανταποκρίνεται στισ ιδιαιτερότητεσ
τησ χώρασ µασ (ΕΟΜ, 2009).
Κάνοντασ µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, η έννοια τησ
µεταµόσχευσησ είναι τόσο παλιά όσο και η µυθολογία.
Ο µύθοσ του Αχιλλέα περιγράφει την αντικατάσταση τησ
πτέρνασ του µε οστικό µόσχευµα γίγαντα, ενώ ο µύθοσ
του Ίκαρου και του ∆αίδαλου εκφράζει την προσπάθεια
για την χρησιµοποίηση ξένων µοσχευµάτων (Μιχαλοπούλου, 1999). Η εκκλησιαστική ιστορία, µασ διασώζει θαύµα των Αγίων Κοσµά και ∆αµιανού, σχετικά µε
τη µεταµόσχευση του κάτω άκρου κάποιου Αιθίοπα που
πρόσφατα είχε πεθάνει, σε Βυζαντινό ευγενή (Παπαδηµητρίου 1993, Γιαννοπούλου 2004).
Ο Ιταλόσ πλαστικόσ του 16ου αιώνα Gasparo Tagliacozzi,
κατέστη περίφηµοσ µε τη µέθοδο ρινοπλαστικήσ κατά
την οποία ελάµβανε µόσχευµα από το βραχίονα και η
οποία είναι γνωστή µέχρι και σήµερα ωσ ιταλική µέθοδοσ (Μιχαλοπούλου, 1999). Επίσησ, ο Alexis Carrel στην
εργασία του για την αναστόµωση των αιµοφόρων αγγείων, οδήγησε στην καλύτερη παροχή αίµατοσ στο µεταµοσχευτικό όργανο (Γιαννοπούλου, 2004). Πέρασαν αρκετά χρόνια µέχρι οι µεταµοσχεύσεισ οργάνων να γίνουν
πραγµατικότητα στην κλινική πράξη. Η ουσιαστική περίοδοσ των κλινικών εφαρµογών των µεταµοσχεύσεων αρχίζει από το 1953, όταν ο Murray πραγµατοποίησε µια σειρά από επιτυχείσ µεταµοσχεύσεισ νεφρών µεταξύ διδύµων
(Παπαδηµητρίου, 1993). Η µακρά επιβίωση των ασθενών του Murray που είχαν ιστική συµβατότητα, κατέστησε σαφή το ρόλο τησ ανοσοβιολογικήσ αντιδράσεωσ στην
απόρριψη των άλλων µοσχευµάτων και έδωσε το έναυσµα επεκτάσεωσ τησ ίδιασ αρχήσ και σε άλλα όργανα.
Στην Ελλάδα, η περίοδο των κλινικών µεταµοσχεύσεων άρχισε το 1967, όταν ο καθηγητήσ Τούντασ πραγµατοποίησε την πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση νεφρού στη
Θεσσαλονίκη. Το µεγάλο όµωσ άλµα για τη χώρα µασ
στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων έγινε το 1990, που
πραγµατοποιήθηκε η πρώτη επιτυχή µεταµόσχευση
ήπατοσ στο Αρεταίειο Νοσοκοµείο. Ακολούθησε η πρώτη επιτυχήσ µεταµόσχευση καρδιάσ στον Ευαγγελισµό
και παγκρέατοσ στο Λαϊκό Νοσοκοµείο (Παπαδηµητρίου 1993, Μιχαλοπούλου 1999, Γιαννοπούλου 2004, ΕΟΜ
2009). Το ίδιο έτοσ δηµοσιοποιείται υπουργική απόφαση όπου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεισ λειτουργίασ των Μονάδων Μεταµοσχεύσεωσ (Παπαδηµη-
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τρίου, 1993). Γενικά, µέχρι το τέλοσ του 2001, σύµφωνα
µε το ∆ιεθνέσ Αρχείο των Μεταµοσχεύσεων είχαν γίνει
940.563 µεταµοσχεύσεισ οργάνων σε ολόκληρο τον κόσµο,
ενώ σήµερα ξεπερνούν το 1.000.000 (Αλκιβιάδησ, 2004).
Οι περισσότερεσ µεταµοσχεύσεισ αφορούν το νεφρό
(635,075), το ήπαρ (200,179) και τη καρδιά (62,00)
(Mavroforou, Giannoukas και Michalodimitrakis, 2004).
1.2 Νοµικό καθεστώσ
Για τη µεταµόσχευση, περισσότερο από κάθε άλλη ιατρική πράξη, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενόσ νοµικού πλαισίου µέσα στο οποίο ο γιατρόσ µπορεί να κινηθεί άνετα, χωρίσ δηλαδή να υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ να
ενοχοποιηθεί και να κατηγορηθεί για αδικοπραξία (Σκαλκέασ, 1983). Στην Ελλάδα, ο πιο πρόσφατοσ νόµοσ
(2737/99) δέχεται την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, αλλά αφήνει τη διαγνωστική ευθύνη σε µία οµάδα ιατρών αποτελούµενη από τον υπεύθυνο για τον
ασθενή ιατρό, ένα νευροχειρουργό και έναν αναισθησιολόγο (Παπαδηµητρίου, 1998). Είναι φανερό ότι ο
νοµοθέτησ αποκλείει έστω και την εξαιρετικά απίθανη περίπτωση επίδειξησ ενόσ υπερβάλλοντοσ ζήλου,
εκ µέρουσ του ιατρού, διασφαλίζοντασ τον ταυτόχρονα από οποιαδήποτε κακόβουλη υπόνοια ότι ενήργησε πρόωρα και αυθαίρετα. Στην Ελλάδα, η µεταµόσχευση από ζωντανό δότη επιτρέπεται µόνο για θεραπευτικούσ
σκοπούσ και για να επιτραπεί πρέπει να υπάρχουν
συγκεκριµένεσ προϋποθέσεισ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για τη µεταµόσχευση από πτωµατικό δότη είναι
η διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου του δότη.
Η επέµβαση λήψεωσ των οργάνων γίνεται πάντοτε στο
νοσοκοµείο όπου βρίσκεται νοσηλευόµενοσ ο δότησ.
Αυτό σηµαίνει ότι οι οµάδεσ λήψεωσ οργάνων από τα
µοσχεύµατα που θα ληφθούν πρέπει να µεταφερθούν
στο νοσοκοµείο που βρίσκεται ο δότησ. Πρωτεύοντα
ρόλο στην επιτυχία µίασ µεταµόσχευσησ παίζει η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα όργανα του δότη τη
στιγµή τησ λήψησ.
1.3 Η στάση του νοσηλευτικού προσωπικού
Μελέτεσ στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική, έχουν
δείξει ότι στο νοσηλευτικό προσωπικό προκαλεί µεγάλη ένταση και απαιτεί πολλά αποθέµατα ψυχικού σθένουσ το γεγονόσ να αντιµετωπίζουν την απώλεια ενόσ
ανθρώπου ή να φροντίζουν έναν εγκεφαλικά νεκρό
ασθενή και να ζητούν στη συνέχεια από τουσ συγγενείσ να δωρίσουν τα όργανα του αγαπηµένου τουσ
ανθρώπου (Ίµβριοσ, 2004). Γι’ αυτό το λόγο συχνά
διστάζουν να συµµετάσχουν στη διαδικασία τησ δωρεάσ οργάνων, διότι φοβούνται να έρθουν σε επαφή µε
τισ οικογένειεσ των δοτών (Τσακνή, 2004).
Από την άλλη µεριά, όσο πιο έµπειροι είναι οι νοσηλευτέσ που εµπλέκονται στη διαδικασία τησ δωρεάσ οργάνων, τόσο λιγότερα προβλήµατα έχουν στο να συµµετάσχουν σε αυτή (Ίµβριοσ, 2004). Η κλινική εµπειρία
δηµιουργεί την άποψη ότι πρόκειται για “θέµα δωρεάσ”.
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Η προσωπική στάση του ατόµου σχετικά µε τισ µεταµοσχεύσεισ επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίασ µε τον ασθενή και µε την οικογένεια του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το νοσηλευτικό προσωπικό µιασ και είναι οι
µόνοι επιστήµονεσ υγείασ που προσφέρουν 24ωρη φροντίδα στουσ ασθενείσ, τουσ συµβουλεύουν και τουσ ενηµερώνουν τόσο για την πρόγνωση τησ νόσου όσο και για
τισ πιθανέσ προοπτικέσ. Ο υποστηρικτικόσ ρόλοσ του
νοσηλευτικού προσωπικού κρίνεται αναγκαίοσ σε όλεσ
τισ φάσεισ τησ µεταµόσχευσησ (πριν, στην διάρκεια και
µετά τη µεταµόσχευση). Οι νοσηλευτικέσ έρευνεσ για
τισ µεταµοσχεύσεισ, στην Ελλάδα, είναι περιορισµένεσ.
Ωσ εκ τούτου, σκοπόσ τησ παρούσασ έρευνασ ήταν να
διαπιστώσουµε και να συγκρίνουµε τισ απόψεισ του
νοσηλευτικού προσωπικού καθώσ και των σπουδαστών
νοσηλευτικήσ σχετικά µε τισ µεταµοσχεύσεισ οργάνων.
2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
2.1 Σχεδιασµόσ τησ έρευνασ
Περιγραφικό µοντέλο έρευνασ χρησιµοποιήθηκε έτσι
ώστε να διαπιστωθούν οι απόψεισ των νοσηλευτών και
των σπουδαστών νοσηλευτικήσ σχετικά µε τισ µεταµοσχεύσεισ και να συγκριθούν οι οµάδεσ του δείγµατοσ.
2.2 ∆είγµα
∆ειγµατοληψία ευκολίασ χρησιµοποιήθηκε από δύο
νοσοκοµεία του νοµού Αχαΐασ και ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα τησ ίδιασ περιοχήσ. Το µέγεθοσ του
δείγµατοσ καθορίστηκε µε δεδοµένο ότι όσο µεγαλύτερο είναι το δείγµα τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η
ακρίβεια των αποτελεσµάτων (Burns, 2000). Το δείγµα περιλάµβανε συνολικά 320 άτοµα (160 νοσηλευτέσ
και 160 σπουδαστέσ νοσηλευτικήσ).
2.3 Εργαλεία µελέτησ
Για την συλλογή των στοιχείων τησ έρευνασ χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο που περιλάµβανε 22 ερωτήσεισ κλειστού και ανοιχτού τύπου. Οι ερωτήσεισ σχεδιάστηκαν έτσι ώστε όχι µόνο να εξετάσουν τη στάση
των νοσηλευτών και σπουδαστών για τισ µεταµοσχεύσεισ, αλλά να διερευνήσουν και τουσ λόγουσ για τισ
παραπάνω απαντήσεισ. Με άλλα λόγια, όταν το δείγµα
απαντούσε θετικά ή αρνητικά σε κάποια ερώτηση, ακολουθούσε ανοικτή ερώτηση για ποιο λόγο υποστήριζε
την απόφαση του. Στισ κλειστού τύπου ερωτήσεισ χρησιµοποιήθηκε κλίµακα απάντησησ (ναι, όχι, δεν ξέρω).
2.4 ∆ιαδικασία
Στην πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου δίνονταν εξηγήσεισ σχετικά µε το σκοπό τησ έρευνασ, την ανωνυµία και τον εθελοντισµό των συµµετεχόντων. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου διαρκούσε από 10-15 λεπτά.
2.5 Στατιστική Ανάλυση
Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το
στατιστικό πρόγραµµα SPSS 17. Χρησιµοποιήθηκε
επίπεδο σηµαντικότητασ (p) µικρότερο του 0.05.
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ΠIΝΑΚΑΣ 1. Η στάση των νοσηλευτών ωσ προσ τη δωρεά οργάνων
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΛΟΓΟΙ

ΝΑΙ θα δεχόµουν να γίνω δωρητήσ οργάνων

99

62

ΝΑΙ, γιατί πιστεύω ότι µπορεί να
σωθεί µία άλλη ζωή (42%)

ΟΧΙ δεν θα γινόµουν

61

38

ΟΧΙ, γιατί δεν εµπιστεύοµαι την
διαδικασία λήψησ οργάνων (26%)

3. ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ EΡΕΥΝΑΣ
3.1 Νοσηλευτέσ
Οι περισσότεροι νοσηλευτέσ ήταν µεταξύ 30 και 40 ετών
(X=34.6 έτη), γυναίκεσ (70%), και ήταν απόφοιτοι ΑΤΕΙ
(60,5%). Το 60% των νοσηλευτών ήταν έγγαµοι, δούλευαν πάνω από 10 έτη (X=12.4 χρόνια) ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι το 84% δεν είχαν εργασθεί ή
δεν εργάζονται σε τµήµα µε νεφροπαθείσ. Η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτών (95%) δεν είχαν εργασθεί σε οµάδα που πραγµατοποιεί λήψη οργάνων για
µεταµόσχευση, ούτε είχαν εργασθεί σε ΜΕΘ (85%).
Οι περισσότεροι νοσηλευτέσ (62%) δέχονται να γίνουν
δωρητέσ οργάνων γιατί πιστεύουν ότι σώζουν µια άλλη
ζωή (42%), ενώ το 38% αρνείται γιατί δεν εµπιστεύονται την διαδικασία λήψησ οργάνων (26%).
Αξίζει να επισηµανθεί ότι ένασ µεγάλοσ αριθµόσ νοσηλευτών (62,5%) δεν γνωρίζει τι προβλέπει η Ελληνική νοµοθεσία για τισ µεταµοσχεύσεισ και τη λήψη
οργάνων, ενώ από αυτούσ που γνώριζαν, το 50% των
νοσηλευτών δεν πιστεύει ότι η ισχύουσα νοµοθεσία
είναι ασφαλή. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι
περισσότεροι νοσηλευτέσ (55%) απάντησαν ότι θα έδιναν την συγκατάθεση τουσ, αν είχαν δικό τουσ άνθρωπο στην ΜΕΘ, για λήψη οργάνων προσ µεταµόσχευση
ενώ το 45% απάντησε αρνητικά. Οι νοσηλευτέσ προτιµούν τη λήψη οργάνων από κάποιον εγκεφαλικά νεκρό
(πτωµατικό δότη) (53%), από ότι τη λήψη οργάνων από
υγιείσ ασθενείσ (39%). Οι περισσότεροι ερωτηθέντεσ
απάντησαν ότι οι µεταµοσχεύσεισ σώζουν ζωέσ (33%),
είναι χρήσιµεσ και αναγκαίεσ (13%), είναι δώρο ζωήσ
(9%) προσφέροντασ δικαίωµα στη ζωή (9%).
Στην υποθετική ερώτηση αν ήταν νεφροπαθήσ τι θα
προτιµούσαν, οι νοσηλευτέσ απάντησαν ότι θα προτιµούσαν να βρεθεί γρήγορα µόσχευµα για να κάνουν

µεταµόσχευση (92%) ενώ το 8% απάντησε ότι θα προτιµούσαν να κάνουν συνεχή αιµοκάθαρση.
3.2 Αποτελέσµατα Σπουδαστών
Η πλειοψηφία του δείγµατοσ ήταν γυναίκεσ (81%), δεν
είχαν τοποθετηθεί (κατά την διάρκεια των σπουδών
τουσ) σε νεφρολογικό τµήµα (90%) και δεν είχαν παρακολουθήσει χειρουργείο κατά τη διάρκεια οργανοληψίασ για µεταµόσχευση (99%).
Οι περισσότεροι σπουδαστέσ νοσηλευτικήσ (68%) θα
δέχονταν να γίνουν δωρητέσ οργάνων, γιατί πιστεύουν
ότι µπορεί να σωθεί µία άλλη ζωή (75%) ενώ το 32%
απάντησε αρνητικά γιατί φοβούνται (17%).
Η συντριπτική πλειοψηφία των σπουδαστών (82%) δεν
γνωρίζει τι προβλέπει η νοµοθεσία για τισ µεταµοσχεύσεισ και την λήψη οργάνων. Επίσησ, θα έδιναν την συγκατάθεσή τουσ για λήψη οργάνων προσ µεταµόσχευση
(59%) αν είχαν συγγενή στη ΜΕΘ, ενώ το 41% απάντησε αρνητικά. Επιπλέον, οι περισσότεροι σπουδαστέσ
απάντησαν ότι είναι προτιµότερο η λήψη οργάνων από
κάποιον εγκεφαλικά νεκρό (πτωµατικό δότη) (72%),
από ότι η λήψη οργάνων από υγιείσ ασθενείσ (23%).
Οι περισσότεροι σπουδαστέσ νοσηλευτικήσ πιστεύουν
ότι οι µεταµοσχεύσεισ σώζουν ζωέσ (40%), είναι χρήσιµεσ και αναγκαίεσ (18%), δίνοντασ δικαίωµα στη
ζωή (10%). Τέλοσ, στην υποθετική ερώτηση τι θα προτιµούσαν αν ήταν νεφροπαθήσ, η συντριπτική πλειοψηφία των σπουδαστών απάντησε να βρεθεί γρήγορα
µόσχευµα για να κάνουν µεταµόσχευση (98%).
Χρησιµοποιώντασ τη µέθοδο chi-square test (x2), που
εξετάζει αν υπάρχει στατιστική διαφορά στισ απαντήσεισ µεταξύ δύο οµάδων, στισ περισσότερεσ ερωτήσεισ δεν παρουσιάστηκε στατιστική διαφορά (p>0.05).
Παρατηρήθηκε στατιστική διαφορά µόνο σε δύο ερω-

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Χρησιµότητα των µεταµοσχεύσεων
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Σώζουν ζωέσ

53

33

∆ίνουν δικαίωµα στη ζωή
Χρήσιµεσ και αναγκαίεσ

14
21

9
13

6
8

4
5

14
44

9
27

Αναµφισβήτητη, αλλά µε πολλά κενά
∆εν γνωρίζω
∆ώρο ζωήσ
∆εν απάντησαν
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ΠIΝΑΚΑΣ 3. Η στάση των σπουδαστών νοσηλευτικήσ ωσ προσ τη δωρεά οργάνων
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΛΟΓΟΙ

ΝΑΙ θα δεχόµουν να γίνω δωρητήσ οργάνων

108

68

ΝΑΙ, γιατί πιστεύω ότι µπορεί να
σωθεί µία άλλη ζωή (75%)

ΟΧΙ δεν θα γινόµουν

52

32

ΟΧΙ, γιατί φοβούνται (25%)

τήσεισ. Στη πρώτη, το λόγο για τον οποίο θα δεχόντουσαν ή όχι να γίνουν δωρητέσ οργάνων (x2=8.15, df=158,
p<0.05) και δεύτερη αν γνωρίζουν τι προβλέπει η νοµοθεσία για τισ µεταµοσχεύσεισ (x2=14, df=158, p<0.05).
4. ΣΥΖHΤΗΣΗ
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η µεταµόσχευση αποτελεί
µία θαυµαστή ιατρική και θεραπευτική πρακτική, η
οποία διασφαλίζει τη ζωή ή βελτιώνει την υγεία ασθενών που χωρίσ αυτήν θα οδηγούνταν είτε στο θάνατο,
είτε σε µία βασανιστικά δύσκολη διαβίωση.
Αν και η δωρεά οργάνων είχε γίνει µε ενθουσιασµό
δεκτή στην Ελλάδα, σήµερα η έλλειψη µοσχευµάτων
αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στην ανάπτυξη του µεταµοσχευτικού προγράµµατοσ. Οι βασικοί άξονεσ γύρω
από τουσ οποίουσ στρέφεται η κριτική κατά των µεταµοσχεύσεων στη χώρα µασ, είναι το ενδεχόµενο τησ
διαπίστωσησ του εγκεφαλικού θανάτου χωρίσ την
ακριβή τήρηση των κριτηρίων του, το εµπόριο των
οργάνων, η αλόγιστη προβολή των ΜΜΕ προσ όφελοσ
και συµφέρον συγκεκριµένων γιατρών και µεταµοσχευτικών κέντρων, η µη δίκαιη κατανοµή µοσχευµάτων, η παραβίαση τησ λίστασ των υποψήφιων ληπτών
και τέλοσ η υιοθέτηση τησ λεγόµενησ “εικαζόµενησ
συναίνεσησ” (Γερολουκά – Κωστοπαναγιώτου, 2000).
Οι νοσηλευτικέσ ερευνητικέσ εργασίεσ στην Ελλάδα
σχετικά µε τισ µεταµοσχεύσεισ είναι περιορισµένεσ.
Στην παρούσα έρευνα έγινε καταγραφή των απόψεων
των νοσηλευτών και των σπουδαστών νοσηλευτικήσ
για τισ µεταµοσχεύσεισ, διερεύνηση των λόγων διαµόρφωσησ των απόψεων αυτών και συσχετισµόσ των
απόψεων µεταξύ νοσηλευτών και σπουδαστών.
Η διεθνήσ βιβλιογραφία διαπιστώνει ότι στον δυτικό
κόσµο ο γενικόσ πληθυσµόσ και οι λειτουργοί υγείασ
έχουν θετική άποψη για τισ µεταµοσχεύσεισ από πτω-

µατικό δότη. Η αρνητική διαπίστωση όµωσ είναι ότι ενώ
οι περισσότεροι αντιµετωπίζουν θετικά το γεγονόσ, ακόµα και στην Ισπανία η οποία είναι η πρώτη αριθµητικά
σε πτωµατικούσ δότεσ χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ένα πολύ µικρό ποσοστό από τουσ ερωτηθέντεσ µε θετική άποψη κατέχουν κάρτα πτωµατικού δότη. Πιο συγκεκριµένα οι Martinez και άλλοι (1995) σε έρευνα στην
Ισπανία έδειξαν ότι το 65% του γενικού πληθυσµού είναι
θετικό ωσ προσ τισ µεταµοσχεύσεισ. Από αυτούσ µόνο
το 6,1 % κατέχουν κάρτα πτωµατικού δότη. Ο κύριοσ
λόγοσ που δεν είχαν κάρτα ήταν ότι δεν γνώριζαν τον
τρόπο να την αποκτήσουν (34%) και ο φόβοσ για ένα
φαινοµενικό θάνατο (24%). Το 93% θα έδιναν τα όργανα νεκρού συγγενή τουσ για µεταµόσχευση.
Στην Ιταλία σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τουσ
Pugliese και άλλοι (2001) ανάµεσα σε εργαζόµενουσ στα
νοσοκοµεία, το συντριπτικό ποσοστό (93,6%) ήταν θετικό απέναντι στισ µεταµοσχεύσεισ από πτωµατικό δότη
για ανθρωπιστικούσ λόγουσ. Τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια µε τη παρούσα έρευνα. Επίσησ, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα των Bogh
και Madsen (2005) στην ∆ανία, είναι ότι το ποσοστό µε
θετική άποψη (49%) για µεταµοσχεύσεισ από πτωµατικούσ δότεσ ανάµεσα στουσ εργαζόµενουσ σε ΜΕΘ 15
νοσοκοµείων, είναι σηµαντικά µικρότερο από αυτό ανάµεσα στον γενικό πληθυσµό (74%). Αυτό το γεγονόσ που
παρατηρήθηκε και σε άλλεσ χώρεσ (Γαλλία) (Houssin,
1998), προσπάθησαν να το εξηγήσουν µε την έρευνά τουσ
σε ΜΕΘ νοσοκοµείων τησ Αυστρίασ οι Wamser και άλλοι
(1994). ∆ιαπιστώθηκε ότι ο αρνητισµόσ των εργαζόµενων στην ΜΕθ οφείλεται περισσότερο στον επιπλέον
φόρτο εργασίασ που απαιτούν οι µεταµοσχεύσεισ, στην
έλλειψη προσωπικού και στην έλλειψη ουσιαστικήσ βοήθειασ από ένα συντονιστικό κέντρο.
Παρόλα αυτά, η κατάσταση στισ ισλαµικέσ χώρεσ παρου-

ΠIΝΑΚΑΣ 4. Χρησιµότητα των µεταµοσχεύσεων
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Σώζουν ζωέσ

64

40

∆ίνουν δικαίωµα στη ζωή
Χρήσιµεσ και αναγκαίεσ

17
28

10
18

2
4

1
2

10
35

8
21

Αναµφισβήτητη, αλλά µε πολλά κενά
∆εν γνωρίζω
∆ώρο ζωήσ
∆εν απάντησαν
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σιάζεται διαφορετική. Με κύριο κριτήριο τουσ θρησκευτικούσ λόγουσ η στάση των ισλαµιστών απέναντι
στο γεγονόσ είναι αρνητική (Syed, 1998). Στην Τυνησία
για παράδειγµα, το ποσοστό των λειτουργών υγείασ που
είναι θετικοί στην µεταµόσχευση πτωµατικών δοτών
είναι 45%. Οι αρνητικέσ απόψεισ βασίζονται σε τρεισ
κύριουσ λόγουσ: θρησκευτικούσ (26,4%), προσωπικούσ
(20,9%) και ηθικούσ (10%) (Tebourski και άλλοι, 2003)..
Στη παρούσα έρευνα, το µεγαλύτερο ποσοστό τόσο
των νοσηλευτών (62%) όσο και των σπουδαστών (68%),
απάντησε ΝΑΙ, ότι θα δέχονταν να γίνουν δωρητέσ
οργάνων γιατί πιστεύουν ότι µπορεί να σωθεί µία άλλη
ζωή (ανθρωπιστικοί λόγοι) που είναι και ο κύριοσ
λόγοσ που αναφέρεται και στην διεθνή βιβλιογραφία
(Martinez, Martin και Lopez 1995, Pugliese και άλλοι
2001). Παρόλα αυτά, στην πράξη τα πράγµατα είναι
πολύ διαφορετικά µιασ και ο αριθµόσ των δοτών ετησίωσ είναι πολύ µικρόσ σε σχέση µε τισ επιτακτικέσ
ανάγκεσ για µοσχεύµατα. Στην πραγµατικότητα, ενώ
η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναγνωρίζει τη χρησιµότητα και την αναγκαιότητα των µεταµοσχεύσεων,
παρατηρήσαµε µία επιφυλακτικότητα ωσ προσ την
ασφάλεια και την τήρηση τησ νοµιµότητασ των διαδικασιών που κρίνουν κάποιον ωσ εγκεφαλικά νεκρό.
Ένα µικρό ποσοστό του δείγµατοσ (37,5% για τουσ
νοσηλευτέσ και 18% για τουσ σπουδαστέσ) γνωρίζει
τη νοµοθεσία για τισ µεταµοσχεύσεισ. Ωσ επακόλουθο, µπορεί κάποιοσ να υποθέσει, ότι το επίπεδο γνώσεων των πολιτών θα είναι ακόµα µικρότερο. Φαίνεται ότι η πολιτεία και οι αρµόδιοι οργανισµοί πρέπει
να ευαισθητοποιηθούν και να λάβουν δραστικά µέτρα
που θα αφορούν την ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου. Θα πρέπει µε κάθε τρόπο να διασφαλίζεται το
κύροσ των µεταµοσχεύσεων από διαδικασίεσ που τισ
υπονοµεύουν, όπωσ αγοραπωλησία, παραβίαση τησ
λίστασ, σύγκρουση προσωπικών συµφερόντων και εγωισµών, κακοποίηση από τα ΜΜΕ. Επιπροσθέτωσ, στισ
νοσηλευτικέσ σχολέσ, θα πρέπει να διδάσκονται µαθήµατα που αφορούν την πληροφόρηση των σπουδαστών
ενόσ τόσου σηµαντικού ζητήµατοσ. Η ανάπτυξη και η
διάδοση των µεταµοσχεύσεων δεν εξαρτάται µόνο από
την επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο, αλλά κυρίωσ
από την ευαισθητοποίηση και συµµετοχή των κοινωνικών φορέων, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώσ και του απλού πολίτη µέσα από την
έµπρακτη αποδοχή τησ δωρεάσ οργάνων.
5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟI ΜΕΛEΤΗΣ
Ο πρώτοσ περιορισµόσ τησ παρούσασ έρευνασ είναι ο
µικρόσ αριθµόσ του δείγµατοσ. Αν και η έρευνα πρόσφερε σηµαντικά στοιχεία για τη στάση των νοσηλευτών και των φοιτητών νοσηλευτικήσ σχετικά µε τισ µεταµοσχεύσεισ, κρίνεται αναγκαίο στο µέλλον η χρησιµοποίηση
µεγαλύτερου δείγµατοσ. Επίσησ, το ερωτηµατολόγιο
χρησιµοποιήθηκε σε πιλοτική µορφή, και ωσ εκ τούτου
θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε µεγαλύτερο δείγµα.

6. ΣΥΜΠEΡΑΣΜΑ
Τα αίτια τησ έλλειψησ µοσχευµάτων στην Ελλάδα, ανάγονται στη µη ενηµέρωση σχετικά µε το νόηµα και τη
σπουδαιότητα τησ ιδέασ τησ δωρεάσ οργάνων. Ελπίζουµε ότι η χώρα µασ θα καταφέρει να φτάσει τα ποσοστά
επιτυχίασ των άλλων χωρών, κυρίωσ στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέµα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η
ευαισθητοποίηση τησ κοινωνίασ στο ζήτηµα των µεταµοσχεύσεων, πρέπει να καλλιεργηθεί σε συνθήκεσ απαλλαγµένεσ από συναισθηµατική φόρτιση ή µεταφυσικούσ
προβληµατισµούσ, µε τη βεβαιότητα ότι οι δότεσ και δωρητέσ έχουν πλήρη επίγνωση αυτήσ τησ πρωτοβουλίασ.
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