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Η επίδραση των ενημερωτικών  
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
στις στάσεις απέναντι στη δωρεά οργάνων 
και ιστών σε φοιτητές επαγγελμάτων υγείας 

Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών αποτελούν παγκοσμίως την πλέον 

διαδεδομένη μέθοδο αποκατάστασης κάποιου οργάνου που νοσεί. Παρ’ 

όλο που η ιατρική επιστήμη στον τομέα των μεταμοσχεύσεων εξελίσσεται 

συνεχώς, κάθε έτος εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν περιμένοντας σε λίστες 

αναμονής για μεταμόσχευση. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η μεταμόσχευση 

θεωρείται αποδεκτή μέθοδος, ενέχει ηθικούς προβληματισμούς και διλήμματα 

που εμποδίζουν τις λίστες δωρητών να αυξηθούν. Η εμπορευματοποίηση των 

οργάνων, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις κάθε λαού και η έλλειψη εμπιστοσύνης 

των ατόμων έναντι της ιατρικής κοινότητας αποτελούν τις σημαντικότερες 

αιτίες για τη μειωμένη διαθεσιμότητα οργάνων και ιστών. Η έλλειψη σωστής 

πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τις διάφορες έννοιες που διέπουν τη 

δωρεά αποτελεί εμπόδιο στην απόφαση για εγγραφή στα μητρώα δωρητών. 

Η εκπαίδευση συνιστά σημαντικό παράγοντα για την αλλαγή συμπεριφοράς 

σε διάφορα θέματα υγείας που απασχολούν τον γενικό πληθυσμό, ενώ η 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε φοιτητές επαγγελμάτων υγείας 

για τη σημασία της δωρεάς οργάνων και ιστών επιφέρει σημαντική βελτίωση 

στην αλλαγή των στάσεων και στην αύξηση των γνώσεων σχετικά. Η εκπαί-

δευση μπορεί να τροποποιήσει θετικά κάθε συμπεριφορά που εμποδίζει την 

προαγωγή της υγείας.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων αποτελούν παγκοσμίως 

την πλέον διαδεδομένη μέθοδο αποκατάστασης κάποιου 

οργάνου που νοσεί, η δε ιατρική επιστήμη στον τομέα των 

μεταμοσχεύσεων εξελίσσεται συνεχώς.1 Προϋπόθεση για 

τη διαδικασία της μεταμόσχευσης είναι η ύπαρξη εγγε-

γραμμένων δωρητών οργάνων στα εθνικά μητρώα των 

χωρών. Η Κύπρος κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις 

όσον αφορά στις μεταμοσχεύσεις νεφρών από ζώντες δότες. 

Ωστόσο, βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρώπη 

στις μεταμοσχεύσεις οργάνων μετά θάνατον.2

Η ιστορία των μεταμοσχεύσεων αρχίζει από τα αρχαία 

χρόνια, όταν η ανάγκη των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπε-

δο για εύρεση μεθόδων αποκατάστασης οργάνων ή μελών 

του σώματος που είχαν υποστεί κάποια βλάβη ήταν μεγάλη.3 

Με την πάροδο των αιώνων συναντάται πληθώρα παρα-

δειγμάτων από προσπάθειες αποκατάστασης, σε πίνακες 

ζωγραφικής ή αρχαία κείμενα,4 έως και τη χαρακτηριστι-

κή ιστορία πρώτης προσπάθειας των Αγίων Αναργύρων, 

Κοσμά και Δαμιανού, «αντικατάστασης» του ποδιού ενός 

πάσχοντα άνδρα από γάγγραινα, με το πόδι ενός νεκρού 

Άραβα. Το γεγονός αυτό έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη 

προσπάθεια μεταμόσχευσης με την ονομασία «Το θαύμα 

του μαύρου ποδιού».5 Το 1954 πραγματοποιείται η πρώτη 

επιτυχής μεταμόσχευση νεφρού μεταξύ μονοζυγωτικών 

διδύμων, ανοίγοντας τον δρόμο για μια τεράστια εξέλιξη 

στον τομέα αυτόν.6 Το 1967 έγινε η πρώτη επιτυχής μετα-

μόσχευση καρδιάς σηματοδοτώντας την επανάσταση στις 

μεταμοσχεύσεις οργάνων.5 Στη συνέχεια, η ανακάλυψη των 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων αύξησε το προσδόκιμο 

ζωής στους ασθενείς που δέχονταν κάποιο μόσχευμα, χωρίς 
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να το αποβάλλει ο οργανισμός και να πεθαίνουν σε λίγες 

ημέρες.7 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ιατρική κοινότητα να 

πάει ένα βήμα παραπέρα και το 2010 να πραγματοποιηθεί 

η πρώτη επιτυχής ολική μεταμόσχευση προσώπου στην 

Ισπανία. Ο λήπτης προσώπου μπορούσε μετά από δύο έτη 

να φάει και να μιλήσει φυσιολογικά.8

2. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στην Κύπρο γίνονται μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς 

χιτώνα, νεφρών και παγκρέατος. Η πρώτη μεταμόσχευ-

ση κερατοειδούς χιτώνα έλαβε χώρα το 1972, η πρώτη 

μεταμόσχευση νεφρού το 1986 και το πλέον πρόσφατο 

επίτευγμα στη χώρα πραγματοποιήθηκε το 2012 με τη 

διπλή μεταμόσχευση παγκρέατος και νεφρού.8 

Επί πλέον, νέες επαναστατικές μέθοδοι δίνουν ελπίδα 

σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται στη λίστα αναμο-

νής για μεταμόσχευση. Παρ’ όλο που διεθνώς θεωρείται 

μια αποδεκτή μέθοδος, η διαδικασία της μεταμόσχευσης 

ενέχει ηθικούς προβληματισμούς και διλήμματα, τα οποία 

εμποδίζουν τις λίστες δωρητών να αυξηθούν.9 Η εμπορευ-

ματοποίηση οργάνων, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις κάθε 

λαού και η έλλειψη εμπιστοσύνης των ατόμων έναντι της 

ιατρικής κοινότητας είναι από τα σημαντικότερα εμπόδια 

που οδηγούν στη μειωμένη διαθεσιμότητα οργάνων, κυρίως 

από πτωματικούς δότες οργάνων.10 

Παράλληλα, ο ορισμός του εγκεφαλικού θανάτου είναι 

από τα πλέον σημαντικά θέματα συζήτησης που φέρει σε 

αντιπαράθεση διάφορες ομάδες ανθρώπων. Η έλλειψη 

σωστής πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τις διάφορες 

έννοιες που διέπουν τη δωρεά αποτελεί εμπόδιο στην 

απόφαση για εγγραφή στο μητρώο δωρητών οργάνων.11 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη σύγχυση 

στο ευρύ κοινό ανάμεσα στην έννοια του κώματος και 

στο πότε ένας ασθενής θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός και 

η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη.12 Τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης (ΜΜΕ) συγχέουν την έννοια του κώματος με 

τον εγκεφαλικό θάνατο, περιγράφοντας διάφορες περιπτώ-

σεις κωματωδών ασθενών που επανήλθαν, με αποτέλεσμα 

τα πράγματα να γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Η διαπίστωση 

μη αναστρέψιμης βλάβης ακολουθεί μια σειρά κριτηρίων 

που έχουν συσταθεί από διάφορες επιτροπές από το 1968 

και τηρούνται μέχρι και σήμερα.13 

Σε προηγούμενη έρευνα αναφορικά με τις γνώσεις και τις 

στάσεις του πληθυσμού της επαρχίας Λεμεσού της Κύπρου 

σχετικά με τη δωρεά οργάνων φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλη 

έλλειψη πληροφόρησης για τον θεσμό. Οι συμμετέχοντες, αν 

και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για να ενημερωθούν άμεσα 

και να αντλήσουν πληροφορίες, εν τούτοις δεν γνώριζαν 

πού να ανατρέξουν.11

Με την πάροδο των ετών έχει αναδειχθεί η σημασία της 

εκπαίδευσης για την αλλαγή συμπεριφοράς σε διάφορα 

θέματα υγείας που απασχολούν τον γενικό πληθυσμό.1 

Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφορες ομάδες 

πληθυσμών φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική βελτίωση 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση σωστών 

τρόπων συμπεριφοράς όσον αφορά στην υγεία.14 Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα η εκπαίδευση να αλλάζει προς τη 

θετική κατεύθυνση κάθε συμπεριφορά που εμποδίζει την 

προαγωγή της υγείας.

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε φοιτητές Ιατρικής και 

Νοσηλευτικής έχουν δείξει ότι για την ανάπτυξη θετικής 

στάσης απέναντι στη δωρεά οργάνων και ιστών τα συνεχι-

ζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραματίζουν βασικό 

ρόλο.15 Αυτό ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στους 

μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας, ώστε να μπορούν να 

εκπαιδεύουν και να προωθούν τη δωρεά οργάνων στον 

πληθυσμό.16

3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η έλλειψη διαθέσιμων μοσχευμάτων σε παγκόσμιο 

επίπεδο αποτελεί μείζον θέμα για την αποκατάσταση και 

τη θεραπεία εκατομμυρίων ασθενών.11 Παρά τις μεγάλες 

και συνεχιζόμενες εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση 

του κοινού αναφορικά με τον θεσμό της δωρεάς, η έλλειψη 

πληροφόρησης και οι ηθικοί παράγοντες εμποδίζουν την 

αύξηση των εγγεγραμμένων δωρητών.10 

Πολλές έρευνες εστιάζουν σε φοιτητές Ιατρικής, Νο-

σηλευτικής και άλλων επαγγελμάτων υγείας, καθώς αυτή 

θεωρείται μια σημαντική ομάδα του πληθυσμού για την 

προαγωγή της έννοιας της δωρεάς οργάνων και ιστών, 

μαθαίνοντας στο άτομο δεξιότητες που είναι ικανές να 

θέσουν τα θεμέλια για μια καλύτερη ζωή.14 

Η Ισπανία κατέχει την πρώτη θέση στις μεταμοσχεύσεις 

και έχει κατορθώσει να διατηρήσει το εν λόγω επίπεδο για 

πολλά έτη.17 Η νομοθεσία της εικαζόμενης συναίνεσης που 

εφαρμόστηκε άλλαξε άρδην τα δεδομένα.18 Ο σημαντι-

κότερος όμως παράγοντας που έχει αυξήσει τον αριθμό 

των δωρητών οργάνων φαίνεται να είναι η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και του πληθυσμού 

αποκλειστικά για τις μεταμοσχεύσεις και τη σημασία της 

δωρεάς.17

Τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να εί-

ναι σωστά δομημένα και εμπλουτισμένα με τα σύγχρονα 

δεδομένα, αλλά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

ατόμων που εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό 

πλαίσιο.19 Οι προϋποθέσεις αυτές επιτρέπουν στις διάφορες 

χώρες να είναι σε θέση να διαμορφώσουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, έτσι ώστε 
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να υπάρχει ορθή, επαρκής και συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

των επαγγελματιών υγείας.20 Μελέτες που έχουν διεξαχθεί 

σε δείγμα φοιτητών Ιατρικής, Νομικής, Νοσηλευτικής και 

άλλων κλάδων σπουδών έχουν αναδείξει σημαντικές δια-

φορές αναφορικά με την επίδραση των εν λόγω εκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων στις ανωτέρω ομάδες φοιτητών.21 Για 

παράδειγμα, σε αντίθεση με φοιτητές Νομικής, οι φοιτητές 

Ιατρικής και Νοσηλευτικής φάνηκε να έχουν θετικότερη 

στάση απέναντι στη δωρεά βλαστοκυττάρων και στην 

αιμοδοσία, οι γνώσεις τους αυξήθηκαν και κατανόησαν 

τη σημασία της, μετά από σύντομη διάλεξη για τα πλεο-

νεκτήματα και τα οφέλη της.22 Αυτό σημαίνει ότι δυνητικά 

αποτελούν κατάλληλη ομάδα για την προώθηση της δωρεάς 

οργάνων και ιστών στο ευρύ κοινό.23

4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στη βιβλιογραφία έχει δειχθεί ότι βραχύχρονα εκπαι-

δευτικά προγράμματα για τη δωρεά οργάνων και ιστών 

προάγουν άμεσα τη θετική στάση προς τον θεσμό.24 Πιο 

συγκεκριμένα, οι γνώσεις αυξάνονται μετά την υλοποίησή 

τους, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να είναι περισσότερο 

άνετοι να μιλήσουν στους ασθενείς και στις οικογένειές 

τους για τη δωρεά οργάνων και ιστών.23,25,26 Η σημασία της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ενημέρωσης των φοιτητών 

Νοσηλευτικής αποτελεί κύριο παράγοντα για την εξασφά-

λιση της συναίνεσης αναφορικά με τη δωρεά οργάνων στο 

νοσοκομειακό περιβάλλον.26 

Παρ’ όλα αυτά, οι σχετικές έρευνες καταδεικνύουν την 

έλλειψη γνώσεων για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν 

τους φοιτητές για τη δωρεά οργάνων και ιστών.27 Μελέτες σε 

φοιτητές Ιατρικής28,29 έδειξαν μεγάλη διαφορά στο επίπεδο 

γνώσεων πριν και μετά από τη σχετική διάλεξη. Η εφαρμογή 

ενός ξεχωριστού μαθήματος στη διάρκεια των σπουδών 

των φοιτητών Ιατρικής και Νοσηλευτικής μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα την ενημέρωση και την προαγωγή της 

σημαντικότητας του θεσμού στον χώρο εργασίας τους.27–30 

Επίσης, μετά από κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση οι φοιτη-

τές φαίνεται να είναι περισσότερο άνετοι και πρόθυμοι να 

συζητήσουν για τη δωρεά οργάνων και την πιθανότητα 

απόκτησης κάρτας δωρητή.28 

Σε μελέτες όπου οι διαφορές πριν και μετά από την 

εφαρμογή των προγραμμάτων δεν ήταν μεγάλες, υπήρ-

ξε και πάλι η ανάγκη για περισσότερη γνώση από τους 

φοιτητές.31 Για παράδειγμα, οι γνώσεις τους για τον θεσμό 

αυξήθηκαν, ενώ δήλωσαν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει 

πληροφόρηση στον χώρο εργασίας των επαγγελματιών 

υγείας.32–34 Συνεπώς, η υλοποίηση ενημερωτικών και εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να συνδράμει στην 

αύξηση των δωρητών οργάνων και ιστών και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων προαγωγής του θεσμού από τους μελλοντικούς 

επαγγελματίες υγείας.27

5. ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ

Η ελλιπής εκπαίδευση, η ενημέρωση και η εξοικείωση 

με τη δωρεά οργάνων και ιστών προκαλούν συχνά αρνη-

τική στάση.20 Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν τα 

ΜΜΕ, η θρησκεία, αλλά και η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ 

επαγγελματιών υγείας και ασθενών.35

Γενικά, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά 

με τον τρόπο παρέμβασης.36 Σε φοιτητές Νοσηλευτικής στην 

Ινδία φάνηκε ότι η παρακολούθηση ενός video για τη δωρεά 

κερατοειδή χιτώνα ματιού βοήθησε να αλλάξουν στάση απέ-

ναντι στη δωρεά και αυξήθηκαν οι γνώσεις τους, σε σύγκρι-

ση με εκείνους που δεν παρακολούθησαν το video.37 Επίσης, 

όπως ανέφεραν, ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο ήταν 

αρνητικοί στη δωρεά αφορούσε στην έλλειψη γνώσεων και 

σωστής πληροφόρησης.38 Σε μελέτη που διεξήχθη στην 

Αμερική σε φοιτητές πανεπιστημίου με τη χρήση και πάλι 

video, φάνηκε ότι η ομάδα που παρακολούθησε το video 

με αληθινές ιστορίες μεταμοσχευμένων έδειξε μεγαλύτερη 

προθυμία να γίνουν δωρητές, σε αντίθεση με τις ομάδες οι 

οποίες είχαν παρακολουθήσει video με κινούμενα σχέδια 

για τη δωρεά και είχαν απλή ενημέρωση με διαφάνειες.37 

Τα αληθινά γεγονότα που μπορούν να παρουσιαστούν σε 

μια ομάδα φοιτητών επηρεάζουν περισσότερο σε σύγκριση 

με τις απλές διαλέξεις.36 Τα παραδείγματα από άτομα που 

έχουν βιώσει τη μεταμόσχευση μπορεί να αποτελέσουν 

κομβικό σημείο αλλαγής συμπεριφοράς προς τον θεσμό. 

Επιπρόσθετα, τα διαδραστικά εργαστήρια σε συνδυασμό 

με ενημερωτικό υλικό βοηθούν στην προώθηση θετικής 

στάσης προς τη δωρεά οργάνων και ιστών.39

Ταυτόχρονα, η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά τη 

στάση του κοινού, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσό-

τερη ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα.40 Οι φοιτητές 

επαγγελμάτων υγείας φαίνεται να επιθυμούν περισσότερο 

να ενημερωθούν για τη δωρεά οργάνων και ιστών.21 Το 

γεγονός αυτό αποτελεί ζήτημα προβληματισμού και οδη-

γό για αναζήτηση τρόπων ευαισθητοποίησης, καθώς ο 

θεσμός της δωρεάς αφορά σε όλους.41 Τα ηθικά διλήμματα 

που προκύπτουν αποτελούν αρνητικό παράγοντα στην 

απόφαση για δωρεά οργάνων και ιστών.42

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η δωρεά οργάνων και ιστών αποτελεί αποδεκτή θεραπεία 

εδώ και αρκετά έτη για αρκετές νόσους παγκοσμίως. Εκατομ-
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τών να επενδύσουν περισσότερα στην εκπαίδευση, με στόχο 

την αλλαγή των συμπεριφορών και στάσεων απέναντι στον 

θεσμό. Συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού επαγγελματιών 

υγείας και εξειδικευμένων ατόμων που ασχολούνται με τη 

δωρεά οργάνων και ιστών θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

κρίσιμη μάζα για την προαγωγή της σωστής ενημέρωσης 

του κοινού και αφορμή για την αλλαγή των συμπεριφορών, 

τη θετική προδιάθεση και την ενεργοποίηση τόσο για τον 

θεσμό της δωρεάς και των μεταμοσχεύσεων, όσο και για 

την προαγωγή της υγείας στο σύνολό της.

μύρια συνάνθρωποί μας κάθε έτος πεθαίνουν περιμένοντας 

στις λίστες αναμονής, με την ελπίδα εύρεσης ενός συμβατού 

δότη. Η ανάγκη για αύξηση των δωρητών διεθνώς αποτελεί 

προτεραιότητα στις εθνικές εκστρατείες για την ευαισθητο-

ποίηση των ατόμων σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα 

δωρητών οργάνων και ιστών. Μέσα από τη βιβλιογραφία 

φαίνεται ότι η ανάγκη για αποτελεσματική και συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση του πληθυσμού είναι άμεση. Λαμβάνοντας υπ’ 

όψη τα αποτελέσματα μελετών που έχουν εκπονηθεί κατά 

καιρούς, είναι επιτακτική ανάγκη για τις κυβερνήσεις των κρα-
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