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Περίληψη 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ: Ζ κεηακφζρεπζε νξγάλσλ απνηειεί ζσηήξηα επέκβαζε γηα ρηιηάδεο 

πάζρνληεο. Χζηφζν, ν ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο είλαη ε έιιεηςε νξγάλσλ πξνο 

κεηακφζρεπζε, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη πεξηνξηζκέλε παγθνζκίσο, ιφγσ ηεο 

απξνζπκίαο ησλ αηφκσλ λα πξνζθέξνπλ φξγαλα θαη ηζηνχο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

είλαη ε απνηχπσζε ηεο γλψζεο, ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπνπδαζηψλ Γεκνζίσλ 

Η.Δ.Κ. ζε ζρέζε κε ηε δσξεά νξγάλσλ θαη ε αλάδεημε πηζαλψλ πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ 

απηψλ. 

ΜΔΘΟΓΟ: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο πξνζεγγίζηεθαλ 2445 ελ ελεξγεία 

ζπνπδαζηέο ησλ Γεκνζίσλ Η.Δ.Κ. ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. Μεηά απφ κία ζχληνκε ελεκέξσζε 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο δεηήζεθε ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηε κειέηε. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο κειέηεο κεηαθνξηψζεθε ζε βάζε δεδνκέλσλ. ηνπο 

ζπνπδαζηέο εζηάιε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ειεθηξνληθφο ζχλδεζκνο γηα ηελ 

αλψλπκε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ 

εμήρζεζαλ ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη δηελεξγήζεθαλ κνλνπαξαγνληηθέο θαη 

πνιππαξαγνληηθέο αλαιχζεηο. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Σν ηειηθφ δείγκα ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζπλαίλεζαλ ζηε κειέηε θαη 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, αθνχ απνθιείζζεθαλ φζνη ήηαλ άλσ ησλ 30 εηψλ, 

απαξηηδφηαλ απφ 1116 άηνκα. Μφλν ην 37.9% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ ζσζηά 

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο δσξεάο νξγάλσλ. Ζ πξνζπκία ησλ αηφκσλ γηα δσξεά νξγάλσλ 

θαηά ή κεηά ζάλαηνλ θπκάλζεθε απφ 72.6% γηα ηα λεθξά κέρξη 33.1% γηα ην πξφζσπν. Οη 

λένη ήηαλ ζεηηθά δηαθείκελνη γηα δσξεά νξγάλσλ ελ δσή ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ (24.2% γηα 

ελήιηθν, 50.0% γηα παηδί), κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ θνληηλνχ ζπγγελή 

(76.6%), ελψ 2 ζηνπο 3 δήισζαλ ζεηηθνί ζηελ απνδνρή δσξεάο νξγάλνπ απφ δσληαλφ ή 

λεθξφ δφηε. Οη ζπνπδαζηέο ζε πνζνζηφ 34.7% αλέθεξαλ θφβν γηα ιήςε νξγάλσλ ηνπο 

πξν ζαλάηνπ θαη ζε πνζνζηφ 39.5% θφβν γηα αθνχζηα ιήςε νξγάλσλ κεηά ην ζάλαηφ ηνπο 

ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζή ηνπο. Αθφκε, 3 ζηνπο 4 πηζηεχνπλ φηη ηα φξγαλα πνπ 

δσξίδνληαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξά ηε ζέιεζε ηνπ δσξεηή γηα άιινπο ζθνπνχο, 

φπσο ηαηξηθή έξεπλα ή εκπνξία θαη 35.5% ησλ ζπνπδαζηψλ θνβνχληαη φηη ην λα 
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δειψζνπλ φηη ζέινπλ λα είλαη δσξεηέο νξγάλσλ ή λα έρνπλ θάξηα δσξεηή είλαη ζαλ λα 

παίδνπλ κε ην ζάλαηφ ηνπο. ηηο πνιππαξαγνληηθέο αλαιχζεηο ηεο γλψζεο, ζηάζεο θαη 

αλαθεξφκελεο πιεξνθφξεζεο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ αλαδείρζεθαλ σο ζεκαληηθνί 

πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηεο γλψζεο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο παηέξα (p=0.012), ε 

ηδηφηεηα δσξεηή αίκαηνο (p=0.036) θαη επαγγεικαηία πγείαο (p=0.007) θαζψο θαη ε 

δηάζεζε δσξεάο νξγάλσλ θαηά/κεηά ζάλαηνλ (p=0.004). Οη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

ζηάζεο ήηαλ ε επηζπκία γηα θαιχηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ (0.038), ν 

θφβνο αθαηξέζεσο νξγάλσλ κεηά ζάλαηνλ ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε (p=0.001), ε 

επηζπκία λεθξνηνκήο αλ απαηηεζεί (p=0.032) θαη ε πεπνίζεζε γηα ηθαλφηεηα πιήξνπο 

απνθαηαζηάζεσο ζηε δσή ελφο εγθεθαιηθά λεθξνχ αηφκνπ (p=0.003). Σέινο, γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο αλαδείρζεθαλ ε ηδηφηεηα επαγγεικαηία πγείαο 

(p=0.007) θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο (p=0.014). 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ζ κειέηε καο απνθάιπςε έιιεηςε γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο θαζψο 

θαη θνβίεο ησλ λέσλ ζπνπδαζηψλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ θαη ηνλ εγθεθαιηθφ 

ζάλαην. Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ, ε ηδηφηεηα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο, ε 

δηάζεζε δσξεάο νξγάλσλ θαη ηζηψλ θαη νξηζκέλνη θφβνη θαη πξνθαηαιήςεηο απνδείρζεθαλ 

ζεκαληηθνί πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηεο γλψζεο, ζηάζεο θαη πιεξνθφξεζεο. Ζ 

δηφξζσζε απηψλ ησλ ειιεηκκάησλ γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφ βήκα ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο νξγάλσλ θαη ηζηψλ πξνο δσξεά.  

Λέμεηο θιεηδηά: Γσξεά νξγάλσλ, κεηακφζρεπζε, πησκαηηθφο δφηεο, δσληαλφο δφηεο, 

εγθεθαιηθφο ζάλαηνο, εκπφξην νξγάλσλ, ζηάζε, ζπκπεξηθνξά, γλψζε 
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Summary 
 

INTRODUCTION: Transplantation is a surgical operation that can save thousands of 

patients. However, its most important limitation is the shortage of organs, the availability 

of which is limited worldwide, mainly due to the reluctance of people to offer organs and 

tissues. The aim of our study is to depict the knowledge, attitude and information of 

students of public technical schools regarding organ donation and to detect putative 

predictors. 

METHOD: For the purposes of our study 2445 active students of public technical schools 

of Attika region were approached. After a short briefing regarding the aims of the study, 

their written informed consent for participation to the study was asked. The study’s 

questionnaire was uploaded in a database. The students were sent an email with a web-link 

pointing to the uploaded questionnaire. We calculated descriptive statistics and conducted 

univariate and multivariate analyses based on the data collected. 

RESULTS: The final sample of students that gave informed consent and completed the 

questionnaire, after having excluded those over 30 years old, consisted of 1116 persons. 

Only 37.9% among them gave a correct response regarding the definition of organ 

donation. The willingness of students to donate their organs at/after death varied from 

72.6% for the kidneys to as low as 33.1% for the face. Among students, 24.2%, 50.0% and 

76.6% were reluctant to make an organ donation to an adult, a child and a close relative 

before death, respectively, while 2 out of 3 students were willing to accept an organ from a 

live or dead person. 34.7% of students expressed their fear that an organ may be removed 

from their body before their death and 39.5% reported being afraid that somebody may 

remove an organ from their body after their death without their prior consent. Moreover, 3 

out of 4 students believe that the organs donated may be used for other purposes, such as 

medical research or trade, against the donor’s will and 35.5% of students are afraid that 

enrolling as organ donors or having a donor card may provoke their own death. In the 

multivariate analyses of knowledge, attitude and information regarding organ donation, 

important predictors of knowledge were the father’s educational level (p=0.012), being a 

blood donor (p=0.036), being a health professional (p=0.007) and the willingness for organ 

donation at/after death (p=0.004). The predictors for attitude were the wish for better 
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information regarding organ donation (p=0.038), the fear of organ removal after death 

without having obtained consent in advance (p=0.001), the wish for necrotomy if necessary 

(p=0.032) and the belief in the ability of a person with brain death for full rehabilitation 

(p=0.003). Finally, regarding information, being a health professional (p=0.007) and the 

mother’s educational level (p=0.014) emerged as important predictors. 

CONCLUSIONS: Our study revealed a lack of knowledge and information as well as fears 

of young students regarding organ donation and brain death. The parent’s level of 

education, being a health professional, the willingness of organ and tissue donation and 

certain fears and misperceptions emerged as important predictors of knowledge, attitude 

and information regarding organ donation. Correcting these deficits may be a major step in 

improving the acceptance of organ donation. 

Keywords: Organ donation, transplant, cadaveric donor, living donor, brain death, organ 

trafficking, attitude, behavior, knowledge 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ… 

 

ε απηφ φκσο ην καθξχ «ηαμίδη» ηεο εθπφλεζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο κνπ Γηαηξηβήο, επηπρψο δελ 

ήκνπλ κφλε. πλάληεζα ζηε ξψηα κνπ πνιινχο αλζξψπνπο ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζα ήηαλ δπλαηή ε νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Σφζν ζηελ αξρή φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ κνπ ππήξμαλ πνιινί θάξνη θαη ππμίδεο 

πνπ κε πξνζαλαηφιηζαλ ζσζηά θαη κε βνήζεζαλ λα κε ζθνληάςσ ζηα βξάρηα.  

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ 

(Η.Κ.Τ.) γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο θαη ηε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ κνπ παξείρε 

θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. 

ηαζεξή ππμίδα ζε φιε ηε πνξεία ηεο δσήο κνπ αιιά θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηαμηδηνχ 

ζηάζεθαλ νη γνλείο κνπ, ζηνπο νπνίνπο ζέισ λα εθθξάζσ ηε κεγάιε κνπ αγάπε θαη ηηο πνιιέο 

κνπ επραξηζηίεο γηα φια φζα έρνπλ θάλεη κέρξη ζήκεξα γηα εκέλα.  

Γπλαηνί θάξνη ππήξμαλ νη Καζεγεηέο κνπ, Ξ. Κνληηάδεο, Γ. Καξαθαηζάλε, Δ. ππξηδάθεο, 

θαη ηδηαίηεξα ν  Κ. νπιηώηεο ε βνήζεηα θαη ε ζηήξημε ησλ νπνίσλ ήηαλ πνιχηηκεο. 

Σν ηαμίδη απηφ δελ ζα είρε θαλ μεθηλήζεη αλ δελ κνπ είρε πξνζθέξεη απιφρεξα ηελ βνήζεηά ηνπ 

ν Γξ. Α. Μαξηόιεο, ηνλ νπνίν θαη επραξηζηψ ζεξκφηαηα. 

Θα ήηαλ πνιχ κεγάιν ιάζνο αλ μερλνχζα λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ δεκνζίσλ 

Η.Δ.Κ, ηνπο δηεπζπληέο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ηελ θπξία Β. Κνηξίθια απφ ηελ Γ.Γ.Γ.Β.Μ, νη 

νπνίνη βνήζεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ θνκκαηηνχ ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Έλα πνιχ κεγάιν θαη απφ βάζνο θαξδηάο επραξηζηψ ζηνλ θ. Γ. Μαζηνπδάθε γηα φια φζα έρεη 

θάλεη γηα εκέλα θαη γηα ηελ πνιχ κεγάιε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ έρεη πξνζθέξεη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζσ ηα φλεηξά κνπ. 

Σειεηψλνληαο, ρξσζηάσ ην πην κεγάιν επραξηζηψ ζην ζύδπγν θαη ζπληαμηδηώηε κνπ ζε απηφ 

ην ηαμίδη Φ. Γνκάγεξ ηφζν γηα ηελ εζηθή φζν θαη γηα ηελ ππεξπνιχηηκε πξαθηηθή βνήζεηα πνπ 

κνπ πξνζέθεξε. 

Δίλαη πνιχ σξαίν λα μέξεηο πσο δελ είζαη κφλνο…  
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ κεηακφζρεπζε νξγάλσλ απνηειεί ζσηήξηα ζεξαπεία γηα ρηιηάδεο αλζξψπνπο παγθνζκίσο πνπ 

πάζρνπλ απφ ηειηθνχ ζηαδίνπ αλεπάξθεηα ελφο νξγάλνπ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), κεηακνζρεχζεηο λεθξψλ δηελεξγνχληαη ζε 91 ρψξεο. 

Σν έηνο 2005 δηελεξγήζεθαλ πεξίπνπ 66000 κεηακνζρεχζεηο λεθξψλ, 21000 κεηακνζρεχζεηο 

ήπαηνο θαη 6000 κεηακνζρεχζεηο θαξδηάο. (Shimazono 2007) Σα πξνο δσξεά φξγαλα κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη ηφζν απφ δσληαλνχο φζν θαη απφ πησκαηηθνχο δφηεο.  

Ζ έιιεηςε νξγάλσλ πξνο δσξεά απνηειεί έλα παγθφζκην πξφβιεκα, ζχκθσλα κε πξφζθαηε 

έθζεζε ηνπ Π.Ο.Τ.  (Shimazono 2007) ηελ Διιάδα ε έιιεηςε απηή είλαη αθφκα πην έληνλε, 

θαζψο ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη παλεπξσπατθψο ζηελ ηειεπηαία ζέζε φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ 

ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ κεηακνζρεχζεσλ απφ πησκαηηθνχο δφηεο, κε αλαινγία 2.9 

κεηακνζρεχζεηο αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ (ην 2001), ηε ζηηγκή πνπ ζηελ Ηζπαλία ήηαλ 32.5 

θαη ζηελ Απζηξία 23.7. χκθσλα κε κηα έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην 2006 ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ Δπξσπαίσλ αλαθνξηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ, 

νη Έιιελεο εκθαλίζηεθαλ ιηγφηεξν πξφζπκνη γηα λα δσξίζνπλ ηα φξγαλά ηνπο κεηά ζάλαηνλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο. (European_Commission 2007)  

Ζ γλψζε, ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε ηε δσξεά νξγάλσλ είλαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζφηη νη απφςεηο θαη νη ελέξγεηέο ηνπο πξνδηαγξάθνπλ ηηο κειινληηθέο 

ηάζεηο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ ζηε ρψξα καο. Δπηπιένλ, ε κειέηε εηδηθφηεξα ησλ απφςεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ λέσλ πνπ ζπνπδάδνπλ επαγγέικαηα πγείαο είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο, 

θαζφηη νη λένη απηνί κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κηα ζεηηθή επηξξνή ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα 

ζπλδξάκνπλ κε ηε ζηάζε ηνπο ζηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο δσξεάο νξγάλσλ. (Essman and 

Thornton 2006)  

Δπξσπατθέο αιιά θαη δηεζλείο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε γλψζε θαη ε ζηάζε ζε ζρέζε κε ηε 

δσξεά νξγάλσλ ζπζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο φπσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε άζθεζε 

επαγγέικαηνο πγείαο, ε ειηθία, ε ζξεζθεία, ε ζξεζθεπηηθφηεηα, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ε εκπηζηνζχλε ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. (Mossialos, Costa-Font et al. 2008; 

Saleem, Ishaque et al. 2009). Αληηζέησο, ππάξρνπλ ειάρηζηεο κειέηεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν πνπ 

λα δηεξεπλνχλ πηζαλνχο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε, ζηάζε θαη ηε 
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ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηε δσξεά νξγάλσλ, νη νπνίεο θαίλεηαη φηη επηβεβαηψλνπλ ηε δηεζλή 

εκπεηξία. (Galanis, Sparos et al. 2008; Symvoulakis, Komninos et al. 2009).  
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1ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Οξηζκνί θαη Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

1.1 Οξηζκνί 

 

Έλλνηεο 

Έλλνηεο είλαη νη νηθνδνκηθνί ιίζνη ησλ ζεσξηψλ. Οη έλλνηεο πξέπεη λα νξίδνληαη κε 

ζαθήλεηα ψζηε νη εξεπλεηέο λα θαηαλννχλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ζεκαζία θαη λα κπνξνχλ 

λα ηηο κεηξνχλ. (Polit D.F 1995) 

ηάζε 

Ζ ζηάζε είλαη κηα πνιχπινθε έλλνηα ε νπνία θαηέρεη θχξηα ζέζε ζηελ Κνηλσληθή 

Φπρνινγία ρσξίο φκσο λα ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο. Μία απφ ηηο πην 

γλσζηέο απφςεηο γηα ηελ έλλνηα θαη ηελ δνκή ηεο ζηάζεο είλαη απηή πνπ πξφηεηλαλ νη 

Rosenberg θαη Hovland νη νπνίνη νξίδνπλ ηηο ζηάζεηο σο «πξνδηαζέζεηο ηεο απφθξηζεο ζε 

θάπνηα είδε εξεζηζκάησλ κε νξηζκέλα είδε απνθξίζεσλ». Οη ίδηνη αξηζκνχλ ηξία είδε 

απνθξίζεσλ πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηηο ηξείο δηαζηάζεηο ησλ ζηάζεσλ. Σα είδε απηά 

είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα αξέζθεηαο θαη 

δπζαξέζθεηαο σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο. 

2. Ζ γλσζηηθή δηάζηαζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε γλψζεηο θαη πεπνηζήζεηο. 

3. Ζ ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζπκπεξηθνξηθέο ηάζεηο θαη 

πξνζέζεηο (Rosenberg 1960) 

 

Οη ζηάζεηο είλαη πξνηηκήζεηο θαη αληηπάζεηεο, έιμε θαη απνζηξνθή ζε αληηθείκελα,  

πξφζσπα, νκάδεο, θαηαζηάζεηο, αθεξεκέλεο ηδέεο θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο (Atkinson 

1995). O Habermans πεξηέγξαςε ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθνχο ξφινπο ησλ ζηάζεσλ. Οη ζηάζεηο 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κεραληζκνί άκπλαο ηνπ εγψ, βνεζψληαο ην άηνκν λα 

ρεηξηζηεί εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο. Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εθθξάζεηο ησλ αμηψλ 

ηνπ αηφκνπ βνεζψληαο ην λα εθθξάζεη ζεκειηψδεηο αμίεο θαη λα εδξαηψζεη ηελ 

απηναληίιεςή ηνπ. Λεηηνπξγνχλ σο σθειεκαηηθέο θαζψο πηνζεηνχληαη κε ζθνπφ λα 

βνεζήζνπλ έλα άηνκν λα πεηχρεη θάπνην επηζπκεηφ ζηφρν ή λα απνθχγεη θάπνην 

αλεπηζχκεην απνηέιεζκα. Σέηαξηνο ιεηηνπξγηθφο ηνπο ξφινο είλαη ν γλσζηηθφο, θαζψο 
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ιεηηνπξγνχλ σο απιά εγρεηξίδηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θφζκνπ θαη 

ππαγνξεχνπλ ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά. 

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη νη ζηάζεηο είλαη πξντφλ κάζεζεο θαη ε 

δηακφξθσζή ηνπο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ 

αηφκνπ. Ζ επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε έλα εξέζηζκα κπνξεί λα σζήζεη ην 

άηνκν ζηελ ζεηηθή δηακφξθσζε ζηάζεο πξνο ην εξέζηζκα απηφ. (Habermans 1978) 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ηνπ Bandura ε άκεζε εκπεηξία ηνπ 

αηφκνπ κε ην αληηθείκελν ζηελ ζηάζεο δελ είλαη πάληα απαξαίηεηε γηα ηελ δηακφξθσζε 

ηεο ζηάζεο. Ζ δηακφξθσζε κηαο ζηάζεο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο κίκεζεο ηνπ πξνηχπνπ. 

Παξαηεξψληαο ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνηχπνπ κπνξεί λα 

δηακνξθψζνπκε κηα ζεηηθή ζηάζε.  Τπάξρεη ε εθηίκεζε φηη νη ζηάζεηο πξνθαινχλ 

αληαλάθιαζε ή ηνπιάρηζηνλ ζρεηίδνληαη νπζηαζηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά (Bandura 1977).  

Οη γλσζηνινγηθνί παξάγνληεο ζπλζέηνληαη απφ γλψκεο θαη θξίζεηο ελψ νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα. Κξίζε είλαη ε αμηνιφγεζε πνπ θάλεη 

θάπνηνο ζε έλα ζέκα ή θαηάζηαζε άζρεηα  κε ην αλ είλαη θαιή ή θαθή, ζσζηή ή ιάζνο. Σα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη αληαπνθξίζεηο πνπ ζεσξνχληαη ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή νπδέηεξεο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ή ε πξφζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαιχηεξα απφ ηηο 

γλψζεηο θάπνηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο θξίζεηο ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ πνπ νδεγνχλ 

ζηε ζπκπεξηθνξά (Habermans 1978) 

Γλώζε 

Με ηελ γλψζε σο έλλνηα έρνπλ αζρνιεζεί πνιινί θηιφζνθνη θαζψο απνηειεί 

κεγάιν θεθάιαην ηεο ςπρνινγίαο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί πνπ απνδίδνπλ ηεο έλλνηα 

ηεο ιέμεο κε ζαθήλεηα, θαη ζε γεληθέο γξακκέο ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ή 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ζ γλψζε είλαη νξγαληθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ θαη είλαη ην 

ζχλνιν ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχληαη κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ κειέηε. Ζ γλψζε 

δηαθξίλεηαη ζε ππνθεηκεληθή, αληηθεηκεληθή, εκπεηξηθή θαη ηζηνξηθή φηαλ επηβεβαηψλεηαη 

απφ καξηπξίεο, καζεκαηηθή φηαλ πξνέξρεηαη απφ ζπζρεηηζκφ ζρεκάησλ θαη αξηζκψλ, 

θηινζνθηθή φηαλ ζηεξίδεηαη ζε ζπιινγηζκνχο θαη επηζηεκνληθή φηαλ επηβεβαηψλεηαη απφ 

ηελ παξαηήξεζε θαη ην πείξακα. Ζ γλψζε ραξαθηεξίδεηαη σο ην απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο 

απφ ζχλζεηεο θαη αιιεινζρεηηδφκελεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
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ιεηηνπξγηψλ απηψλ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζιακβάλνληαη. ηελ 

επεμεξγαζία απηή νη πιεξνθνξίεο κεηαζρεκαηίδνληαη (θσδηθνπνηνχληαη), ζπγθξαηνχληαη 

γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπγθξίλνληαη κε απηέο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ κλήκε γηα 

θαηνπηλή ρξήζε θαη θάπνηεο απφ απηέο μερληνχληαη ελψ άιιεο ρξεζηκνπνηνχληαη. (Bandura 

1977) 

Γσξεά Οξγάλσλ θαη Μεηακόζρεπζε 

Ζ κεηακφζρεπζε έρεη θαζηεξσζεί σο κηα απφ ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο 

απνθαηάζηαζεο ζνβαξψλ νξγαληθψλ βιαβψλ. Με ηνλ φξν «δσξεά» εθθξάδεηαη ε 

ραξηζηηθή πξνζθνξά νξγάλσλ, θπηηάξσλ ή ηζηψλ απφ θάπνην δφηε (θπξίσο εγθεθαιηθά 

λεθξφ αζζελή). Με ηνλ φξν «κεηακφζρεπζε» ελλννχκε ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή θαηά ηελ 

νπνία αλζξψπηλα φξγαλα, θχηηαξα ή ηζηνί ιακβάλνληαη απφ έλαλ εγθεθαιηθά λεθξφ δφηε 

θαη κεηαθπηεχνληαη ζην ζψκα ελφο πάζρνληνο απφ ρξφληα νξγαληθή βιάβε κε ζηφρν ηε 

ζεξαπεία ηνπ (Rozental 2006). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε κεηακφζρεπζε 

απνθαζηζηά ηπρφλ ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο πνπ είραλ κεξηθψο ππνθαηαζηαζεί απφ 

κεραληθά κέζα θαη πξνυπφζεζή ηεο είλαη ε ζπλαίλεζε ηνπ δφηε ή ησλ άκεζσλ ζπγγεληθψλ 

ηνπ πξνζψπσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη δψξν δσήο θαη κήλπκα ειπίδαο θαη αλζξσπηάο 

γηα φπνηνλ ηελ παξέρεη. Οη κεηακνζρεχζεηο νθείινπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο επηηπρίαο 

ηνπο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα ζσζεί κηα 

δσή ελφο άιινπ αλζξψπνπ, ππνγξάθνληαο απιά κηα θάξηα δσξεηή νξγάλσλ. 

ήκεξα είλαη ζε φινπο γλσζηφ φηη νη κεηακνζρεχζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

εκθαλίδνπλ θαηαθφξπθε πηψζε. Ο ελζηηθηψδεο θφβνο απέλαληη ζην άγλσζην ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο γχξσ απφ ην ζάλαην θαη ε ειιηπήο γλψζε ηνπ 

θφζκνπ φζνλ αθνξά ηε δσξεά νξγάλσλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηεο 

πξνζπκίαο γηα πξνζθνξά νξγάλσλ. Ζ απφθαζε ηεο δσξεάο νξγάλσλ έρεη δηράζεη ηελ 

θνηλή γλψκε δεκηνπξγψληαο εχινγα δηιήκκαηα θαη απνξίεο πνπ νθείινληαη θπξίσο ζε 

ειιηπή ελεκέξσζε. Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δσξεά νξγάλσλ είλαη ε δήισζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ δσξεηή ψζηε ε απφθαζή ηνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ζ απψιεηα ελφο αγαπεκέλνπ καο 

πξνζψπνπ πάληα είλαη επψδπλε. Ζ επηζπκία φκσο λα δνζεί δσή ζε έλαλ ζπλάλζξσπν 

απαιχλεη ηνλ πφλν θαη δίλεη έλα κήλπκα ειπίδαο θαη αλζξσπηάο. Γηα φινπο καο ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα λα ρξεηαζηνχκε θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή καο έλα κφζρεπκα.  
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Μόζρεπκα 

Δίλαη ην φξγαλν ή κέξνο ελφο νξγάλνπ ή ηζηφο ην νπνίν κεηακνζρεχεηαη ζηνλ 

ιήπηε. Αλάινγα κε ηε γεληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ δφηε θαη ηνπ ιήπηε δηαθξίλνληαη ηξία είδε 

κνζρεπκάησλ: 

1. Απηνκφζρεπκα 

Δίλαη ην κφζρεπκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ίδην άηνκν φπσο γηα παξάδεηγκα 

δεξκαηηθά κνζρεχκαηα, νζηηθά κνζρεχκαηα θ.α.) 

2. Αιινκφζρεπκα 

Δίλαη ην κφζρεπκα πνπ πξνέξρεηαη απφ δφηε πνπ αλήθεη ζην ίδην δσηθφ είδνο κε 

ηνλ ιήπηε φπσο γηα παξάδεηγκα κφζρεπκα απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν 

3. Ξελνκφζρεπκα  

Δίλαη ην κφζρεπκα πνπ πξνέξρεηαη απφ δφηε πνπ δελ αλήθεη ζην ίδην δσηθφ είδνο 

κε ηνλ ιήπηε φπσο γηα παξάδεηγκα κφζρεπκα απφ δψν ζε άλζξσπν. (Shibuya and 

Jupiter 2015) 

 

Εώληεο δόηεο 

Δίλαη ηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ  απφιπηε πγεία θαη ηζηνζπκβαηφηεηα κε ηνλ 

ιήπηε θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ γηα κεηακφζρεπζε έλα φξγαλν ή ηκήκα ελφο νξγάλνπ ή 

άιιν ηζηφ.  Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο κεηακνζρεχζεηο γίλνληαη απφ πησκαηηθνχο δφηεο 

θαη ε ζηάζε ηνπ θφζκνπ είλαη πην ζπγθξαηεκέλε απέλαληη ζηνπ δψλεο δφηεο, ε πξνζθνξά 

ησλ δψλησλ δνηψλ λεθξνχ ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή θαη έγηλε απνδεθηή γηαηί: 

 Οη κεηακνζρεχζεηο λεθξνχ απφ δψληεο δφηεο απνηέιεζαλ δηδαρή γηα ηηο 

κεηακνζρεχζεηο φισλ ησλ ππφινηπσλ νξγάλσλ. 

 Οη πησκαηηθέο κεηακνζρεχζεηο δελ ζα είραλ θηάζεη ζην ζεκεξηλφ επίπεδν αλ δελ 

είρε πξνεγεζεί ε εκπεηξία θαη ε γλψζε απφ ηηο κεηακνζρεχζεηο δψλησλ δνηψλ. 

 Ο πνιχ κηθξφο αξηζκφο πησκαηηθψλ κνζρεπκάησλ θάλεη ηηο κεηακνζρεχζεηο απφ 

δψληεο δφηεο ζρεδφλ αλαγθαζηηθέο. 

 Οη πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο δέρνληαη ηηο κεηακνζρεχζεηο απφ δψληεο δφηεο. 

 Πξνζηαηεχνληαη εζηθά απφ ηνλ απνθιεηζκφ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο 
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Οη δψληεο δφηεο  ρσξίδνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

1. Εψληεο ζπγγελείο δφηεο 

Δίλαη κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, ηζηνζπκβαηνί κε ηνλ ιήπηε θαη πξνζθέξνπλ γηα 

κεηακφζρεπζε θάπνην φξγαλν ή ηκήκα ελφο νξγάλνπ ή άιιν ηζηφ. Οη ηδαληθφηεξνη 

ζπγγελείο δφηεο είλαη νη παλνκνηφηππνη δίδπκνη. 

2. Εψληεο κε ζπγγελείο δφηεο πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ ιήπηε 

Δίλαη άηνκα ελήιηθα θαη κε πιήξε πλεπκαηηθή δηαχγεηα ηα νπνία είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζπλδεδεκέλα κε ηνλ ιήπηε ή έρνπλ ζπγγέλεηα εμ’ αγρηζηείαο (π.ρ. 

ζχδπγνη) ή απιή γλσξηκία θαη πξνζθέξνπλ θάπνην φξγαλν ή ηκήκα ελφο νξγάλνπ ή 

άιιν ηζηφ ρσξίο λα ππάξρεη θακία νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή. 

3. Εψληεο κε ζπγγελείο δφηεο κε αιηξνπηζηηθή δσξεά 

Δίλαη άηνκα ελήιηθα θαη κε πιήξε πλεπκαηηθή δηαχγεηα ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

θάπνην φξγαλν ή ηκήκα ελφο νξγάλνπ ή άιιν ηζηφ ρσξίο λα ππάξρεη θακία 

νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη πνιχ πηζαλφ λα ακθηζβεηεζεί 

ε αιηξνπηζηηθή δηάζεζε θαη λα ζεσξεζεί πσο ππήξμε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή 

θαζψο ζεσξείηαη πσο αιηξνπηζηηθή πξνζθνξά κπνξεί λα ππάξμεη κφλν απφ ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

4. Εψληεο κε ζπγγελείο δφηεο κε αληακεηβφκελε δσξεά 

Δίλαη άηνκα ελήιηθα πνπ πξνζθέξνπλ θάπνην φξγαλν ή ηκήκα ελφο νξγάλνπ ή 

άιιν ηζηφ πεξηκέλνληαο θάπνηα δσξεά. Ζ αληακνηβή κε ηε κνξθή παξνρήο ή 

δψξνπ ζηνλ δφηε κνηάδεη κε ηελ εκπνξηθή ζπλαιιαγή (πψιεζε) ε νπνία 

απαγνξεχεηαη ζηηο κεηακνζρεχζεηο. 

5. Εψληεο κε ζπγγελείο δφηεο κε θαζαξά εκπνξηθή ζπλαιιαγή 

Δίλαη άηνκα ελήιηθα πνπ πξνζθέξνπλ θάπνην φξγαλν ή ηκήκα ελφο νξγάλνπ ή 

άιιν ηζηφ επηδεηψληαο ρξεκαηηθή αληακνηβή. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ 

κεηακνζρεχζεσλ απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν. (Rozental 2006) 
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Πησκαηηθνί δόηεο 

Πξφθεηηαη γηα άηνκα κε δηαγλσζκέλν εγθεθαιηθφ ζάλαην πνπ ήδε λνζειεχνληαη 

ζηελ Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη βξίζθνληαη ππφ κεραληθή ππνζηήξημε ηεο 

αλαπλνήο θαη άκεζε παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αηκνδπλακηθήο θαη κεηαβνιηθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο κέρξηο φηνπ ιεθζεί ε απφθαζε γηα δσξεά νξγάλσλ. Απηή ε κεραληθή 

ππνζηήξημε δηαηεξεί ηα φξγαλα θαη ηελ θαξδηά ιεηηνπξγηθά θαη δσληαλά  γηα θάπνηεο 

επηπιένλ εκέξεο ψζηε ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα φξγαλα θαη ε θαξδηά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κεηακφζρεπζε, επηκεθχλεηαη. (Pallis 1990) 

Λήπηεο 

Δίλαη ην άηνκν εθείλν ην νπνίν ιακβάλεη ην κφζρεπκα. 

 

Δγθεθαιηθόο Θάλαηνο 

Δδψ θαη δεθαεηίεο είλαη γλσζηφ φηη ν εγθεθαιηθφο ζάλαηνο (νξηζηηθή θαη 

ακεηάθιεηε παχζε φισλ ησλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ) ηζνδπλακεί κε ην ζάλαην ηνπ 

αλζξψπνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ, ν αζζελήο είλαη θιηληθά λεθξφο 

δηφηη απφ ην ζεκείν απηφ δελ κπνξεί λα ππάξμεη επηζηξνθή ζηε δσή. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

θιηληθνχ ζαλάηνπ ππάξρεη πιήξεο θαη νξηζηηθή απψιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθεθαιηθψλ 

θπηηάξσλ θαη δηαθέξεη απφ ηνλ βηνινγηθφ ζάλαην ησλ ππνινίπσλ θπηηάξσλ ηνπ ζψκαηνο 

πνπ ζπκβαίλεη αξγφηεξα. Μεξηθέο κέξεο παξέξρνληαη κέρξηο φηνπ πεζάλεη θαη ην 

ηειεπηαίν θχηηαξν ηνπ ζψκαηνο, πξάγκα βέβαην θαη λνκνηειεηαθφ κεηά ηνλ εγθεθαιηθφ 

ζάλαην. (Wijdicks 2001) 

ηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο κε ηελ βειηίσζε ησλ κεραλεκάησλ ππνζηήξημεο 

έρνπλ απμεζεί ζε αξηζκφ νη αζζελείο κε κε αλαζηξέςηκε εγθεθαιηθή βιάβε ζηνπο νπνίνπο 

ε νμπγφλσζε ηνπ εγθεθαιηθνχ ηζηνχ ζπλερίδεηαη κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ 

θαη ηεο αλαπλνήο. Απφ απηή ηελ απιή δηαηήξεζε επηκέξνπο ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε 

έλα ζψκα πνπ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο απηφκαηεο 

αλαπλνήο ζηεξίρζεθε ε δπλαηφηεηα κεηακφζρεπζεο πησκαηηθψλ νξγάλσλ ζε πάζρνληεο 

ιήπηεο. (McKenney and Parker 2003) 
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Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη ζχληνκα γηα 

κεγαιχηεξε επηηπρία ηεο κεηακφζρεπζεο. ζν ζεκαληηθφ φκσο είλαη ην πξνεγνχκελν 

θαηά πνιχ ζεκαληηθφηεξν θαη απαξάβαηνο φξνο είλαη ε πιήξεο βεβαηφηεηα φηη ν δφηεο 

είλαη εγθεθαιηθά λεθξφο. Γηα ηε δηάγλσζε ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ απαηηείηαη ε 

παξνπζία δχν εηδηθψλ ηαηξψλ λεπξνιφγνπ, λεπξνρεηξνπξγνχ ή αλαηζζεζηνιφγνπ. ε θακία 

πεξίπησζε δελ ζπκκεηέρεη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ λα ζρεηίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ κε ηηο 

κεηακνζρεχζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνηα δηαθσλία κεηαμχ ηνπο δελ ηίζεηαη ε 

δηάγλσζε ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ. ηελ πεξίπησζε δηάγλσζεο θιηληθνχ ζαλάηνπ ε 

δηαδηθαζία πξέπεη λα επαλαιεθζεί ην ιηγφηεξν κέζα ζε 24 ψξεο θαη λα θαηνρπξσζεί σο 

νξηζηηθή. (Goudreau, Wijdicks et al. 2000) 

Σα θξηηήξηα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ θαζηεξψζεθαλ απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ 

Harvard θαη κεηά απφ δηάθνξεο αλαζεσξήζεηο έρνπλ θαζηεξψζεη ηνλ εγθεθαιηθφ ζάλαην 

σο κελ αλαζηξέςηκν θαη σο κηα έγθπξε δηάγλσζε ηνπ ζαλάηνπ. Πξηλ ηελ δηάγλσζε πξέπεη 

λα ππάξρεη γλσζηή θαη κε αλαζηξέςηκε αηηία ηεο εγθεθαιηθήο βιάβεο. Απηφ ρξεηάδεηαη 

γηα λα απνθιεηζζεί ηπρφλ αλαζηξέςηκε αηηία, θαξκαθεπηηθή ελδνθξηληθή ή άιινπ είδνπο 

θαηαζηνιή ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Δπηπιένλ ν αζζελήο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε βαζχ 

θαη κε αλαηάμηκν θψκα θαη ε αλαπλνή ηνπ λα εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηνλ αλαπλεπζηήξα. 

(Goudreau, Wijdicks et al. 2000) 

Δγθεθαιηθό ζηέιερνο 

Σν εγθεθαιηθφ ζηέιερνο ήηαλ απφ ηηο πξψηεο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

εμειίρζεθαλ. Δίλαη ην ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλδέεη ηα 

εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα κε ηνλ λσηηαίν κπειφ θαη ζην νπνίν εδξάδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα 

θέληξα ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. Σν εγθεθαιηθφ ζηέιερνο ειέγρεη 

ηε ξνή ησλ κελπκάησλ κεηαμχ ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ ππφινηπνπ ζψκαηνο, ειέγρεη ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο φπσο ηελ αλαπλνή, ηελ θαηάπνζε, ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ, 

ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, ηελ ζπλείδεζε θαζψο επίζεο θαη ην εάλ θάπνηνο είλαη μχπληνο ή 

θνηκηζκέλνο. ηνλ άλζξσπν, ην ζηέιερνο έρεη πιάηνο ιηγφηεξν απφ 2,5 εθ. θαη κήθνο 5 εθ. 

θαη ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα, ηνλ κεζεγθέθαιν, ηε γέθπξα θαη ηνλ πξνκήθε κπειφ, ηα 

νπνία βξίζθνληαη θάησ απφ ηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα θαη ην δηεγθέθαιν. (Goila and 

Pawar 2009) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_(%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CF%85%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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1.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Ζ ηζηνξία ησλ κεηακνζρεχζεσλ είλαη έλα επηθφ ηαμίδη πνπ πεξηγξάθεη ην αίηεκα 

ηεο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο λα θαηαλνήζεη πψο ιεηηνπξγεί ην αλζξψπηλν ζψκα θαζψο επίζεο 

θαη ηηο πνιχ ηνικεξέο πξνζπάζεηεο λα αςεθεζζνχλ νη αζζέλεηεο θαη ν ζάλαηνο. Ζ ηδέα 

ηεο αληηθαηάζηαζεο ελφο ηξαπκαηηζκέλνπ ή θζαξκέλνπ νξγάλνπ θαίλεηαη πσο 

απνηεινχζε πξνζδνθία ησλ αλζξψπσλ φισλ ησλ επνρψλ απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκα θαη 

απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα.  

9νο Π.Υ. αηώλαο 

ηε ιανγξαθία ησλ πεξηζζφηεξσλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ πεξηγξάθνληαη 

ππεξθπζηθέο δπλάκεηο πνπ ην ζψκα ηνπο απνηειείηαη απφ κέξε ζψκαηνο δηαθνξεηηθψλ 

δψσλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε Υίκαηξα ζηελ Οκήξνπ Οδχζζεηα πνπ είλαη 

έλαο ζπλδπαζκφο αίγαο, ιηνληαξηνχ θαη δξάθνπ. 

4νο Π.Υ. αηώλαο 

Κηλέδηθα θείκελα αλαθέξνπλ ηνλ Tsin Yue Jen έλαλ ρεηξνπξγφ ν νπνίνο αιιάδεη ηηο 

θαξδηέο δχν ζηξαηησηψλ. Οη ζηξαηηψηεο επέδεζαλ αιιά δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ν ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε κεηακφζρεπζε. Απηή είλαη ε πξψηε γλσζηή πεξηγξαθή 

κεηακφζρεπζεο ελφο νξγάλνπ ζε άιιν ζψκα. 

3νο Π.Υ. αηώλαο 

χκθσλα κε ηελ Υξηζηηαληθή κπζνινγία νη Άγηνη Κνζκάο θαη Γακηαλφο 

αληηθαηέζηεζαλ ην πφδη ελφο αζζελή κε έλα θνκκέλν πφδη ελφο πηψκαηνο. Απηή είλαη ε 

πξψηε πεξηγξαθή ελφο θαηλνχξηνπ ζελαξίνπ: ην θνξκί ελφο πεζακέλνπ αλζξψπνπ κπνξεί 

λα βνεζήζεη έλαλ δσληαλφ άλζξσπν. 

1νο Π.Υ. αηώλαο 

Οη Ρσκατθνί λφκνη απαγνξεχνπλ ηηο απηνςίεο θαη ηηο λεθξνηνκέο θαη έηζη ν 

Γαιελφο, ν γηαηξφο ηα γξαπηά ηνπ νπνίνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο δπηηθήο ηαηξηθήο 

γηα ηα επφκελα 2000 ρξφληα, κειεηά θαη πεηξακαηίδεηαη ζε ηξαπκαηηζκέλνπο κνλνκάρνπο. 

Ήηαλ ν πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ ζηελ Ηαηξηθή. 
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Μέζα 16νπ αηώλα 

Ο Andreas Vesalius, ν γηαηξφο γηα ηα Δπξσπατθά δηθαηψκαηα, δεκνζηεχεη ην βηβιίν 

«De Humani Corporis Fabrica. Σν βηβιίν απηφ θαη νη κειέηεο ηνπ απνηεινχλ νξφζεκα 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 

1668 

Ο Job van Meeneren έλαο Οιιαλδφο γηαηξφο, θαηαγξάθεη ηελ πξψηε ηεθκεξησκέλε 

επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε νζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο νζηά απφ ην θξαλίν ελφο ζθχινπ γηα 

λα επηζθεπάζεη έλα ειάηησκα ζην θξαλίν ελφο Ρψζνπ ζηξαηηψηε. Ζ Ρσζηθή Οξζφδνμε 

Δθθιεζία θαηαδηθάδεη ηελ κεηακφζρεπζε σο αθχζηθε . 

1818 

O James Blundell, έλαο Βξεηαλφο καηεπηήξαο, κεηαγγίδεη αίκα απφ έλαλ άλδξα 

ζηελ γπλαίθα ηνπ, αληηθαζηζηψληαο ην αίκα πνπ κφιηο έραζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηνθεηνχ. Απηή είλαη ε πξψηε θαιά ηεθκεξησκέλε ππφζεζε κεηάγγηζε αίκαηνο απφ άηνκν 

ζε άηνκν. Γέθα άιιεο γπλαίθεο πνπ είραλ παξφκνηα απψιεηα αίκαηνο ππνβιήζεθαλ ζε 

κεηάγγηζε κε απνηέιεζκα λα βνεζεζνχλ νη κηζέο απφ απηέο. 

1878 

Ζ πξψηε επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε νζηνχ απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Απηή ε 

επέκβαζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε νζηφ απφ έλα πηψκα παξέκεηλε αζπλήζηζηε 

θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε γηαηί δελ ππήξρε ηξφπνο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ αλζξψπηλσλ ηζηψλ. 

1881 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη ρεηξνπξγνί γλσξίδνπλ ηα δεξκαηηθά κνζρεχκαηα γηα 

ηνπιάρηζηνλ 2000 ρξφληα, έλα ηαηξηθφ πεξηνδηθφ αλαθέξεη ηελ πξψηε ρξήζε ηνπ δέξκαηνο 

ελφο πξφζθαηα πεζακέλνπ πξνζψπνπ σο πξνζσξηλφ κφζρεπκα ζε έλαλ αζζελή πνπ είρε 

ππνζηεί έγθαπκα.  
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1896 

Παξαηεξνχληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κπειφο ησλ νζηψλ 

σο ζεξαπεία γηα ηελ ιεπραηκία. Οη αζζελείο ιακβάλνπλ ην κπειφ απφ ην ζηφκα κεηά απφ 

θάζε γεχκα αιιά ηειηθά δελ έρεη θακία επίδξαζε. ηα επφκελα ρξφληα ελδνθιέβηεο ελέζεηο 

κπεινχ ησλ νζηψλ ζηε ζεξαπεία ηεο απιαζηηθήο αλαηκίαο έρνπλ θάπνηα επηηπρία. 

1900-1902 

Ο Γεξκαλφο επηζηήκνλαο Dr. Karl Landesteiner θαηαηάζζεη ην αίκα ζε ηξεηο 

νκάδεο Α, Β θαη Ο, θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνζζέηνπλ θαη κηα ηέηαξηε νκάδα ηελ ΑΒ. 

ινη νη άλζξσπνη εκπίπηνπλ ζε κία απφ απηέο ηηο νκάδεο θαη απφ ην 1907 νη γηαηξνί 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη κεηαγγίζεηο  αίκαηνο πξέπεη λα γίλνληαη κεηαμχ αλζξψπσλ ηεο 

ίδηαο νκάδαο αίκαηνο. Ο Landsteiner πήξε βξαβείν Νφκπει ην 1930. 

1902-1908 

Ο Γάιινο ρεηξνπξγφο Dr. Alexis Carrel αλαπηχζζεη ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο γηα ην 

ξάςηκν ησλ αξηεξηψλ θαη ησλ θιεβψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηακνζρεχζεηο 

νξγάλσλ. Δπέδεημε επίζεο ηερληθέο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ θαη νξγάλσλ 

ζε ςπρξή απνζήθεπζε θαη αξγφηεξα δεκηνχξγεζε έλα κεράλεκα ην νπνίν ζα δηαηεξεί ηα 

φξγαλα πνπ αθαηξνχληαη απφ ην ζψκα. Ο Carrel πήξε ην 1912 βξαβείν Νφκπει Ηαηξηθήο. 

1905 

Ο Απζηξηαθφο ρεηξνπξγφο Dr. Eduard Zirm δίλεη πίζσ ηελ φξαζε ζε έλαλ εξγάηε 

πνπ ηπθιψζεθε απφ θάςηκν ζηα κάηηα ηνπ κε θαπζηηθφ αζβέζηε. Ο κεηακνζρεπκέλνο 

θεξαηνεηδήο πξνήιζε απφ έλα 11ρξνλν αγφξη. 

1909 

Έλαο Γάιινο ρεηξνπξγφο εηζάγεη θνκκάηηα απφ ην λεθξφ ελφο θνπλειηνχ ζε έλα 

παηδί πνπ πάζρεη απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα. Σα άκεζα απνηειέζκαηα είλαη θαιά αιιά ην 

παηδί πεζαίλεη κεηά απφ δχν εβδνκάδεο. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα έλα λεθξφ πηζήθνπ 

κεηακνζρεχεηαη ζε έλα θνξίηζη αιιά απηφ δεη κφλν γηα πέληε εκέξεο. 
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1913 

Δξεπλεηέο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία δεκηνπξγνχλ ην πξψην ηερλεηφ λεθξφ. Γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ αληηπεθηηθέο νπζίεο πνπ ιακβάλνπλ 

απφ βδέιιεο.  

1936 

Ο Yu Yu Voronoy έλαο Ρψζνο ρεηξνπξγφο θάλεη ηελ πξψηε κεηακφζρεπζε λεθξνχ 

απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Σν λεθξφ ιεηηνπξγεί αλεπαξθψο γηα δχν εκέξεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα απνηπγράλεη. 

Αλνίγεη ε πξψηε ιεηηνπξγηθή Ακεξηθάληθε ηξάπεδα αίκαηνο ζην λνζνθνκείν Cook 

County ηνπ ηθάγν. 

1954 

ην λνζνθνκείν Brigham Peter Bent ηεο Βνζηψλεο ιακβάλεη ρψξα ε πξψηε 

επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε λεθξνχ. Γίλεηαη κεηαμχ δχν 23ρξνλσλ παλνκνηφηππσλ 

δηδχκσλ έλα εθ ησλ νπνίσλ εηνηκάδεηαη λα πεζάλεη απφ πξνρσξεκέλε 

ζπεηξακαηνλεθξίηηδα.  Καη ηα δχν δίδπκα είλαη θαιά θαη δηάγνπλ κηα παξαγσγηθή δσή. 

Υεηξνπξγνί ηεο κεηακφζρεπζεο είλαη νη Dr. David Hume θαη Dr. Joseph E. Murray. 

1962 

Υεηξνπξγνί ζην λνζνθνκείν Peter Bent Brigham ηεο Βνζηψλεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ηελ πξψηε επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε λεθξνχ απφ πησκαηηθφ δφηε. Ο αζζελήο ιακβάλεη 

ην λέν αλνζνθαηαζηαιηηθφ θάξκαθν αδαζεηνπξίλε θαη δεη γηα εηθνζηέλα κήλεο.  

1963 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε κεηακφζρεπζε πλεχκνλα απφ ηνλ Dr. James Hardy ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Missississi. 
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1966 

Ζ πξψηε επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε παγθξέαηνο ιακβάλεη ρψξα ζην Ηαηξηθφ 

θέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μηλεζφηα. Ο αζζελήο πάζρεη απφ δηαβήηε θαη λεθξηθή 

αλεπάξθεηα. Ζ πξψηε κεηακφζρεπζε παγθξέαηνο απφ δψληα δφηε γίλεηαη δψδεθα ρξφληα 

αξγφηεξα ζην ίδην λνζνθνκείν. 

1967 

Ο Dr. Thomas Starzl ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ ην Κνινξάλην 

πξαγκαηνπνηεί ηελ πξψηε επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε ήπαηνο. Σν ήπαξ ιεηηνπξγεί γηα 

δεθαηξείο κήλεο.  

Ο Dr. Christiaan Barnard κεηακνζρεχεη ηελ θαξδηά κηαο λεαξήο θνπέιαο πνπ 

ζθνηψζεθε ζε απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα ζην ζηήζνο ελφο 54ρξνλνπ ζε λνζνθνκείν ηνπ  

Cape Town ηεο Νφηηαο Αθξηθήο.  

1968 

Ζ Uniform Anatomical Gift Act θαζηεξψλεη ηελ θάξηα δσξεηή νξγάλσλ σο έλα 

λνκηθφ έγγξαθν θαη ζηηο 50 πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Κάζε άλζξσπνο άλσ ησλ 18 εηψλ 

κπνξεί αλ ζέιεη λφκηκα λα δσξίζεη ηα φξγαλά ηνπ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. Απηφο ν λφκνο 

απαγνξεχεη ηελ πψιεζε νξγάλσλ θαη ηζηψλ. 

1973 

Οη γηαηξνί ζην Memorial Sloan - Kettering Cancer Center ζηε Νέα Τφξθε 

εθηεινχλ ηελ πξψηε επηηπρή κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ απφ κε ζπγγελή δφηε . Θα 

κεηακνζρεχζνπλ  κπειφ απφ έλα άηνκν ζηε Γαλία ζε έλα παηδί πέληε εηψλ πνπ πάζρεη απφ 

ζνβαξή αζζέλεηα. 

1974 

Ζ Καιηθφξληα γίλεηαη ε πξψηε πνιηηεία πνπ λνκηκνπνίεζε ηνπ δσξεηέο «πνπ 

ρηππάεη ε θαξδηά ηνπο» (heart-beating). Απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα ηεο 

απμαλφκελεο ππνζηήξημεο ελφο λένπ θξηηεξίνπ γηα ηνλ ζάλαην – ηνλ εγθεθαιηθφ ζάλαην – 

φπσο απηφο νξίζηεθε απφ ην Harvard Ad Hoc Committee on Brain Death ην 1968. Μεηαμχ 
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άιισλ δηαρσξίδεηαη ν εγθεθαιηθφο ζάλαηνο απφ ην βαζχ θψκα θαη ηελ επίκνλε θπηηθή 

θαηάζηαζε. 

1983 

Ο FDA δίλεη ηελ έγθξηζε γηα ηελ θπθινθνξία ηεο θπθινζπνξίλεο ε νπνία αλνίγεη 

ηελ πφξηα ζηελ ζχγρξνλε επνρή ησλ κεηακνζρεχζεσλ. 

1989 

Μηα κεηέξα ζπλεηζθέξεη έλα θνκκάηη ηνπ ήπαηφο ηεο ζην παηδί ηεο. Απηή είλαη ε 

πξψηε επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε ήπαηνο απφ δσληαλφ δφηε. 

1990 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε κεηακφζρεπζε ινβψλ ηνπ πλεχκνλα απφ δσληαλφ δφηε. 

Απηέο νη κεηακνζρεχζεηο εμαθνινπζνχλ αθφκα θαη ζήκεξα λα είλαη ζπάληεο ιφγσ ηνπ 

πςεινχ θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη ν δφηεο. 

1990-1992 

Ο Πάπαο θαζψο επίζεο θαη ε Δβξατθή ζξεζθεία αξρίδνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηε 

δσξεά νξγάλσλ. 

Αξρέο ηνπ 2000 

Πεξηζζφηεξνη απφ 300.000 Ακεξηθαλνί είλαη ζε αηκνθάζαξζε , θαη νη πεξηζζφηεξνη 

απφ απηνχο ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ αλ απηά 

ήηαλ δηαζέζηκα. Ο δηαβήηεο θαη ε ρσξίο ζεξαπεία πςειή πίεζε ηνπ αίκαηνο είλαη νη δχν 

θχξηεο αηηίεο ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο πνπ νδεγνχλ ζε αηκνθάζαξζε θαη κεηακφζρεπζε. 

Κάζε κέξα 18 άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα αλακνλήο γηα κεηακφζρεπζε 

πεζαίλνπλ. Κάζε 14 ιεπηά έλα λέν φλνκα πξνζηίζεηαη ζηε ιίζηα κεηακνζρεχζεσλ. Δλψ νη 

έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζην θνηλφ παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφ βαζκφ ζηήξημεο ζηε δσξεά 

νξγάλσλ, πάλσ απφ ηηο κηζέο νηθνγέλεηεο αξλνχληαη λα δσξίζνπλ ηα φξγαλα ησλ 

αγαπεκέλσλ ηνπο ηελ ψξα ηνπ ζαλάηνπ. (Organ Transplant Organization)  
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2ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Γσξεά Οξγάλσλ 

2.1
 
Ζ δηαδηθαζία θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

 

Ζ απφθαζε γηα ην αλ πξέπεη ή φρη λα δσξίζεη θάπνηνο ηα φξγαλά ή/θαη ηνπο ηζηνχο 

ηνπ γηα κεηακφζρεπζε είλαη κηα εζηθή απφθαζε. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα απφθαζε πνπ 

εθθξάδεη κηα άπνςε ζρεηηθά κε ην πψο είλαη θαιχηεξα λα δεη θάπνηνο, γηα ην πνηέο 

επηινγέο έρνπλ ζεηηθφ απφερν (γελλαηνδσξία, δηθαηνζχλε, ζάξξνο, θ.α.) θαη πνηέο είλαη 

εζηθά εζθαικέλεο (θαθία, αδηθία, δεηιία). πνηα φκσο απφθαζε θαη λα πάξεη ην άηνκν, λα 

δσξίζεη δειαδή ή φρη ηα φξγαλα ή/θαη ηνπο ηζηνχο ηνπ, ζα πξέπεη απηή λα έρεη παξζεί κεηά 

απφ πιήξε ελεκέξσζε, απφ ειεπζεξία επηινγήο θαη ζπκβαηφηεηαο κε ηηο εζηθέο 

πεπνηζήζεηο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αηφκνπ. (Rithalia, McDaid et al. 2009) 

Καηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ν θάζε άλζξσπνο ζα πξέπεη λα ζθεθηεί θαη λα πάξεη 

ηελ απφθαζε κφλνο ηνπ. Γελ ππάξρεη κηα «ζσζηή» απάληεζε ζην εξψηεκα εάλ πξέπεη 

θάπνηνο λα δσξίζεη ηα φξγαλα ή/θαη ηνπο ηζηνχο ηνπ θαη νχηε κπνξεί θάπνηνο άιινο λα 

δψζεη απηή ηελ απάληεζε αληί ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ 

πνιιά πνπ κπνξνχλ λα εηπσζνχλ ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα πάξεη κηα «ζνθή» 

απάληεζε. Μεξηθά απφ ηα εζηθά ζέκαηα πάλσ ζηα νπνία κπνξεί θάπνηνο λα βαζηζηεί είλαη 

ηα αθφινπζα: 

 Ζ δσξεά νξγάλσλ θαη ηζηψλ ζπλεπάγεηαη ηε ιήςε κηαο απφθαζεο ζρεηηθά κε ην 

πψο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην ζψκα θάπνηνπ κεηά ην ζάλαην. Τπάξρνπλ 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα αιιά φιεο έρνπλ σο θνηλφ 

φηη ζα πξέπεη ην λεθξφ ζψκα λα αληηκεησπίδεηαη κε απφιπην ζεβαζκφ. Απηή ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ λεθξνχ ζψκαηνο έρεη κεγάιε ζεκαζία φρη κφλν γηα 

πλεπκαηηθνχο θαη ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο αιιά επίζεο θαη γηα πνιηηηζηηθνχο θαη κε 

ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. 

 Ζ δσξεά νξγάλσλ θαη ηζηψλ είλαη κηα απφθαζε ε νπνία ζα επεξεάζεη θαη άιινπο 

αθνχ αλακέλεηαη λα σθειήζεη κέζσ ηεο κεηακφζρεπζεο ηνλ/ηνπο ιήπηεο ησλ 

νξγάλσλ ή/θαη ησλ ηζηψλ. 
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 Ζ δσξεά νξγάλσλ θαη ηζηψλ είλαη κηα απφθαζε ε νπνία ζα επεξεάζεη φινπο 

εθείλνπο νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ πέζαλε. 

Γεδνκέλνπ φηη ην δήηεκα ηεο δσξεάο νξγάλσλ ζπρλά αλαθχπηεη χζηεξα απφ έλα 

μαθληθφ θαη ηξαπκαηηθφ ζάλαην, ηα ζπλαηζζήκαηα φισλ απηψλ πνπ «κέλνπλ 

πίζσ» είλαη πνιχ ζεκαληηθά. (Murphy and Smith 2008) 

 

Οη άλζξσπνη ζπρλά  αλαβάιινπλ ή αθφκα θαη αξλνχληαη λα ζθεθηνχλ ην ζέκα ηεο 

δσξεάο νξγάλσλ επεηδή θνβνχληαη λα ζθεθηνχλ ηνλ ζάλαην. Τπάξρνπλ φκσο θαη θαινί 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αμίδεη θάπνηνο λα ζθεθηεί πξνζεθηηθά ην ζέκα ηεο δσξεάο. Αλ 

θάπνηνο πεζάλεη απξνζδφθεηα ηφηε νη ζπγγελείο ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ην ζέκα ηεο 

δσξεάο εθ κέξνπο ηνπ αηφκνπ πνπ πέζαλε. Θα ήηαλ ινηπφλ πην εχθνιν γηα εθείλνπο αλ 

γλσξίδνπλ απφ πξηλ ηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ πνπ πέζαλε. Έλαο άιινο θαιφο ιφγνο είλαη 

πσο αλ θάπνηνο εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα γίλεη δσξεηήο νξγάλσλ ηφηε ε επηζπκία ηνπ 

απηή κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ή ζέκα ζπδήηεζεο θαη απφ άιινπο 

αλζξψπνπο . Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα είλαη απξφζπκνη λα δσξίζνπλ ηα φξγαλα ή/θαη 

ηνπο ηζηνχο ηνπο επεηδή δελ έρνπλ αξθεηέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε δσξεά θαη έηζη δελ 

γλσξίδνπλ πνηα είλαη ε δηαδηθαζία, ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί θαη πνηα είλαη ηα νθέιε. 

Μέζα ινηπφλ απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ είλαη πηζαλφ λα αιιάμνπλ 

γλψκε θαη λα ζειήζνπλ λα γίλνπλ θαη απηνί δσξεηέο νξγάλσλ. (Rithalia, McDaid et al. 

2009) 

 

Γηαδηθαζία  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δσξεάο νξγάλσλ θαη ηζηψλ είλαη πηζαλφ λα δηαθέξεη ειαθξψο 

κεηαμχ θάπνησλ ρσξψλ αιιά ε βαζηθή δηαδηθαζία είλαη ίδηα γηα φινπο. Δάλ θάπνηνο πνπ 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ελ δπλάκεη δσξεηήο νξγάλσλ πεζάλεη ζην λνζνθνκείν ηφηε ε 

νηθνγέλεηά ηνπ ζα έξζεη αληηκέησπε κε ηελ δσξεά νξγάλσλ. Ζ νηθνγέλεηα ζα εξσηεζεί 

θαηά πφζν ν ζαλψλ είρε εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα είλαη δσξεηήο ή φρη. Απηφ είλαη θάηη 

πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ακέζσο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ αλζξψπνπ. Αθνχ ινηπφλ παξζεί ε 

απφθαζε γηα δσξεά (είηε απηή ήηαλ ηνπ ζαλφληνο είηε ηεο νηθνγέλεηαο) ζα πξέπεη λα 

απνθαζηζηεί ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη απφ ηνπο γηαηξνχο πφζα θαη πνηα φξγαλα ζα 
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δσξηζηνχλ ή ζα δνζνχλ γηα έξεπλα. Ζ νηθνγέλεηα έρεη ην δηθαίσκα λα δσξίζεη κφλν 

θάπνηα απφ ηα φξγαλα θαη φρη φια. Σα φξγαλα πνπ ζπλήζσο δσξίδνληαη είλαη ηα λεθξά, ε 

θαξδηά, νη πλεχκνλεο, ην ήπαξ θαη ην πάγθξεαο, ν ηζηφο πνπ δσξίδεηαη πην ζπρλά είλαη ν 

θεξαηνεηδήο ελψ κπνξεί λα δσξηζηνχλ θφθθαια, δέξκα θαη βαιβίδεο ηεο θαξδηάο. 

(Murphy and Smith 2008) 

ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ πηα ππάξρεη ε ζπγθαηάζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζαλφληνο, 

ιακβάλνπλ ρψξα δηάθνξεο εμεηάζεηο αίκαηνο ζην ζψκα ηνπ δφηε. Απηέο νη εμεηάζεηο 

γίλνληαη πξνο φθεινο ηνπ απνδέθηε θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν αθνχ έρεη επέιζεη ν 

ζάλαηνο θαη έρεη παξζεί απφθαζε πσο ζα γίλεη ε δσξεά. Σα έμνδα γηα φιεο απηέο ηηο 

εμεηάζεηο ηα αλαιακβάλεη ην λνζνθνκείν θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ δφηε δελ ρξεψλεηαη γηα 

ηίπνηα. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ δφηε ζα θιεζεί λα ζπλαηλέζεη ζε απηνςία ηνπ λεθξνχ ζψκαηνο 

κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο αηηία ζαλάηνπ θαζψο επίζεο θαη άιιεο πηζαλέο 

δηαηαξαρέο νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ πγεία ηνπ απνδέθηε. 

Κάπνηα φξγαλα θαη ηζηνί κπνξεί λα αλαθηεζνχλ αθνχ ε θαξδηά έρεη ζηακαηήζεη λα 

ρηππάεη. Γηα ηελ αλάθηεζε απηψλ ησλ νξγάλσλ είλαη απαξαίηεην γηα ην δφηε λα 

παξακείλεη ζε παξνρή νμπγφλνπ κέρξηο φηνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε επέκβαζε. Ζ επέκβαζε 

απηή είλαη ηζνδχλακε κε κηα νπνηαδήπνηε κεγάιε επέκβαζε κε κφλε δηαθνξά πσο ζην 

ηέινο αθαηξνχληαη κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή ηα φξγαλα απφ ην λεθξφ ζψκα. Ζ δηάξθεηα 

είλαη αξθεηά κεγάιε θαη εμαξηάηαη απφ ην πνηα φξγαλα πξφθεηηαη λα αθαηξεζνχλ. Μεηά 

απφ ηελ αθαίξεζε ησλ νξγάλσλ θαη αλάινγα κε ηελ αηηία ηνπ ζαλάηνπ, ζε γεληθέο 

γξακκέο, ην ζψκα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ εκθάληζε. (Delriviere and Boronovskis 

2010) 

Πξνυπνζέζεηο 

Οη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ιήπηε είλαη: 

1. Ίδηα νκάδα αίκαηνο κε απηή ηνπ δφηε 

2. Αλνζνβηνινγηθή ζπκβαηφηεηα / ηζηνζπκβαηφηεηα κε ην δφηε 

3. Αλνρή ζε κεραληθή ππνζηήξημε 

4. Καηάιιειε ειηθία 
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Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαζηαπξσζεί ε ηζηνζπκβαηφηεηα ηνπ δφηε 

θαη ιήπηε είλαη αθξηβψο ε ίδηα είηε πξφθεηηαη γηα κεηακφζρεπζε απφ πησκαηηθφ δφηε είηε 

γηα κεηακφζρεπζε απφ δψληα δφηε. Απηφ πνπ δηαθέξεη είλαη πσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πησκαηηθνχ κνζρεχκαηνο επηιέγεηαη ν θαηάιιεινο ιήπηεο γηα ην κφζρεπκα απηφ ελψ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνζρεχκαηνο απφ δψληα δφηε επηιέγεηαη ν θαηάιιεινο δφηεο γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ιήπηε. 

Κάζε πγηήο άλζξσπνο κπνξεί εάλ ην επηζπκεί θαη εθφζνλ ην επηηξέπεη ε λνκνζεζία 

λα δσξίζεη θάπνην απφ ηα φξγαλά ή/θαη ηνπο ηζηνχο ηνπ. Μφιηο ν δφηεο αλαξξψζεη απφ ην 

ρεηξνπξγείν κπνξεί λα επαλέιζεη ζηηο θαλνληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Φπζηθά φπσο θαη ζε 

θάζε κεγάιν ρεηξνπξγείν ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ θάπνηεο επηπινθέο.  

Οη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη θάπνηνο δφηεο ελ δσή είλαη: 

1. Ζιηθία >18 εηψλ 

2. Καιή ςπρηθή πγεία 

3. Να κελ έρεη ππνζηεί θάπνηα κνξθή πίεζεο 

4. Να κελ έρεη ηζηνξηθφ πλεπκνληθήο εκβνιήο ή ππνηξνπηάδνπζαο ζξφκβσζεο 

5. Να κελ έρεη αηκνξξαγηθέο δηαηαξαρέο 

6. Να κελ έρεη ηζηνξηθφ κειαλψκαηνο 

7. Να κελ έρεη ηζηνξηθφ κεηαζηαηηθνχ θαξθίλνπ 

8. Να κελ έρεη ρξφληεο παζήζεηο φπσο ππέξηαζε, λεθξνπάζεηα, ζαθραξψδε δηαβήηε 

9. πκβαηφηεηα κε ηνλ ιήπηε 

10. Να κελ πάζρεη απφ HIV, Ζπαηίηηδα Β,C ή άιιν θαθνήζεο λφζεκα 

 

Οη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα κεηακφζρεπζε νξγάλσλ απφ πησκαηηθφ δφηε 

είλαη: 

1. Να κελ έρεη ηζηνξηθφ θαθνήζεηαο εθηφο θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

2. Να κελ έρεη πξνεγεζεί παξαηεηακέλε ζεξκή ηζραηκία (παξαηεηακέλνο ρξφλνο 

θαξδηαθήο αλαθνπήο). 

3. Να κελ πάζρεη απφ καθξνρξφληα αξηεξηαθή ππέξηαζε κε εθηεηακέλε αγγεηνπάζεηα 

4. Να κελ έρεη ζεηηθφ HBsAg 

5. Να κελ έρεη ππνζηεί ζήςε 
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6. Να κελ έρεη θάλεη ρξήζε ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ 

7. Να κελ έρεη ζεηηθφ HIV (Testa and Klintmalm 1999) 

 

Πίλαθαο 1. Αληελδείμεηο αλά όξγαλν γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ νξγάλσλ από πησκαηηθό δόηε 

Καξδηά / 

Πλεύκνλεο 

Ήπαξ Πάγθξεαο Νεθξόο 

Ζιηθία > 50 Ζιηθία > 60 Ζιηθία > 65 6 < Ζιηθία > 60 

Τςειέο δφζεηο 

ηλφηξνπσλ 

Ζπαηηθφ ηξαχκα Απμεκέλε ακπιάζε Τπέξηαζε 

Γπζθηλεζία 

ηνηρψκαηνο 

κπνθαξδίνπ 

Απμεκέλεο AST, 

ALT 

Απμεκέλν ζάθραξν 

αίκαηνο 

Γηαβήηεο 

Θσξαθηθφ ηξαχκα HbcAb ζεηηθφ Ληπψδεο πάγθξεαο Ομεία ζσιελαξηαθή 

λέθξσζε 

Παζνινγηθή 

αθηηλνγξαθία 

ζψξαθνο 

Ζπαηίηηδα C Ζπαηίηηδα C Ζπαηίηηδα C 

PaO2  < 350 ή FiO2 

1.0 

>30 ζηεάησζε Παξαηεηακέλε 

ζεξκή θαη ςπρξή 

ηζραηκία 

Παξαηεηακέλε 

ζεξκή θαη ςπρξή 

ηζραηκία 

Παξαηεηακέλε 

ςπρξή ηζραηκία 

Παξαηεηακέλε 

ζεξκή θαη ςπρξή 

ηζραηκία 

  

Πεγή: Δηαηξία Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο 

 

2.2
 
ξγαλα πξνο δσξεά 

 

Ζ ζπλερήο έιιεηςε νξγάλσλ πξνο δσξεά είλαη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα δεκφζηαο 

πγείαο γηα πάξα πνιιέο ρψξεο. Ζ δσξεά νξγάλσλ κπνξεί λα ζψζεη θαη λα βειηηψζεη ηε 



Γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

37 

 

δσή πνιιψλ αλζξψπσλ πνπ πεξηκέλνπλ ζηηο ιίζηεο αλακνλήο νη νπνίεο ζε πνιιέο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ είλαη πνιχ κεγάιεο κε ζπλερή απμεηηθή ηάζε. Πάξα πνιινί είλαη νη άλζξσπνη 

εθείλνη νη νπνίνη ηειηθά δελ πξνιαβαίλνπλ λα πάξνπλ θάπνην κφζρεπκα θαη πεζαίλνπλ. Ο 

θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κεγαιψλεη ην θελφ αλάκεζα ζηελ παξνρή θαη ζηελ αλάγθε γηα 

δσξεά νξγάλσλ είλαη ην πνιχ πςειφ πνζνζηφ άξλεζεο πνπ έρνπλ νη νηθνγέλεηεο φηαλ 

εξσηψληαη αλ επηζπκνχλ λα δσξίζνπλ ηα φξγαλα ηνπ αγαπεκέλνπ κέινπο ηνπο πνπ πέζαλε 

( Murphy and Smith, 2008).  ηε Μ. Βξεηαλία θαη ζηελ Ακεξηθή ην πνζνζηφ απηφ αγγίδεη 

ην 50% ελψ ζην Βέιγην θαη ζηε Γαιιία είλαη πνιχ κηθξφηεξν θαη θηάλεη ζην 10,5%.  Ζ 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε κεγάιε αχμεζε αζζελψλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 

ζα δεκηνπξγήζεη ζην κέιινλ αθφκα κεγαιχηεξε αλάγθε γηα φξγαλα πξνο δσξεά. (Rithalia, 

McDaid et al. 2009) 

Πίλαθαο 2. ξγαλα θαη Ηζηνί πνπ δσξίδνληαη 

ξγαλα Ηζηνί 

Καξδηά Αίκα 

Νεθξόο Κφθθαια / Σέλνληεο 

Ήπαξ Κεξαηνεηδήο 

Πλεύκνλαο Βαιβίδεο θαξδηάο 

Πάγθξεαο Μπειφο ησλ νζηψλ/Βιαζηηθά θχηηαξα 

Έληεξν Γέξκα 

 Αγγεία/Αξηεξίεο 

  

 

2.3
 
Σξόπνη αύμεζεο ησλ απνζεκάησλ 

 

Σν Ηζπαληθφ κνληέιν 

Σν Ηζπαληθφ κνληέιν δσξεάο νξγάλσλ είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν σο ην 

θαιχηεξν κνληέιν ζε φιν ηνλ θφζκν φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ δσξεάο 

(Matesanz and Miranda 2002). Σν κνληέιν έρεη μεπεξάζεη εκπφδηα ζρεηηθά κε ηε δσξεά 

νξγάλσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο ειιηπψο θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηελ 
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απνηπρία λα αλαγλσξηζηνχλ νη δφηεο θαη ηελ αγσληψδε πξνζέγγηζε ησλ νηθνγελεηψλ ψζηε 

λα δψζνπλ ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δσξεάο νξγάλσλ (Matesanz, 

Miranda et al. 1994). Σν ζχζηεκα ην νπνίν ηζρχεη ζηελ Ηζπαλία είλαη απηφ ηεο 

«εηθαδφκελεο ζπλαίλεζεο» (opt-out system). Οη νηθνγέλεηεο ζπκκεηέρνπλ πάληα θαη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δσξεάο νξγάλσλ. Σν κνληέιν απηφ απνηειείηαη απφ 

έλα ζπληνληζκέλν δίθηπν κεηακνζρεχζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ηα λνζνθνκεία ηφζν ζε 

πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν (Rithalia, 2009). Κάζε έλα απφ απηά ηα επίπεδα 

έρεη ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο δσξεάο θαζψο επίζεο ππάξρνπλ ζπληνληζηέο 

πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηε δηαδηθαζία απηή. Ο αξηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ 

πξνκήζεπαλ κνζρεχκαηα απμήζεθε απφ 20 ην 1988 ζε 156 ην 2007. (Matesanz and 

Dominguez-Gil 2007) 

Σν πξνθίι ησλ ζπληνληζηψλ κεηακνζρεχζεσλ ζηελ Ηζπαλία είλαη έλα απφ ηα θχξηα 

θαη θαζνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ εμέηαζε ησλ νξγαλσηηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

ζπζηεκάησλ κεηακνζρεχζεσλ ζηελ Δπξψπε. Οη ζπληνληζηέο κεηακνζρεχζεσλ είλαη 

θαλνληθνί επαγγεικαηίεο πγείαο κε εμεηδίθεπζε ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη νη 

νπνίνη επηθνπξνχληαη απφ λνζειεπηέο. Απηνί νη ζπληνληζηέο εξγάδνληαη φρη κφλν ζηα 

κεγάια αιιά αθφκα θαη ζηα κηθξά λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Απηφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

ιφγνο γηα ηα πνιχ πςειά πνζνζηά δσξεάο νξγάλσλ ζηελ Ηζπαλία. Απηφ φκσο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ζπκβεί ζε πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαζψο ε Ηζπαλία δηαζέηεη 8,75 

θιίλεο εληαηηθήο ζεξαπείαο αλά 100.000 πιεζπζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ηε Γπηηθή Απζηξαιία 

ε νπνία έρεη κφλν 3.63. (Delriviere and Boronovskis 2010) 

Σν Ηζπαληθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη επίζεο ζπλερείο θαη ζηαζεξνχο ειέγρνπο φζνλ 

αθνξά ηνπο εγθεθαιηθνχο ζαλάηνπο ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ.). Απηνί 

νη έιεγρνη επαλεμεηάδνπλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ θαη εληνπίδνπλ ηνπ ηνκείο εθείλνπο πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο θαη πξέπεη λα 

βειηησζνχλ. Οη έιεγρνη  επηηξέπνπλ λα γίλεη αλάιπζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εγθεθαιηθψλ ζαλάησλ ζηηο Μ.Δ.Θ. θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθεθαιηθψλ ζαλάησλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ θάπνην φξγαλν ζε δσξεά. Καηά ηελ πεξίνδν 1999-2005 ην 12.3% ησλ ζαλάησλ 

ζηηο Μ.Δ.Θ. ήηαλ εγθεθαιηθνί ζάλαηνη θαη ην 50.8% απηψλ ησλ ζαλάησλ είραλ σο 

απνηέιεζκα νη ζαλφληεο λα γίλνπλ δσξεηέο νξγάλσλ. Οη έιεγρνη έδεημαλ πσο νη θχξηνη 



Γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

39 

 

ιφγνη γηα ηηο απψιεηεο ησλ δνηψλ  ήηαλ νη ηαηξηθέο αληελδείμεηο (27.1%) θαη ε άξλεζε ησλ 

νηθνγελεηψλ (14.7)% (Matesanz and Dominguez-Gil 2007). 

Ζ πνιχ θαιή θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δσξεά νξγάλσλ 

είλαη κηα αθφκα θχξηα πηπρή απηνχ ηνπ κνληέινπ. Ζ θαηάξηηζε απηή πεξηιακβάλεη ηνλ 

ζσζηφ εληνπηζκφ ηνπ δφηε, λνκηθά  θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη ηελ δεκηνπξγία 

εηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ νη νπνίνη ζα πξνζεγγίδνπλ ηηο νηθνγέλεηεο. Απηφ έρεη νδεγήζεη ζηε 

κείσζε ησλ πνζνζηψλ άξλεζεο θαη απφξξηςεο απφ ηηο νηθνγέλεηεο. Σν 1993 ην 27.5% ησλ 

νηθνγελεηψλ αξλήζεθε λα δσξίζεη ηα φξγαλα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πέζαλαλ ελψ 

ην 2006 ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ κφλν 15.2%. Τπάξρεη επίζεο 24σξε αλνηθηή γξακκή 

επηθνηλσλίαο θαη έλαο επίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο ζηα νπνία κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

φζνη ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ δσξεηέο νξγάλσλ ή ζέινπλ λα πάξνπλ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δσξεάο νξγάλσλ. 

Μνληέιν δξάζεο δσξεηή 

Σν κνληέιν απηφ ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Δπξψπε έρεη επηδείμεη 

κεγάιε επηηπρία θαη βαζίδεηαη ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Ζ.Π.Α., ε 

Ηζπαλία θαη ην Eurotransplant. Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζε πάλσ απφ 400 λνζνθνκεία 

ζε 17 ρψξεο. Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη πέληε βαζηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δσξεά νξγάλσλ. Υξεζηκνπνηείηαη κηα 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη πάλσ απφ 62.000 ηαηξηθά ηζηνξηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

φια ηα ζπκκεηέρνληα λνζνθνκεία θαζηζηψληαο ηελ ηε κεγαιχηεξε δηεζλή βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ είδνπο ηεο. (Giles 2005) 

Δθζηξαηείεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο 

Οη εθζηξαηείεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο είλαη κηα άιιε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απμήζεη ηα πνζνζηά δσξεάο νξγάλσλ (Morgan, Harrison et al. 

2005). Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεησζεί ε  

δήηεζε νξγάλσλ δηδάζθνληαο ηνπο αλζξψπνπο λα δνπλ πην πγηεηλά θαη λα θαηαλννχλ ηελ 

επζχλε πνπ έρνπλ γηα ην ίδην ηνπο ην ζψκα θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ν θαζεκεξηλφο 

ηξφπνο δσήο ηνπο θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ηφζν ζην ζψκα ηνπο φζν θαη ζηα φξγαλά 

ηνπο. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθζηξαηείαο θαη ησλ πνζνζηψλ δσξεάο είλαη πνιχ δχζθνιν 
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λα εθηηκεζεί θαζψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο έθζεζεο θαη ηεο επηζπκεηήο 

ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα είλαη ηφζν κεγάιν πνπ λα κεζνιαβνχλ αθφκα θαη ρξφληα.  

Μεηά απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ δηαπηζηψζεθε πσο ε πην θνηλή θαη απνηειεζκαηηθή 

πεγή δεκφζηαο εθπαίδεπζε ήηαλ άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Δθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε γπκλάζηα θαη ιχθεηα είλαη κηα αθφκα ζηξαηεγηθή πνπ έρεη δνθηκαζηεί κε 

επηηπρία ηδίσο ζηελ Ηζπαλία. Οη καζεηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο νκάδεο-ζηφρνη επεηδή ηα 

πξνγξάκκαηα κπνξνχλ έκκεζα λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.(Weaver, Spigner et al. 

2000) 

Δμεηδίθεπζε επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ νηθνγελεηψλ 

Δθπαηδεπκέλνη επαγγεικαηίεο πγείαο κε ην δχζθνιν έξγν ηεο πξνζέγγηζεο ησλ 

νηθνγελεηψλ είλαη έλα αθφκα βαζηθφ κέηξν γηα ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ δσξεάο 

νξγάλσλ (Williams, Lipsett et al. 2003). Πνιινί επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ελδηαθέξνληαη 

γηα πηζαλνχο δσξεηέο ζπρλά δελ δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

πξνζεγγίζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνιιέο θνξέο δελ ιακβάλεηαη 

ζνβαξά ππ’ φςηλ (Sque, Long et al. 2005). ε πάξα πνιιέο ρψξεο ηα πνζνζηά άξλεζεο 

ησλ νηθνγελεηψλ είλαη πνιχ κεγάια. Ζ δπζαξέζθεηα ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη νηθνγέλεηεο δελ 

ζπλαηλνχλ ζηε δσξεά νξγάλσλ (DeJong, Franz et al. 1998). Δίλαη πνιχ πην πηζαλφ νη 

νηθνγέλεηεο λα ζπλαηλέζνπλ ζηε δσξεά νξγάλσλ φηαλ ε πξνζέγγηζε γίλεηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηία πγείαο θαη κε κηα πην πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε ζπδήηεζε ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ νηθνγέλεηα ζα πξέπεη 

επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη ηελ έλλνηα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ πξηλ ηεο 

πξνηαζεί λα δσξίζεη ηα φξγαλα ηνπ ζαλφληνο θαζψο επίζεο θαη φιε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δσξεάο νξγάλσλ. 

Δάλ ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη νη εξγαδφκελνη ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ήηαλ θαιχηεξα εθπαηδεπκέλνη ψζηε λα δεηνχλ δσξεέο νξγάλσλ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ ζαλφληνο ελψ απηέο νη νηθνγέλεηεο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζξήλνπ 

ζα ππήξρε αχμεζε ηεο δσξεάο νξγάλσλ θαη θαιχηεξε αλάπηπμε ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο δσξεηψλ. Ζ θνηλσλία ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε 
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νξγάλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα κεηακφζρεπζε θαη νη άλζξσπνη πξέπεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη κχζνη γχξσ απφ ηε δσξεά νξγάλσλ είλαη κφλν κχζνη. 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα δψζνπλ ζηνπο αλζξψπνπο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο σο πξνο ην πνηνο κπνξεί λα δσξίζεη ηα φξγαλα, πνηά φξγαλα κπνξνχλ λα 

δηαηεζνχλ, πνην φξγαλν κπνξεί λα δσξηζηεί απφ δψληα δφηε θαη πνηφ απφ πησκαηηθφ θαη 

γεληθά λα είλαη απιά εθπαηδεπκέλνη θαη γηα ηηο εηδηθέο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ θαη ησλ κεηακνζρεχζεσλ. Πεξαηηέξσ, εάλ θάπνηνη άλζξσπνη ζα ήζειαλ λα 

δσξίζνπλ ηα φξγαλά ηνπο ελψ είλαη δσληαλνί, ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα φινπο ηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε δσξεά ή ε πψιεζε νξγάλσλ έηζη ψζηε νη δσξεηέο λα 

κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα πξαγκαηηθά ζσζηή επηινγή γηα ηε δσξεά νξγάλσλ θαη λα κελ ην 

κεηαληψζνπλ ζην κέιινλ.  

Κίλεηξα 

Μηα άιιε πξφηαζε γηα ηελ αχμεζε ηεο δσξεάο νξγάλσλ είλαη ε παξνρή θηλήηξσλ 

ζε φζνπο γίλνπλ δσξεηέο νξγάλσλ. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα κεηάιιην ηηκήο ή 

αθφκα θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ θεδεία ηνπ δφηε. Μηα άιιε πξφηαζε επίζεο 

είλαη φζνη δειψζνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα δσξίζνπλ ηα φξγαλά ηνπο λα έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζε πεξίπησζε πνπ νη ίδηνη ρξεηαζηνχλ κφζρεπκα. (Giles 2005) 

 

2.4 
 
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε απέλαληη ζηε δσξεά νξγάλσλ 

 

1. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε απέλαληη ζηε δσξεά νξγάλσλ από 

δσληαλό δόηε. 

 

a. Ζ ζπγγέλεηα / Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην δφηε θαη ζην ιήπηε 

Ο θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο ζρέζεο ηνπ δφηε κε ηνλ ιήπηε είηε απηή είλαη ζπγγεληθή 

εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, είηε απηή είλαη ζπλαηζζεκαηηθή, επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά. 

ε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη έρεη δηαπηζησζεί πσο πνιχ άλζξσπνη ζα ήζειαλ λα γίλνπλ 

δφηεο ελ δσή γηα λα βνεζήζνπλ θάπνηνλ ζπγγελή ηνπο ελψ πνιχ ιηγφηεξνη είλαη απηνί πνπ 

ζα δψξηδαλ θάπνην φξγαλφ ηνπο ζε θάπνηνλ μέλν πνπ ζα ην είρε αλάγθε. ηελ πεξίπησζε 
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επίζεο πνπ έλα παηδί ρξεηάδεηαη θάπνην κφζρεπκα, ε νηθνγέλεηά ηνπ είλαη απηή πνπ πξψηε 

ζα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα λα δσξίζεη έλα φξγαλν (Karrfelt, Lindblad et al. 2003). 

Πνιιέο θνξέο ε ζπγγέλεηα ηνπ ιήπηε κε ην δφηε δελ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ψζηε 

λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηεο δσξεάο. εκαληηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη ε πνηφηεηα 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα δχν άηνκα θαζψο επίζεο θαη ε νπζηαζηηθφηεηα απηή ηεο 

ζρέζεο.  

 

 

b. Φφβνο γηα πηζαλφ ζάλαην ή αζζέλεηα ηνπ δφηε 

Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο ιφγνπο ηεο κεησκέλεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

θφζκνπ ζηα κεηξψα ππνςεθίσλ δνηψλ νξγάλσλ ελ δσή. Οη ππνςήθηνη δφηεο λνηψζνπλ 

ηνλ θφβν κήπσο νη ίδηνη ζην κέιινλ ηειηθά ρξεηαζηνχλ ην φξγαλν πνπ ζα εθείλνη ζα 

δσξίζνπλ. Πνιιέο είλαη νη επηζηεκνληθέο αλαθνξέο γηα χπαξμε πξννδεπηηθήο βιάβεο ηνπ 

λεθξνχ ηνπ δφηε, θαζψο επίζεο θαη αλαθνξέο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα πεξηζηαηηθά θαηά ηα 

νπνία δφηεο ελφο λεθξνχ πνπ πξηλ ηε δσξεά ήηαλ θαζφια πγηείο θαηέιεμαλ νη ίδηνη λα είλαη 

ππνςήθηνη ιήπηεο εθιηπαξψληαο γηα έλα λεθξηθφ κφζρεπκα. (Ellison, McBride et al. 2002) 

c. Ζ κέζνδνο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

Οη ηξφπνη ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο γηα ηε δσξεά ελφο νξγάλνπ είλαη δχν. Ζ 

αλνηθηή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ε ιαπαξνζθνπηθή κέζνδνο. Γφηεο πνπ δψξηζαλ θάπνην 

φξγαλφ ηνπο κε ιαπαξνζθνπηθή κέζνδν αλαθέξνπλ πσο ε επηινγή απηήο ηεο κεζφδνπ ήηαλ 

έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ απφθαζή ηνπο λα πξνρσξήζνπλ ζηε δσξεά ηνπ 

νξγάλνπ. (Ratner, Joseph et al. 1995). 

d. Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

ηελ πξνζπάζεηα λα απμεζνχλ νη ππνςήθηνη δφηεο νξγάλσλ θαη ελδερνκέλσο λα 

αιιάμεη ε αξλεηηθή ζηάζε πνιιψλ απέλαληη ζηε δσξεά, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ 

πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε 

βνήζεηα δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο απφ ηα Μ.Μ.Δ.. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε 

ελεκέξσζε ησλ νηθνγελεηψλ απφ εηδηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο νη νπνίνη 

ζα ηηο ελζαξξχλνπλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ. (Cosse, 

Weisenberger et al. 1997) 
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e. Ζ δπζπηζηία ησλ θνηλσληθά αζζελέζηεξσλ θαη κεηνλνηήησλ απέλαληη ζην ζχζηεκα 

πγείαο 

Ζ ξαηζηζηηθή αληηκεηψπηζε ζηα λνζνθνκεία ησλ πνιηηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο ηνπο νδεγεί ζε δπζπηζηία, θφβν θαη απνζηαζηνπνίεζε απφ θάζε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ άπηεηαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Καη θπζηθφ επαθφινπζν είλαη λα 

απνζαξξχλνληαη απφ ην λα εμεηάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δσξεάο 

νξγάλσλ (Boulware, Ratner et al. 2002) 
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f. Ζ ζηάζε ηεο εθθιεζίαο 

Ο ξφινο θαη ε άπνςε ηεο εθθιεζίαο ήηαλ πάληα πάξα πνιχ ζεκαληηθά γηα ηνπο 

πηζηνχο. Οη θιεξηθνί κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ ηνπο πηζηνχο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηε 

δσξεά νξγάλσλ θαζψο επίζεο θαη λα επηζεκάλνπλ ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε πξνζθνξά 

ζηνλ ζπλάλζξσπν. 

 

2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε απέλαληη ζηε δσξεά νξγάλσλ από 

πησκαηηθό δόηε 

 

a. Ζ δπζπηζηία απέλαληη ζηε έλλνηα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ 

Ο εγθεθαιηθφο ζάλαηνο είλαη κηα έλλνηα πνπ ακθηζβεηείηαη θαζψο δελ είλαη 

μεθάζαξν γηα πνιινχο αλζξψπνπο αλ ε θαηάζηαζε ηνπ εγθεθαιηθά λεθξνχ αλζξψπνπ 

είλαη αλαζηξέςηκε ή φρη. Ζ ακθηβνιία απηή γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε αλ ζθεθηνχκε πσο 

ηα θξηηήξηα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ δηαθέξνπλ ζε θάπνηεο ρψξεο. Ζ έλλνηα ηνπ 

εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ πξνζδηνξίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1968 ζηηο Ζ.Π.Α., ην 1971 

πξνζηέζεθε έλα λέν θξηηήξην νξηζκνχ ελψ ην 1981 δηαηππψζεθε έλαο λένο εληαίνο 

νξηζκφο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ. (Καξαθαηζάλεο 2001) 

b. Ζ ζηάζε ηεο εθθιεζίαο 

Οη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ πηζηψλ απέλαληη ζηε δσξεά νξγάλσλ. Σν γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ 

εθηφο απφ ηαηξηθή έρεη θαη κηα έληνλα ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε. Οη πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο 

παξά ηηο θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απέλαληη ζηελ απνδνρή ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ, απνδέρνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ πξαθηηθή ησλ κεηακνζρεχζεσλ βιέπνληαο 

ζε απηέο κηα έθθξαζε αγάπεο θαη αιιειεγγχεο πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν πνπ έρεη αλάγθε. Σν 

βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα μεπεξάζνπλ νη πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο είλαη ην θαηά 

πφζν ε δηαδηθαζία ηεο δσξεάο νξγάλσλ θαη ηεο κεηακφζρεπζεο πξνζβάινπλ ην λεθξφ 

ζψκα. 
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c. Ο ξφινο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο πνπ πξνζεγγίδεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ππνςήθηνπ 

πησκαηηθνχ δφηε 

Πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη 

ε νηθνγέλεηα ηνπ ππνςήθηνπ πησκαηηθνχ δφηε. Αλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηελ δχζθνιε θαη 

δπζάξεζηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε νηθνγέλεηα πνπ έρεη κφιηο ράζεη έλα κέινο ηεο, 

θαηαιαβαίλνπκε ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζσζηή θαη πξνζεθηηθή πξνζέγγηζή ηεο απφ 

ηνπο εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.  Οη επαγγεικαηίεο απηνί εάλ είλαη 

ζσζηά θαηαξηηζκέλνη κπνξεί λα είλαη ε αηηία γηα ζεηηθή ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο απέλαληη 

ζηε δσξεά νξγάλσλ. Έλαο φκσο κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ 

δελ μέξεη πψο λα πξνζεγγίζεη ηελ νηθνγέλεηα θαη ν νπνίνο δελ ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηνπ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, κπνξεί λα θέξεη ηειείσο δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

θαη λα είλαη ε αηηία ηεο άξλεζεο ηεο νηθνγέλεηαο. 

d. Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη ν θφβνο απέλαληη ζην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ 

Δίλαη πάξα πνιιέο νη έξεπλεο εθείλεο πνπ δείρλνπλ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη 

ηνλ θφβν πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη απέλαληη ζην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ 

δπζπηζηία απηή αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο θαζαξφηεηαο θαη εληηκφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ιήςεο θαη δηαλνκήο ησλ κεηακνζρεχζηκσλ νξγάλσλ. Ο θφβνο κήπσο θάπνηνο αζζελήο 

δηαγλσζηεί ςεπδψο σο εγθεθαιηθά λεθξφο ψζηε λα γίλεη επί ηνχηνπ «θαηάιιεινο δφηεο» 

είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο άξλεζεο ηεο δσξεάο νξγάλσλ. (Peters, Kittur et al. 1996) 
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3ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Μεηακνζρεύζεηο  

3.1 Δίδε Μεηακόζρεπζεο 

 

Μεηακφζρεπζε είλαη ε εκθχηεπζε ελφο νξγάλνπ ή ηζηνχ πνπ θαιείηαη κφζρεπκα 

θαη πνπ αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ αλεπαξθνχληνο νξγάλνπ. Απηφ 

γίλεηαη κε ή ρσξίο αθαίξεζε ηνπ λνζνχληνο νξγάλνπ. (Bothamley 1999) 

Ζ κεηακφζρεπζε κπνξεί λα είλαη δχν εηδψλ: 

1. Οξζνηνπηθή Μεηακφζρεπζε 

Καιείηαη ε αθαίξεζε ηνπ πάζρνληνο νξγάλνπ θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηελ ίδηα 

ζέζε κε ην κφζρεπκα πνπ έρεη θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία 

2. Δηεξνηνπηθή Μεηακφζρεπζε 

Καιείηαη ε κεηακφζρεπζε θαηά ηελ νπνία ην κφζρεπκα ηνπνζεηείηαη ζε άιιε ζέζε 

εληφο ηνπ ζψκαηνο, εθηφο ηεο θπζηθήο ηνπ ζέζεο. 

 

3.2 Πεγέο Μνζρεπκάησλ 

 

Οη πεγέο ησλ κνζρεπκάησλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο: 

1. Πησκαηηθνί δφηεο 

 

a. Πησκαηηθνί δφηεο κε πάιινπζα θαξδηά 

Πξφθεηηαη γηα άηνκα κε εγθεθαιηθφ ζάλαην, πνπ ήδε λνζειεχνληαη ζε Μ.Δ.Θ., 

βξίζθνληαη ππφ κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αηκνδπλακηθήο θαη κεηαβνιηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο κέρξηο φηνπ ιεθζεί ε απφθαζε γηα δσξεά νξγάλσλ. Οη δφηεο απηνί απνηεινχλ 

ζήκεξα ηε κεγαιχηεξε πεγή κνζρεπκάησλ 
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b. Πησκαηηθνί δφηεο ρσξίο πάιινπζα θαξδηά 

Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ δνηψλ νξγάλσλ θαη αθνξνχλ άηνκα πνπ 

ράλνπλ ηε δσή ηνπο αηθλίδηα ιφγσ αλαηάμηκεο βιάβεο. Απφ απηνχο κπνξεί λα γίλεη ιήςε 

νξγάλνπ εθφζνλ ηεξεζνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ.  

2. Εψληεο δφηεο 

Πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ ελ δσή απνθαζίδνπλ λα δσξίζνπλ θάπνην απφ ηα φξγαλά 

ηνπο (θάπνην απφ ηα δηπιά ηνπο φξγαλα) ζε αζζελή πνπ ην έρεη αλάγθε εθφζνλ ππάξρεη 

κεηαμχ ηνπο ζπγγεληθή ή ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε.  

 

3. Δλαιιαθηηθέο πεγέο κνζρεπκάησλ 

Με ηελ ςαιίδα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ πεξηκέλνπλ γηα κεηακφζρεπζε νξγάλνπ 

θαη ησλ δσξεηψλ νξγάλσλ λα κεγαιψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν, νη εξεπλεηέο θαη νη 

αξκφδηνη θνξείο έρνπλ αξρίζεη λα εμεηάδνπλ θαη κε παξαδνζηαθέο πεγέο κνζρεπκάησλ. 

Κάπνηεο πηζαλέο κε παξαδνζηαθέο πεγέο κνζρεπκάησλ είλαη: 

a. ξγαλα απφ δψα 

Σα δψα είλαη κηα δπλεηηθή πεγή δσξεάο νξγάλσλ. Γηάθνξα πεηξάκαηα πνπ έρνπλ 

γίλεη ζε θαξδηέο κπακπνπίλνπ θαη ζπθψηη ρνίξνπ έρνπλ ιάβεη ζην παξειζφλ κεγάιε 

πξνζνρή απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο. Μηα αληίζεζε σο πξνο ηε δσξεά νξγάλσλ απφ δψα 

είλαη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα κεηαθεξζνχλ δσηθά βαθηεξίδηα θαη ηνί ζηνπο αλζξψπνπο. 

(Daar 1999) 

b. Σερλεηά φξγαλα 

Σα ηερλεηά φξγαλα είλαη κηα αθφκα πνιχ πηζαλή επηινγή. Σα εζηθά δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη ην θφζηνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νξγάλσλ απηψλ. Οη αζζελείο 

πνπ ππνβάιινληαη ζε κεηακφζρεπζε ηερλεηνχ νξγάλνπ κπνξεί ζην κέιινλ λα ρξεηαζηνχλ 

επηπιένλ κεηακφζρεπζε εάλ ππάξμεη πξφβιεκα κε ηελ ηερλεηή απηή ζπζθεπή. 

c. Βιαζηνθχηηαξα 

Σα βιαζηηθά θχηηαξα είλαη θαη απηά κηα κειινληηθή πηζαλή επηινγή. Οη εξεπλεηέο 

έρνπλ κεγάιεο ειπίδεο φηη ηα βιαζηηθά θχηηαξα κπνξνχλ κηα κέξα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηε αλάπηπμε ελφο νιφθιεξνπ νξγάλνπ ή ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ αλάπηπμε νκάδαο 
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εμεηδηθεπκέλσλ θπηηάξσλ. Οη εζηθέο αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηα βιαζηηθά θχηηαξα έρνπλ 

επηθεληξσζεί θπξίσο ζε κηα πεγή. Δλψ ηα βιαζηηθά θχηηαξα κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην 

ελήιηθν αλζξψπηλν ζψκα, ηα θαηλνκεληθά πην ηζρπξά βιαζηνθχηηαξα πξνέξρνληαη απφ ηα 

πξψηα ιηγνζηά θχηηαξα ηνπ αλζξψπηλνπ εκβξχνπ. ηαλ φκσο απηά αθαηξεζνχλ απφ ην 

έκβξπν ηφηε απηφ θαηαζηξέθεηαη. Έηζη πνιινί πηζηεχνπλ πσο απηή ε πξαθηηθή είλαη εζηθά 

απαξάδεθηε θαη ζα πξέπεη λα ηεζεί έλα ηέξκα ζηελ έξεπλα θαη ζηηο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα αλζξψπηλα έκβξπα. (de, Berghmans et al. 2002) 

d. Απνβιεζέληα έκβξπα 

Σα απνβιεζέληα έκβξπα είλαη κηα πξνηεηλφκελε πεγή νξγάλσλ. Έρνπλ μεθηλήζεη 

πνιιέο ζπδεηήζεηο γηα ην αλ είλαη εζηθά ζσζηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φξγαλα απφ έκβξπα 

πνπ έρνπλ απνβιεζεί κεηά απφ πξνρσξεκέλε εγθπκνζχλε ψζηε λα ζσζεί θάπνην άιιν 

βξέθνο. Οη απφςεηο δηίζηαληαη θαζψο θάπνηνη πηζηεχνπλ πσο ε πξαθηηθή απηή ζα 

«ζπγρσξνχζε» ηηο ακβιψζεηο πνπ γίλνληαη ζε πξνρσξεκέλε εγθπκνζχλε θάηη ην νπνίν 

νξηζκέλεο νκάδεο αλζξψπσλ θαη ζξεζθείεο ζεσξνχλ εζηθά απαξάδεθην ελψ θάπνηνη άιινη 

εθθξάδνπλ ηνλ θφβν πσο ε ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο νξγάλσλ απφ απνβιεζέληα έκβξπα ζα 

νδεγνχζε ζε «θαιιηέξγεηα νξγάλσλ» (organ farming) ή ζε ζχιιεςε εκβξχνπ κε ζθνπφ 

ηελ κεηέπεηηα άκβισζή ηνπ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα φξγαλά ηνπ. (de, Berghmans et 

al. 2002) 

 

3.3  Ζ πνξεία ησλ κεηακνζρεύζεσλ ζηνλ Διιαδηθό θαη ζηνλ Γηεζλή 

ρώξν 

 

Κάζε ρξφλν ζηηο ιίζηεο αλακνλήο ζπκπεξηιακβάλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

αζζελείο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ θάπνην κφζρεπκα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε πξνζθνξά 

νξγάλσλ πξνο δσξεά λα κελ επαξθεί ψζηε λα θαιπθζνχλ φιεο νη αλάγθεο. Ο αξηζκφο ησλ 

αζζελψλ πνπ πέζαλαλ ην 2012 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν πεξίκελαλ ζηηο ιίζηεο 

αλακνλήο γηα θάπνην κφζρεπκα ππνινγίζηεθε ζηνπο 3.780. 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ νη πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ηελ πνξεία ησλ κεηακνζρεχζεσλ 

ζηνλ Διιαδηθφ θαη ζηνλ Γηεζλή ρψξν απφ ην 2005 έσο θαη ην 2013.  
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Πίλαθαο 3. Μεηακνζρεύζεηο ζηνλ Διιαδηθό θαη ζηνλ Γηεζλή ρώξν γηα ην έηνο 2005 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γαιιία Ηζπαλία Γεξκαλία Οπγγαξία νπεδία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11 61,8 44,1 82,5 10 9 59 298,2 

Πησκαηηθνί 

Γόηεο 

89 1371 1546 1220 181 128 753 7593 

Α.Δ.Π.* 8,1 22,2 35,1 14,8 18 14,2 12,8 25,5 

Μεη. 

λεθξνύ 

(πησκ. 

δόηεο) 

167 2375 2113 2190 300 218 1312 9914 

Α.Δ.Π. 15,2 38,4 47,9 26,6 30 24,2 22,2 33,2 

Μεη. 

λεθξνύ 

(δσλ. δόηεο) 

69 197 87 522 15 172 543 6563 

Α.Δ.Π. 6,3 3,2 2 6,3 1,5 19,1 9,2 22 

Μεη. 

ήπαηνο 

34 1024 1070 976 44 135 605 6444 

Α.Δ.Π. 3,01 16,6 24,3 11,8 4,4 15 10,3 21,6 

Μεη. 

θαξδηάο 

9 360 287 369 9 30 155 2160 

Α.Δ.Π. 0,8 5,8 6,5 4,8 0,9 3,3 2,6 4,7 

Μεη. 

θαξδηάο-

πλεπκόλσλ 

- 21 2 15 - - 8 33 

Α.Δ.Π. - 0,3 0,04 0,2 - - 0,1 0,1 

Μεη. 

πλεπκόλσλ 

1 205 167 262 - 37 137 1408 

Α.Δ.Π. 0,1 3,3 3,8 3,2 - 4,1 2,3 4,7 
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Μεη. 

παγθξέαηνο 

- 92 96 165 8 7 118 1444 

Α.Δ.Π. - 1,5 2,2 2 0,8 0,8 2 4,8 

 

Σν 2005 παξαηεξνχκε πσο ε Διιάδα θαηέρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ πησκαηηθψλ δνηψλ  

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ πίλαθα. Σν πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 8,1%  αλά 

εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ ελψ ηελ ίδηα ρξνληά ην πνζνζηφ ηεο Ηζπαλίαο αλέξρεηαη ζην 

35,6% αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ. Μπνξνχκε επίζεο λα δνχκε πσο ε Διιάδα ζηηο 

κεηακνζρεχζεηο ζρεδφλ φισλ ησλ νξγάλσλ θαηέρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε 

κε ηε νπεδία θαη ηηο Ζ.Π.Α. πνπ έρνπλ ηα πην πςειά πνζνζηά. Μφλν ζε φηη αθνξά ηηο 

κεηακνζρεχζεηο λεθξνχ απφ δψληα δφηε ε Διιάδα έρεη πνζνζηά πεξίπνπ ίδηα ή θαη 

θαιχηεξα κε απηά ηεο Γαιιίαο ηεο Γεξκαλίαο ηελ Ηζπαλίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο 

Πίλαθαο 4. Μεηακνζρεύζεηο ζηνλ Διιαδηθό θαη ζηνλ Γηεζλή ρώξν γηα ην έηνο 2006 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γαιιία Ηζπαλία Γεξκαλία Οπγγαξία νπεδία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11.2 62 44.7 82.4 10.1 9.1 60.2 301 

Πησκαηηθνί 

Γόηεο 

79 1443 1509 1259 177 137 779 8024 

Α.Δ.Π.* 7.1 23.2 33.8 15.3 17.5 15.1 12.9 26.5 

Μεη. 

λεθξνύ 

(πησκ. 

δόηεο) 

144 2484 2055 2254 296 234 1396 10654 

Α.Δ.Π. 12.9 40.1 46 27.4 29.3 25.7 23.2 34.4 

Μεη. 

λεθξνύ 

(δσλ. δόηεο) 

63 247 102 522 14 131 671 6435 

Α.Δ.Π. 5.6 4 2.3 6.3 1.4 14.4 11.1 21.4 

Μεη. 

ήπαηνο 

27 1037 1051 1063 47 127 646 6650 

*ΑΝΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2006, Vol. 11, N. 1, p. 24-27 
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Α.Δ.Π. 2.4 16.7 23.5 12.9 4.6 14 10.7 22.1 

Μεη. 

θαξδηάο 

7 380 274 412 22 40 159 2192 

Α.Δ.Π. 0.6 6.1 6.1 5 2.2 4.4 2.6 7.3 

Μεη. 

θαξδηάο-

πλεπκόλσλ 

- 22 7 24 - - 3 31 

Α.Δ.Π. - 0.4 0.1 0.3 - - 0.0 0.1 

Μεη. 

πλεπκόλσλ 

1 204 169 253 - 50 121 1405 

Α.Δ.Π. 0.1 3.3 3.8 3.1 - 5.5 2 4.7 

Μεη. 

παγθξέαηνο 

- 90 94 140 13 6 164 1386 

Α.Δ.Π. - 1.5 2.1 1.7 1.3 0.7 2.7 4.6 

 

*ΑΝΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2007, Vol. 12, N. 1, p. 24-27 

 

Σν 2006 ε εηθφλα ηεο Διιάδαο παξακέλεη ε ίδηα κε απηή ηνπ 2005 θαζψο ηα 

πνζνζηά ηεο είλαη απφ ηα ρακειφηεξα ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ πίλαθα. Δληχπσζε θάλεη 

ην γεγνλφο πσο ζηελ Διιάδα ηε ρξνληά απηή δελ ππήξμε θακία κεηακφζρεπζε παγθξέαηνο 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Οη Ζ.Π.Α. θαη ε νπεδία εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά. 

 

Πίλαθαο 5. Μεηακνζρεύζεηο ζηνλ Διιαδηθό θαη ζηνλ Γηεζλή ρώξν γηα ην έηνο 2007 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γαιιία Ηζπαλία Γεξκαλία Οπγγαξία νπεδία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11.0 63.2 45.2 82.3 10.1 9.2 60.2 303.9 
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Πησκαηηθνί 

Γόηεο 

64 1601 1550 1313 151 133 793 8089 

Α.Δ.Π.* 5.8 25.3 34.3 15.95 15 14.5 13.2 26.6 

Μεη. 

λεθξνύ 

(πησκ. 

δόηεο) 

101 2676 2074 2340 265 256 1414 10587 

Α.Δ.Π. 9.2 42.3 45.9 28.4 26.3 27.9 23.5 34.8 

Μεη. 

λεθξνύ 

(δσλ. δόηεο) 

87 235 137 567 17 123 804 6038 

Α.Δ.Π. 7.9 3.7 3 6.9 1.7 13.4 13.4 19.9 

Μεη. 

ήπαηνο 

32 1061 1112 1156 41 136 644 6493 

Α.Δ.Π. 2.9 16.8 24.6 14 4.1 14.8 10.7 21.4 

Μεη. 

θαξδηάο 

5 386 241 412 22 46 238 2210 

Α.Δ.Π. 0.5 6.1 5.3 5 2.2 5 2.3 7.3 

Μεη. 

θαξδηάο-

πλεπκόλσλ 

- 20 2 18 - 0 8 30 

Α.Δ.Π. - 0.3 0.0 0.2 - 0 0.1 0.1 

Μεη. 

πλεπκόλσλ 

2 223 158 284 - 43 120 1469 

Α.Δ.Π. 0.2 3.5 4.1 3.45 - 4.7 2 4.8 

Μεη. 

παγθξέαηνο 

- 94 76 135 5 10 247 1331 

Α.Δ.Π. - 1.5 1.7 1.6 0.5 1.1 4.1 4.4 

 

*ΑΝΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  
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ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2008, Vol. 13, N. 1, p. 24-27 

 

Σν πνζνζηφ πησκαηηθψλ δνηψλ ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη ην 2007 κείσζε ζε 

ζρέζε κε ηα πνζνζηά πνπ είρε ε ρψξα ηηο πξνεγνχκελεο δχν ρξνληέο. Σν 2007 ε Διιάδα 

δελ έρεη θακία κεηακφζρεπζε θαξδηάο-πλεπκφλσλ θαη παγθξέαηνο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο νη νπνίεο απμάλνπλ ηα πνζνζηά ηνπο. Ζ Οπγγαξία βιέπνπκε λα έρεη κηα 

κηθξή κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο ζηηο κεηακνζρεχζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ νξγάλσλ. 

Πίλαθαο 6. Μεηακνζρεύζεηο ζηνλ Διιαδηθό θαη ζηνλ Γηεζλή ρώξν γηα ην έηνο 2008 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γαιιία Ηζπαλία Γεξκαλία Οπγγαξία νπεδία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11.0 63.6 46.2 82.2 10.1 9.2 60.2 303.9 

Πησκαηηθνί 

Γόηεο 

98 1610 1577 1199 148 152 885 7984 

Α.Δ.Π.* 8.9 25.3 34.2 14.6 14.7 16.5 14.7 26.3 

Μεη. 

λεθξνύ 

(πησκ. 

δόηεο) 

186 2663 2073 2188 235 283 1382 10550 

Α.Δ.Π. 16.9 41.9 44.9 26.6 23.3 30.7 23 34.7 

Μεη. 

λεθξνύ 

(δσλ. δόηεο) 

51 222 156 565 24 136 920 5967 

Α.Δ.Π. 4.6 3.5 3.4 6.9 2.4 14.8 15.3 19.6 

Μεη. 

ήπαηνο 

58 1011 1108 1122 36 146 719 6318 

Α.Δ.Π. 5.3 15.9 24 13.7 3.6 15.8 11.9 20.8 

Μεη. 

θαξδηάο 

16 379 292 382 22 45 127 2163 

Α.Δ.Π. 1.5 6 6.3 4.7 2.2 4.9 2.1 7.1 
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Μεη. 

θαξδηάο-

πλεπκόλσλ 

0 19 4 19 - 1 5 27 

Α.Δ.Π. 0 0.3 0.1 0.2 - 0.1 0.1 0.1 

Μεη. 

πλεπκόλσλ 

3 215 192 270 - 52 139 1478 

Α.Δ.Π. 0.3 3.4 4.2 3.3 - 5.6 2.3 4.9 

Μεη. 

παγθξέαηνο 

2 81 104 134 5 10 216 1273 

Α.Δ.Π. 0.2 1.3 2.3 1.6 0.5 1.1 3.6 4.2 

 

*ΑΝΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2009, Vol. 14, N. 1, p. 26-29 

 

Οη Ζ.Π.Α., ε Αγγιία θαη ε νπεδία ζπλερίδνπλ θαη ην 2008 λα θαηέρνπλ θάπνηα 

απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνπ πίλαθα κε ηελ Διιάδα λα παξνπζηάδεη κηα εηθφλα 

αχμεζεο ησλ κεηακνζρεχζεσλ θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ζηηο κεηακνζρεχζεηο λεθξνχ απφ 

πησκαηηθφ δφηε φπνπ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 16,9% ζε ζρέζε κε ην 9,2% πνπ ήηαλ ην 

2007. 

 

Πίλαθαο 7. Μεηακνζρεύζεηο ζηνλ Διιαδηθό θαη ζηνλ Γηεζλή ρώξν γηα ην έηνο 2009 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γαιιία Ηζπαλία Γεξκαλία Οπγγαξία νπεδία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11.2 63.9 46.75 81.9 10 9.3 61.8 314.7 

Πησκαηηθνί 

Γόηεο 

71 1543 1606 1217 140 128 931 8021 

Α.Δ.Π.* 6.3 24.1 34.4 14.9 14 13.8 15.1 25.5 

Μεη. 116 2603 2093 2172 250 229 1616 10442 
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λεθξνύ 

(πησκ. 

δόηεο) 

Α.Δ.Π. 10.4 40.7 44.8 26.5 25 24.6 26.1 33.2 

Μεη. 

λεθξνύ 

(δσλ. δόηεο) 

34 223 235 600 24 164 982 6388 

Α.Δ.Π. 3 3.5 5 7.3 2.4 17.6 15.9 20.3 

Μεη. 

ήπαηνο 

33 1047 1099 1179 40 146 685 6320 

Α.Δ.Π. 2.9 16.4 23.5 14.4 4 15.7 11.1 20.1 

Μεη. 

θαξδηάο 

8 380 274 363 24 56 138 2211 

Α.Δ.Π. 0.7 5.9 5.9 4.4 2.4 6 2.2 7 

Μεη. 

θαξδηάο-

πλεπκόλσλ 

0 21 1 16 - 1 3 30 

Α.Δ.Π. 0 0.3 0.0 0.2 - 0.1 0.0 0.1 

Μεη. 

πλεπκόλσλ 

3 252 219 272 - 51 149 1660 

Α.Δ.Π. 0.3 3.9 4.7 3.3 - 5.5 2.4 5.3 

Μεη. 

παγθξέαηνο 

3 89 97 115 9 20 213 1233 

Α.Δ.Π. 0.3 1.4 2.1 1.4 0.9 2.2 3.4 3.9 

 

*ΑΝΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2010, Vol. 15, N. 1, p. 26-29 

 

Σν 2009 δελ θαίλεηαη λα είλαη κηα θαιή ρξνληά γηα ηελ Διιάδα θαζψο ηα πνζνζηά 

κεηακνζρεχζεσλ κεηψλνληαη αξθεηά ζε ζρέζε κε απηά ηνπ 2008. Οη κεηακνζρεχζεηο 
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λεθξνχ απφ πησκαηηθφ δφηε, κεηά απφ ηελ άλνδν πνπ παξνπζίαζαλ ην 2008 ζε ζρέζε κε 

ην 2007, θαίλεηαη λα κεηψλνληαη θαη πάιη ην 2009 κε ην πνζνζηφ λα πέθηεη ζην 10,4% απφ 

16,9. Οη ππφινηπεο ρψξεο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ζηαζεξά πνζνζηά. 

 

Πίλαθαο 8. Μεηακνζρεύζεηο ζηνλ Διιαδηθό θαη ζηνλ Γηεζλή ρώξν γηα ην έηνο 2010 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γαιιία Ηζπαλία Γεξκαλία Οπγγαξία νπεδία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11.2 64.7 47 81.8 10 9.4 61.9 317.6 

Πησκαηηθνί 

Γόηεο 

44 1538 1502 1296 159 118 1015 7943 

Α.Δ.Π.* 3.9 23.8 32 15.8 15.9 12.6 16.4 25 

Μεη. 

λεθξνύ 

(πησκ. 

δόηεο) 

108 2609 1985 2272 265 202 1698 10622 

Α.Δ.Π. 9.6 40.3 42.2 27.8 26.5 21.5 27.4 33.4 

Μεη. 

λεθξνύ 

(δσλ. δόηεο) 

27 283 240 665 42 168 1026 6276 

Α.Δ.Π. 2.4 4.4 5.1 8.1 4.2 17.9 16.6 19.8 

Μεη. 

ήπαηνο 

25 1092 971 1282 43 137 712 6291 

Α.Δ.Π. 2.2 16.9 20.7 15.7 4.3 14.6 11.5 19.8 

Μεη. 

θαξδηάο 

5 375 243 393 20 56 124 2333 

Α.Δ.Π. 0.4 5.8 5.2 4.8 2.0 6 2 7.3 

Μεη. 

θαξδηάο-

πλεπκόλσλ 

0 19 4 16 0 0 5 41 

Α.Δ.Π. 0 0.3 0.1 0.2 0 0 0.1 0.1 
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Μεη. 

πλεπκόλσλ 

2 263 235 298 - 51 162 1770 

Α.Δ.Π. 0.2 4.1 5 3.6 - 5.4 2.6 5.6 

Μεη. 

παγθξέαηνο 

- 96 94 163 9 26 195 1178 

Α.Δ.Π. - 1.5 2 2 0.9 2.8 3.2 3.7 

 

*ΑΝΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2011, Vol. 16, N. 1, p. 32-36 

Σν πνζνζηφ πησκαηηθψλ δνηψλ ηεο Διιάδαο γηα ην 2010 θαίλεηαη πσο είλαη ην 

ρεηξφηεξν απφ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Μεηψλεηαη ζην 3,9% απφ 8,9% πνπ ήηαλ ην 

2008. Ζ κεηακνζρεχζεηο θαξδηάο-πλεπκφλσλ ηε ρξνληά απηά έρνπλ πνιχ ρακειά πνζνζηά 

αθνχ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ νπεδία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

θακία κεηακφζρεπζε.  

 

Πίλαθαο 9. Μεηακνζρεχζεηο ζηνλ Διιαδηθφ θαη ζηνλ Γηεζλή ρψξν γηα ην έηνο 2011 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γαιιία Ηζπαλία Γεξκαλία Οπγγαξία νπεδία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11.4 65.1 47.2 81.8 10 9.4 62.3 313.1 

Πησκαηηθνί 

Γόηεο 

79 1630 1667 1200 131 146 1056 8126 

Α.Δ.Π.* 6.9 25 35.3 14.7 13.1 15.5 17 26 

Μεη. 

λεθξνύ 

(πησκ. 

δόηεο) 

139 2674 2186 2055 204 251 1726 11838 

Α.Δ.Π. 12.2 41.1 46.3 25.1 20.4 26.7 27.7 37.8 

Μεη. 

λεθξνύ 

46 302 312 795 47 184 1026 5772 
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(δσλ. δόηεο) 

Α.Δ.Π. 4 4.6 6.6 9.7 4.7 19.6 16.5 18.4 

Μεη. 

ήπαηνο 

42 1164 1137 1199 41 156 759 6342 

Α.Δ.Π. 3.7 17.9 24.1 14.7 4.1 16.6 12.2 20.3 

Μεη. 

θαξδηάο 

6 410 237 366 14 52 148 2349 

Α.Δ.Π. 0.5 6.3 5 4.5 1.4 5.5 2.4 7.5 

Μεη. 

θαξδηάο-

πλεπκόλσλ 

- 12 4 10 0 1 4 1849 

Α.Δ.Π. - 0.2 0.1 0.1 0 0.1 0.1 5.9 

Μεη. 

πλεπκόλσλ 

- 324 230 337 NA 60 191 1082 

Α.Δ.Π. - 5 4.9 4.1 NA 6.4 3.1 3.5 

Μεη. 

παγθξέαηνο 

1 73 111 171 10 35 236 129 

Α.Δ.Π. 0.1 1.1 2.4 2.1 0.1 3.7 3.8 0.4 

 

*ΑΝΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2012, Vol. 17, N. 1, p. 34-38 

Σν 2011 κνηάδεη λα είλαη κηα πνιχ θαιή ρξνληά γηα ηηο κεηακνζρεχζεηο θαζψο 

ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζηα πνζνζηά ηνπο. Ζ νπεδία 

απμάλεη ην πνζνζηφ ησλ κεηακνζρεχζεσλ λεθξνχ απφ πησκαηηθφ δφηε ζε 26,7% απφ 

21,5% πνπ ήηαλ ην 2010. Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη αχμεζε ζε φια ηα πνζνζηά 

κεηακνζρεχζεσλ. 
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Πίλαθαο 10. Μεηακνζρεύζεηο ζηνλ Διιαδηθό θαη ζηνλ Γηεζλή ρώξν γηα ην έηνο 2012 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γαιιία Ηζπαλία Γεξκαλία Οπγγαξία νπεδία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11.4 63.5 46.8 82 9.9 9.5 62.8 315.8 

Πησκαηηθνί 

Γόηεο 

77 1642 1643 1047 143 143 1164 8143 

Α.Δ.Π.* 6.8 25.9 35.1 12.8 14.4 15.1 18.5 25.8 

Μεη. 

λεθξνύ 

(πησκ. 

δόηεο) 

130 2687 2190 1820 223 243 1867 11669 

Α.Δ.Π. 11.4 42.3 46.8 22.2 22.5 25.6 29.7 37 

Μεη. 

λεθξνύ 

(δσλ. δόηεο) 

41 357 361 766 53 155 1032 5617 

Α.Δ.Π. 3.6 5.6 7.7 9.3 5.4 16.3 16.4 17.8 

Μεη. 

ήπαηνο 

47 1161 1084 1097 41 153 816 6256 

Α.Δ.Π. 4.1 18.3 23.2 13.4 4.1 16.1 13 19.8 

Μεη. 

θαξδηάο 

18 417 247 346 33 47 142 2407 

Α.Δ.Π. 1.6 6.6 5.3 4.2 3.3 4.9 2.3 7.6 

Μεη. 

θαξδηάο-

πλεπκόλσλ 

0 20 1 14 0 1 3 29 

Α.Δ.Π. 0.0 0.3 0.0 0.2 0 0.1 0.0 0.1 

Μεη. 

πλεπκόλσλ 

NA 342 238 361 - 60 182 1783 

Α.Δ.Π. NA 5.4 5.1 4.4 - 6.3 2.9 5.6 

Μεη. 

παγθξέαηνο 

NA 72 83 161 6 28 254 1043 
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Α.Δ.Π. NA 1.1 1.8 2 0.6 2.9 4 3.3 

 

*ΑΝΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2013, Vol. 18, N. 1, p. 34-38 

ζνλ αθνξά ζην πνζνζηφ πησκαηηθψλ δνηψλ θαη ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

κεηακνζρεχζεσλ λεθξνχ, ε Διιάδα παξνπζηάδεη κηα κηθξή πηψζε ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά. Οη ππφινηπεο ρψξεο έρνπλ κηα ζρεηηθά ζηαζεξή πνξεία κε ηελ 

νπεδία λα κεηψλεη ιίγν ην πνζνζηφ ησλ κεηακνζρεχζεσλ λεθξνχ απφ δσληαλφ δφηε ζε 

16,3% απφ 16,6% πνπ ήηαλ ην 2011. 

 

Πίλαθαο 11. Μεηακνζρεύζεηο ζηνλ Διιαδηθό θαη ζηνλ Γηεζλή ρώξν γηα ην έηνο 2013 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γαιιία Ηζπαλία Γεξκαλία Οπγγαξία νπεδία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11.1 64.3 46.9 82 10 9.6 63.1 320.1 

Πησκαηηθνί 

Γόηεο 

62 1673 1655 875 155 152 1323 8268 

Α.Δ.Π.* 5.6 26 35.3 10.7 15.5 15.8 21 25.8 

Μεη. 

λεθξνύ 

(πησκ. 

δόηεο) 

107 2673 2170 1547 251 270 2157 11924 

Α.Δ.Π. 9.6 41.6 46.3 18.9 25.1 28.1 34.2 37.3 

Μεη. 

λεθξνύ 

(δσλ. δόηεο) 

44 401 382 725 40 151 1100 5733 

Α.Δ.Π. 4 6.2 8.1 8.8 4 15.7 17.4 17.9 

Μεη. 

ήπαηνο 

31 1241 1093 970 45 161 904 6455 

Α.Δ.Π. 2.8 19.3 23.3 11.8 4.5 16.8 14.3 20.2 
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Μεη. 

θαξδηάο 

9 421 249 313 45 55 195 2554 

Α.Δ.Π. 0.8 6.5 5.3 3.8 4.5 5.7 3.1 8 

Μεη. 

θαξδηάο-

πλεπκόλσλ 

9 11 2 12 - 0 6 23 

Α.Δ.Π. 0.8 0.2 0.0 0.1 - 0.0 0.1 0.1 

Μεη. 

πλεπκόλσλ 

0 310 285 371 - 58 211 1946 

Α.Δ.Π. 0 4.8 6.1 4.5 - 6 3.3 6.1 

Μεη. 

παγθξέαηνο 

0 85 92 129 14 38 235 1018 

Α.Δ.Π. 0 1.3 2 1.6 1.4 4 3.7 3.2 

 

*ΑΝΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2014, Vol. 19, N. 1, p. 34-38 

 

Σν 2013 ε νπεδία ζπλερίδεη λα κεηψλεη ην πνζνζηφ ησλ κεηακνζρεχζεσλ λεθξνχ 

απφ δψληεο δφηεο θαη ην πνζνζηφ θαηαιήγεη ζην 15,7%. Ζ Οπγγαξία ηε ρξνληά απηή δελ 

έρεη θακία κεηακφζρεπζε θαξδηάο-πλεπκφλσλ θαη πλεπκφλσλ θαη ε Διιάδα παξνπζηάδεη 

κεδεληθά πνζνζηά ζηηο κεηακνζρεχζεηο πλεπκφλσλ θαη παγθξέαηνο. Σέινο ε Αγγιία 

εκθαλίδεη κηα αξθεηά κεγάιε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ κεηακφζρεπζεο λεθξψλ απφ 

πησκαηηθφ δφηε θαη ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 34,2% απφ 29,7% πνπ ήηαλ ην 2012. 
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Γξάθεκα 1. Αξηζκόο κεηακνζρεύζεσλ E.U. ην 2010 

 

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2014, Vol. 19, N. 1, p 13 

Ν=27 ρψξεο 

πλνιηθφο Πιεζπζκφο= 501,6 εθαηνκκχξηα 

 

Γξάθεκα 2. Αξηζκόο κεηακνζρεύζεσλ E.U ην 2011 

 

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2014, Vol. 19, N. 1, p 16 
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πλνιηθφο Πιεζπζκφο= 504,2 εθαηνκκχξηα 

Γξάθεκα 3. Αξηζκόο κεηακνζρεύζεσλ E.U ην 2012 

 

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2014, Vol. 19, N. 1, p 16 

Ν=27 ρψξεο 

πλνιηθφο Πιεζπζκφο= 503,1 εθαηνκκχξηα 

 

Γξάθεκα 4. Αξηζκόο κεηακνζρεύζεσλ ζηελ Δ.U. ην 2013 

  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2014, Vol. 19, N. 1, p. 26 
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Ν=27 ρψξεο 

πλνιηθφο Πιεζπζκφο= 508,7 εθαηνκκχξηα 

 

Γξάθεκα 5. Αξηζκόο κεηακνζρεύζεσλ Δ.U γηα ηα έηε 2010-2013 

 

 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ πίλαθεο κε ηηο ιίζηεο αλακνλήο γηα ηα έηε 2005, 2007, 

2009, 2011 θαη 2013. 

Πίλαθαο 12. Λίζηα αλακνλήο κνζρεπκάησλ γηα ην έηνο 2005 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γεξκαλία Οπγγαξία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11 82,5 10 59 298,2 

Νεθξό      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

36 2730 322 2843 29175 

ινη νη αζζελείο πνπ 775 8853 939 7126 66757 
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είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

265 394 46 293 23786 

Ήπαξ       

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

48 1401 78 879 10435 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

114 1623 48 364 17273 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

12 366 11 93 9776 

Καξδηά      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

15 793 25 216 2833 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

3 766 19 102 3126 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

2 169 7 24 3085 
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Πλεύκνλεο      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

3 33 13 242 1531 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

1 28 3 263 3021 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

1 19 5 65 2195 

Πάγθξεαο      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

- 133 16 32 2737 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

- 168 23 84 4239 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

- 14 2 1 2550 

 

*Λίζηα Αλακνλήο  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2006, Vol. 11, N. 1, p. 30-33 

Πίλαθαο 13. Λίζηα αλακνλήο κνζρεπκάησλ γηα ην έηνο 2007 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γεξκαλία Οπγγαξία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 11 82,3 10,1 60,2 303,9 
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(εθαη) 

Νεθξό      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

273 2956 227 2954 33875 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

903 8207 705 8876 76313 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

14 314 44 636 4563 

Ήπαξ       

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

44 1590 68 790 11081 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

24 1940 59 316 16230 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

4 308 23 255 1614 

Καξδηά      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

8 707 31 210 3111 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

10 839 19 112 2607 
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ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

2 166 3 146 324 

Πλεύκνλεο      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

5 448 10 228 1959 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

2 594 5 284 2117 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

1 97 2 136 277 

Πάγθξεαο      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

0 212 6 320 281 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

0 247 16 354 23337 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

0 16 2 34  
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*Λίζηα Αλακνλήο  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2008, Vol. 13, N. 1, p. 30-33 

Πίλαθαο 14. Λίζηα αλακνλήο κνζρεπκάησλ γηα ην έηνο 2009 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γεξκαλία Οπγγαξία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11,2 81,9 10 61,8 314,7 

Νεθξό      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

270 3409 295 2860 35112 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

983 8014 667 9726 91164 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

46 319 40 324 4777 

Ήπαξ       

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

- 2098 153 942 11255 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

- 2163 78 392 16785 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

- 383 21 123 1504 
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Καξδηά      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

22 791 28 219 3515 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

21 974 18 139 3153 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

2 169 2 29 356 

Πλεύκνλεο      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

11 477 14 269 2279 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

6 657 5 271 1784 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

4 95 1 70 237 

Πάγθξεαο      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

- 209 19 290 2370 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

- 314 19 493 3730 



Γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

71 

 

ηξέρνλ έηνο 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

- 20 0 23 229 

 

*Λίζηα Αλακνλήο  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2010, Vol. 15, N. 1, p. 33-35 

Πίλαθαο 15. Λίζηα αλακνλήο κνζρεπκάησλ γηα ην έηνο 2011 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γεξκαλία Οπγγαξία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11,4 81,8 10 62,3 313,1 

Νεθξό      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

ΝΑ 3241 408 2485 29774 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

1112 7873 833 6721 55883 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

ΝΑ - 34 308 4707 

Ήπαξ       

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

91 1792 108 427 10757 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

94 2119 128 523 13019 
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ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

17 - 19 95 1535 

Καξδηά      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

17 695 23 138 3305 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

30 1039 13 170 2214 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

3 - 5 23 331 

Πλεύκνλεο      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

- 435 11 145 2311 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

- 606 7 223 1333 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

- - 0 61 240 

Πάγθξεαο      
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Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

- 188 11 171 546 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

- 282 21 262 336 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

- - 3 30 44 

 

*Λίζηα Αλακνλήο  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2012, Vol. 17, N. 1, p. 42-45 

Πίλαθαο 16. Λίζηα αλακνλήο κνζρεπκάησλ γηα ην έηνο 2013 

ΥΩΡΔ Διιάδα Γεξκαλία Οπγγαξία Αγγιία Ζ.Π.Α. 

Πιεζπζκόο 

(εθαη) 

11,1 82 10 63,1 320,1 

Νεθξό      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

234 2580 393 2421 32253 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

1077 7908 711 5938 61058 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

37 415 18 272 4456 

Ήπαξ       
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Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

79 1305 101 362 10923 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

79 1534 161 525 12917 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

42 377 34 77 1495 

Καξδηά      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

17 573 70 170 3852 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

13 929 34 249 2770 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

10 164 6 43 329 

Πλεύκνλεο      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

0 438 11 165 2413 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

0 443 8 272 1304 
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Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

0 67 1 65 176 

Πάγθξεαο      

Αζζελείο πνπ 

εληάρζεθαλ ζηε 

Λ.Α.* ην ηξέρνλ έηνο 

1 142 13 169 1456 

ινη νη αζζελείο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηε Λ.Α.   κέρξη ην 

ηξέρνλ έηνο 

5 229 7 226 1260 

Αζζελήο 

εγγεγξακκέλνη ζηε 

Λ.Α. πνπ πέζαλαλ ην 

ηξέρνλ έηνο 

0 23 2 12 169 

 

*Λίζηα Αλακνλήο  

ΠΖΓΖ: NEWSLETTER TRANSPLANT, September 2014, Vol. 19, N. 1, p. 42-45 
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Γξάθεκα 6. Αξηζκόο αηόκσλ πνπ πεξηκέλνπλ ζηε ιίζηα γηα κεηακόζρεπζε λεθξνύ ζηελ Διιάδα 

  

 

 

Γξάθεκα 7. Αξηζκόο αηόκσλ πνπ πεξηκέλνπλ ζηε ιίζηα γηα κεηακόζρεπζε ήπαηνο ζηελ Διιάδα 
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Γξάθεκα 8. Αξηζκόο αηόκσλ πνπ πεξηκέλνπλ ζηε ιίζηα γηα κεηακόζρεπζε θαξδηάο ζηελ Διιάδα 

 

 

3.4  Δζληθόο Οξγαληζκόο Μεηακνζρεύζεσλ (Δ.Ο.Μ.) 

 

«Ο Δ.Ο.Μ. απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ επνπηεπφκελν απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ηδξχζεθε κε ηνλ Ν.2737/1999 θαη έρεη λνκνζεηεκέλε 

αξκνδηφηεηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο καο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

κεηακνζρεχζεσλ. Ο Δ.Ο.Μ. θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζηε ράξαμε εζληθήο πνιηηηθήο ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηακνζρεχζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεηακνζρεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 

παηξίδαο καο, πξνγξάκκαηνο πνπ νθείιεη αθελφο λα παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο 

θαη αθεηέξνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο νη νπνίεο ζε έλαλ δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν θφζκν, ζε έλα δηαξθψο ελαιιαζζφκελν πεξηβάιινλ έκεηλαλ νη ίδηεο». 

(ΔΟΜ 2015) 
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Ο Δ.Ο.Μ. αλάκεζα ζηηο άιιεο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη: 

1. Δηζεγείηαη ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ησλ κεηακνζρεχζεσλ 

θαζψο θαη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ 

κεηακνζρεχζεσλ θαη ησλ ηξαπεδψλ ηζηψλ πξνο κεηακφζρεπζε. 

2. Οξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ζε ηνπηθφ, θξαηηθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν ηε δηαθίλεζε 

κνζρεπκάησλ ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν κπειφο ησλ νζηψλ. 

3. Καηαγξάθεη ηνπο δσξεηέο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ηζηψλ, ηνπο δπλεηηθνχο θαη ηνπο 

αμηνπνηεζέληεο δφηεο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ππνςήθηνπο ιήπηεο. 

4. Πξνηείλεη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηε ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ ίδξπζε 

κνλάδαο κεηακφζρεπζεο ή ηξάπεδαο ηζηψλ πξνο κεηακφζρεπζε. 

5. Πξνβαίλεη ζε εηήζηα εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κνλάδσλ κεηακνζρεχζεσλ θαη ππνβάιιεη έθζεζε ζην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο. 

6. πλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο θαη κεηακνζρεπηηθά θέληξα ηεο 

αιινδαπήο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη αληαιιαγή κνζρεπκάησλ. 

7. Μεξηκλά γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ ιεπηψλ, ησλ δψλησλ δνηψλ θαη 

ησλ ζπγγελψλ ησλ δνηψλ. 

8. Δπηδηψθεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη ηδίσο κε ηελ νξγάλσζε θαηάιιειεο 

ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ, ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πξννξηδφκελσλ γηα κεηακφζρεπζε νξγάλσλ. 

 

Η ςτρατηγική του Ε.Ο.Μ.  

Ο Δ.Ο.Μ. έρεη ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νη βαζηθέο αξρέο ηεο 

νπνίαο ζηεξίδνληαη ζε 4 άμνλεο: 

1. Γηάγλσζε ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ θαη θιηληθή δηαρείξηζε ησλ ελ δπλάκεη 

δσξεηψλ, πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ.) θαζψο 

θαη έγθαηξε δήισζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Μ. 

2. Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη θπζηθά φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηε 

κεηακφζρεπζε θνξέσλ. 

3. Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
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4. Γηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο εκπηζηνζχλεο κε ηε δίθαηε θαηαλνκή θαη ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ κνζρεπκάησλ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ηζηνζπκβαηφηεηα θαη ηε 

ρξήζε επξέσο απνδεθηνχ, ιεηηνπξγηθνχ θαη δίθαηνπ ζπζηήκαηνο κνξηνπνίεζεο 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο EUROTRANSPLANT (ΔΟΜ 2015) 

 

3.5  Ννκνζεζία κεηακνζρεύζεσλ 

 

Ελληνικό Θεςμικό Πλαίςιο  

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία ελαξκνληζκέλε θαη κε ηηο αξρέο ηεο WHO, ζεσξεί φηη ε 

κεηακφζρεπζε σο ηδέα ππεξβαίλεη ηε ζηελά επλννχκελε ηερληθή ηαηξηθή δηάζηαζε θαη 

αληαλαθιά κείδνλεο θνηλσληθέο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ καο κε πξψηε ηελ αμίαο ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία πεξί Μεηακνζρεχζεσλ αλζξψπηλσλ ηζηψλ 

θαη νξγάλσλ, νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ πξνζθνξά ησλ νξγάλσλ 

θαη ηζηψλ γηα κεηακφζρεπζε είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ λφκν 3984/2011. 

Ζ Διιάδα ην 2011 ςεθίδνληαο ηνλ λφκν 3984/2011 εληάρζεθε θαη απηή ζην 

ζχζηεκα «εηθαδφκελεο ζπλαίλεζεο» (opt-out) ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απμήζεη ηα 

πνζνζηά δσξεάο θαη λα θαηαθέξεη λα πιεζηάζεη ηα πνζνζηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Απφ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2013, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ πεξί 

κεηακνζρεχζεσλ, έγηλε ελζσκάησζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 2010/53/ΔΔ πνπ, κεηαμχ 

άιισλ, αλαθέξεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3984/2011 (ζρεηηθφ κε ηνλ ηξφπν 

ζπλαίλεζεο ζηε δσξεά νξγάλσλ) κε ην λ. 4075/ΦΔΚ 89/11.4.2012. Σν άξζξν απηφ 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Ζ αθαίξεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νξγάλσλ απφ ελήιηθν, ζαλφλ 

πξφζσπν πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ, φζν δνχζε, δελ είρε εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαη θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ».  

Άξα ην ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην δελ πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο «εηθαδφκελεο 

ζπλαίλεζεο» κε ηε κνξθή πνπ ηζρχεη ζε άιια θξάηε, θαζψο ζε απηή έρεη πξνζηεζεί σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ζπλαίλεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ εθιηπφληνο. (ΔΟΜ 2015) 
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Ευρωπαΰκό θεςμικό πλαίςιο  

Σν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ κεηακνζρεχζεσλ νξγάλσλ δελ είλαη νκνηφκνξθν ζηελ 

Δπξψπε παξά ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ γηα ην δήηεκα απηφ απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο ην 1978. Τπάξρνπλ επίζεο θαη ρψξεο φπσο ε Οιιαλδία, ε Ηξιαλδία, ε Ηζιαλδία, 

ε Μάιηα θαη ε Γ. Γεξκαλία ζηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη ζαθείο λνκηθέο δηαζαθελίζεηο. 

Ζ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ δελ είλαη 

απνδεθηή απφ λνκηθήο άπνςεο ζε θάζε ρψξα θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη φηη δηαθνξεηηθνί 

λφκνη πξνβιέπνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ κεηά ζάλαην δσξεά νξγάλσλ. (Υξπζνγφλνο 2002) 

ε φιν ηνλ θφζκν ππάξρνπλ δηάθνξα είδε λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

ζπλαίλεζεο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ θαη ηζηψλ. Ζ πξψηε πηπρή είλαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

Απηφ είλαη είηε έλα ζχζηεκα «εηθαδφκελεο ζπλαίλεζεο» (opt-out system) είηε έλα 

ζχζηεκα «κε εηθαδφκελεο ζπλαίλεζεο» (opt-in system). Ζ δεχηεξε πηπρή είλαη ε επηξξνή 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ νηθείσλ πξνζψπσλ. Τπάξρνπλ ιίγα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο  πνπ 

πξνθαινχλ ηφζν πνιχ ηε δεκφζηα ζπδήηεζε φζν ε λνκνζεζία γηα ηε δσξεά νξγάλσλ θαη 

ηζηψλ. (Matesanz 1998) 

Άιινη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ δηαθνξνπνίεζε ζηα πνζνζηά ηεο δσξεάο νξγάλσλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ κπνξεί λα είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ δσξεηψλ, ν πινχηνο θαη νη 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε ζηάζε ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο επίζεο νη ππνδνκέο θαη 

ε νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο κεηακνζρεχζεσλ.  

Οη δφηεο αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ (dpmp) είλαη ε δηεζλήο κνλάδα κέηξεζεο 

γηα ηα πνζνζηά δσξεάο νξγάλσλ. (Delriviere and Boronovskis 2010).  Σν 2010 Ζ Ηζπαλία 

ήηαλ ε ρψξα κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ δσξεάο νξγάλσλ αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

Κξναηία, ηελ Πνξηνγαιία, ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηε Γαιιία. (Global Observatory on Donation 

and Transplantation [GODT] 2010) 

 

Σύςτημα «εικαζόμενησ ςυναίνεςησ» εναντίον ςυςτήμα τοσ «μη εικαζόμενησ 

ςυναίνεςησ»  

Έλα ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο opt-in ή ζχζηεκα κε εηθαδφκελεο ζπλαίλεζεο 

φηαλ νη άλζξσπνη δειψλνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα δσξίζνπλ θάπνην φξγαλφ ηνπο κέζσ 
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ελφο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο κεηξψνπ δσξεηψλ (Delriviere and Boronovskis 2010). Έλα 

ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο opt-out ή ζχζηεκα εηθαδφκελεο ζπλαίλεζεο φηαλ νη άλζξσπνη 

δειψλνπλ ηεο πξφζεζή ηνπο λα αξλεζνχλ λα πξνζθέξνπλ θάπνην φξγαλφ ή ηζηφ ηνπο πξνο 

δσξεά. Κάζε άλζξσπνο πνπ δελ δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα αξλεζεί λα πξνζθέξεη 

θάπνην φξγαλφ ή ηζηφ ηνπ πξνο δσξεά ζεσξείηαη απηφκαηα φηη είλαη ππέξ ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ. (Scott and Jacobson 2007) Σν 2010 νη πξψηεο ηξεηο ρψξεο ζε δφηεο αλά 

εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ εθάξκνζαλ ην opt-out ζχζηεκα.  

Σν Βέιγην είλαη έλα παξάδεηγκα ρψξαο κε opt-out ζχζηεκα. Έλαο βαζηθφο ιφγνο 

γηα ηελ εηζαγσγή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην Βέιγην ήηαλ φηη ην 95% ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ 

ππέξ ηεο δσξεάο νξγάλσλ. Έηζη ε επζχλε ηνπνζεηήζεθε ζηελ κεηνλφηεηα ψζηε λα 

δειψζεη ηελ άξλεζή ηεο ζηελ πξνζθνξά νξγάλσλ ή ηζηψλ.  

Ζ Ηζπαλία είλαη αθφκα κία ρψξα πνπ δηαζέηεη opt-out ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα απηφ 

εθαξκφζηεθε ην 1979 αιιά ηα πνζνζηά άξρηζαλ λα απμάλνληαη δέθα ρξφληα αξγφηεξα, ην 

1989. Ζ Βξαδηιία εηζήγαγε ην ζχζηεκα opt-out ην 1997 θάηη ην νπνίν νδήγεζε ζε κείσζε 

ησλ πνζνζηψλ δσξεάο νξγάλσλ. Σν ζχζηεκα άιιαμε ηνλ επφκελν ρξφλν απφ opt-out ζε 

opt-in. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλέβε απηφ ήηαλ ε δπζπηζηία σο πξνο ην ηαηξηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Γελ ππήξμαλ επαξθείο εθπαηδεπηηθέο εθζηξαηείεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία δσξεάο νξγάλσλ θαη θπξίσο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ. 

Τπήξραλ αλεζπρίεο ζηνλ πιεζπζκφ φηη ηα φξγαλα ζα κπνξνχζαλ λα αθαηξεζνχλ απφ έλα 

άηνκν πξηλ αθφκα απηφ πεζάλεη.  

Οη Ζ.Π.Α. θαη ε Ηξιαλδία έρνπλ ηα ίδηα πςειά πνζνζηά δσξεάο φπσο ην Βέιγην 

παξφιν πνπ αθνινπζνχλ έλα opt-in ζχζηεκα. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο νη ρψξεο 

δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ην πφζε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ άπνςε ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζπγγελή 

ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ. (Delriviere and Boronovskis 2010) 
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Πίλαθαο 17. Δίδνο λνκνζεζίαο αλά ρώξα 

Υώξα Opt-out System Opt-in System 

Απζηξαιία   

Απζηξία   

Βέιγην   

Βξαδηιία   

Σζερία   

Γαλία   

Γαιιία   

Γεξκαλία   

Διιάδα   

Ηξιαλδία   

Ηηαιία   

Πνξηνγαιία   

Ηζπαλία   

νπεδία   

Μ. Βξεηαλία   

Ζ.Π.Α.   

Πεγή: IRODaT 
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4ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Δκπόξην Οξγάλσλ 

4.1 Σν πξόβιεκα ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξώπηλσλ νξγάλσλ 

 

Ζ δηαθίλεζε αλζξψπηλσλ νξγάλσλ είλαη έλα ακθηιεγφκελν ζέκα πνπ αθνξά ζηελ 

αγνξά θαη ζηελ πψιεζε ησλ νξγάλσλ γηα κεηακφζρεπζε. Ζ παγθφζκηα έιιεηςε ηεο 

λφκηκεο δσξεάο νξγάλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κεηακφζρεπζεο έρεη νδεγήζεη ζε κηα 

δηεζλή «καχξε αγνξά» ζηελ νπνία ηα αλζξψπηλα φξγαλα αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη 

παξάλνκα. ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ε δήηεζε γηα φξγαλα πξνο κεηακφζρεπζε απμάλεηαη 

ζπλερψο θαζψο ν πιεζπζκφο γεξλάεη θαη δελ ππάξρνπλ αξθεηνί δσξεηέο νξγάλσλ ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί ε απμαλφκελε αλάγθε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, άλζξσπνη ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ κπνξνχλ λα δαπαλήζνπλ έλα κεγάιν πνζφ γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, λα ζηξέθνληαη πξνο εμαζιησκέλνπο αλζξψπνπο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

πνπ είλαη ηφζν απειπηζκέλνη γηα ηα ρξήκαηα ψζηε λα πξνζθέξνπλ ηα φξγαλά ηνπο γηα 

πψιεζε. (Currie and De Waal 2005) 

Δθηηκάηαη φηη ην 5-10% ησλ κεηακνζρεχζεσλ λεθξνχ πνπ εθηεινχληαη εηεζίσο ζε 

φιν ηνλ θφζκν είλαη απνηέιεζκα παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπηλσλ νξγάλσλ. Γεδνκέλεο 

ηεο θχζεο ηεο «ππφγεηαο» δηαθίλεζεο νξγάλσλ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα 

ζπγθεληξσζνχλ αμηφπηζηα ζηνηρεία. Σππηθά ε εκπνξία αλζξψπηλσλ νξγάλσλ ζηνρεχεη ζε 

πσιεηέο απφ θησρέο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (MacKellar 2014). Σα άηνκα πνπ 

ζπκθσλνχλ λα πνπιήζνπλ ηα φξγαλά ηνπο είλαη ζπλήζσο άηνκα θησρά θαη αγξάκκαηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη άλεξγα. ηαλ δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο γηα λα βγάινπλ ηα πξνο 

ην δελ έμνδα, ε ηδέα ηεο πψιεζεο θάπνησλ απφ ηα φξγαλά ηνπο γίλεηαη έλαο ειθπζηηθφο 

ηξφπνο γηα λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα. Αλ ην άηνκν πνπ πνπιάεη ηα φξγαλά ηνπ εξγάδεηαη, 

ηφηε ηα ρξήκαηα πνπ ζα θεξδίζεη απφ ηελ πψιεζε μεπεξλνχλ θαηά πνιχ απηά πνπ 

κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο κέζα ζε κεξηθνχο κήλεο ή αθφκα θαη ζε έλαλ 

νιφθιεξν ρξφλν. (Danovitch 2014) 

 

Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα βξεη έλαλ ηξφπν λα κεησζεί ε δήηεζε γηα φξγαλα 

απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη λα βξεζνχλ ηξφπνη λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα 

πξνζηαηεπηνχλ νη επάισηνη πιεζπζκνί ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη γηα ηελ πψιεζε ησλ 

νξγάλσλ ηνπο. 
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4.2  Ζ ηζηνξία ηνπ πξνβιήκαηνο 
 

Ζ πξψηε επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε νξγάλνπ ήηαλ κηα κεηακφζρεπζε λεθξνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βνζηψλε ην 1954. Απφ ηφηε ε κεηακφζρεπζε νξγάλσλ έρεη 

εμειηρζεί ζε κηα θαζηεξσκέλε θιηληθή ζεξαπεία ε νπνία ζψδεη δσέο θαη βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο γηα ρηιηάδεο αζζελείο θάζε ρξφλν. Μεηακνζρεχζεηο λεθξνχ, ήπαηνο, 

θαξδηάο θαη πλεχκνλα γίλνληαη γηα εθείλνπο ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ηειεπηαίνπ 

ζηαδίνπ αλεπάξθεηα νξγάλνπ. Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ κνζρεπκάησλ ππάξρνπλ 

κεηακνζρεχζεηο θεξαηνεηδνχο, ν νπνίνο επαλαθέξεη ηελ φξαζε, κεηακνζρεχζεηο νζηψλ ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζε ηξαχκα ή 

θαξθίλν θαζψο επίζεο θαη κεηακφζρεπζε παγθξέαηνο πνπ βνεζά ηνπο δηαβεηηθνχο 

αζζελείο. χκθσλα κε ην Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην γηα ηε δσξεά νξγάλσλ θαη ηηο 

κεηακνζρεχζεηο, θάζε ρξφλν ζρεδφλ 100.000 αζζελείο ζε φιν ηνλ θφζκν ιακβάλνπλ 

κεηακφζρεπζε ζπκπαγνχο νξγάλνπ. (G.O.D.T.) 

Ζ δηάδνζε ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο ζηηο κεηακνζρεχζεηο έρεη ζψζεη πνιιέο δσέο 

ζε φιν ηνλ θφζκν αιιά ηαπηφρξνλα δεκηνχξγεζε κηα έιιεηςε νξγάλσλ πξνο 

κεηακφζρεπζε. Δλ ησ κεηαμχ, ε κεγάιε επηηπρία ησλ κεηακνζρεχζεσλ έρεη νδεγήζεη ζε 

κηα απφηνκε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ πνπ κπαίλνπλ ζηηο ιίζηεο αλακνλήο γηα λα 

ιάβνπλ θάπνην κφζρεπκα. Με άιια ιφγηα, ε δήηεζε νξγάλσλ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη ελψ 

ε πξνζθνξά ησλ δηαζέζηκσλ νξγάλσλ δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη απηή ηελ αχμεζε κε 

απνηέιεζκα δήηεζε θαη πξνζθνξά λα κελ κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ.  

Ζ έιιεηςε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νξγάλσλ 

ιακβάλνληαη απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ζαλάζηκα φπσο γηα παξάδεηγκα απφ 

θάπνην κνηνζπθιεηηζηηθφ ή απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα. Ο αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ 

ρξεηάδνληαη κεηακφζρεπζε μεπεξλά θαηά πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ δσξεηψλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζε αηπρήκαηα θάζε ρξφλν κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηνχλ αθφκα θαη ρξφληα γηα έλαλ 

αζζελή λα έρεη ηελ επθαηξία λα πάξεη έλα κφζρεπκα. Πνιινί άλζξσπνη νη νπνίνη ζα ήηαλ 

ζε ζέζε λα δήζνπλ αλ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έλα φξγαλν γηα κεηακφζρεπζε, πεζαίλνπλ 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δσξεηψλ νξγάλσλ. Γεθάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη πεζαίλνπλ θάζε 

ρξφλν πεξηκέλνληαο γηα κεηακφζρεπζε νξγάλνπ. (Currie and De Waal 2005) 
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Ζ πψιεζε αλζξψπηλσλ νξγάλσλ απαγνξεχεηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη σο αλήζηθε 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Χζηφζν, ε δσξεά νξγάλσλ ζεσξείηαη σο κηα 

πξνζσπηθή επηινγή θαη έλα δψξν απφ ην έλα άηνκν ζην άιιν. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο 

δσξεέο νξγάλσλ πξνέξρνληαη απφ εγθεθαιηθά λεθξνχο δφηεο, νη πγηείο άλζξσπνη πνπ δνπλ 

κπνξνχλ επίζεο λα δσξίζνπλ νξηζκέλα φξγαλα. Σα θχξηα φξγαλα πνπ ζπγθνκίδνληαη 

νηθεηνζειψο είλαη ηα λεθξά θαη ην ήπαξ. Σν αλζξψπηλν ζψκα είλαη εμνπιηζκέλν κε δχν 

λεθξά θαη θάπνηνο κπνξεί λα δήζεη κηα πγηή θαη θπζηνινγηθή δσή κε έλα κφλν λεθξφ. Γηα 

παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε πνπ έλα παηδί έρεη αλάγθε απφ κηα κεηακφζρεπζε λεθξνχ, ε 

κεηέξα ηνπ κπνξεί εζεινληηθά λα δψζεη ην έλα λεθξφ ηεο γηα λα ζψζεη ηε δσή ηνπ παηδηνχ 

ηεο. Αλ ν ηχπνο αίκαηφο ηεο ηαηξηάδεη κε απηφλ ηνπ παηδηνχ ηεο ηφηε ε κεηακφζρεπζε θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα ζα είλαη πνιχ επηηπρεκέλε θαη ηφζν ε κεηέξα φζν θαη ην παηδί κπνξνχλ 

λα έρνπλ κηα πγηή δσή κε ηελ θαηάιιειε ηαηξηθή θξνληίδα. Σν αλζξψπηλν ήπαξ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπιάζεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ έλα ήκηζπ ηνπ ήπαηνο κπνξεί λα ιεθζεί απφ 

έλαλ δσξεηή θαη λα δνζεί ζε έλαλ δφηε πνπ ην έρεη αλάγθε.  

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο νη δσξεά νξγάλσλ απφ δψληα δφηε είλαη απνιχησο 

λφκηκε εθφζνλ δελ έρνπλ δνζεί ρξήκαηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ νξγάλνπ. Χζηφζν ρηιηάδεο 

άλζξσπνη πεξηκέλνπλ ζηηο ιίζηεο κεηακνζρεχζεσλ θαη πνιινί απφ απηνχο γλσξίδνπλ φηη 

πξφθεηηαη λα πεζάλνπλ αλ δελ ιάβνπλ κφζρεπκα. ηελ απειπηζία ηνπο γηα έλαλ δφηε, νη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ ρξήκαηα πιεξψλνπλ δψληεο δφηεο νη νπνίνη ιφγσ ηεο κεγάιεο 

αλάγθεο ρξεκάησλ είλαη πξφζπκνη λα πνπιήζνπλ ηα φξγαλά ηνπο ζε έλαλ μέλν. Ο κεγάινο 

αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ πεξηκέλνπλ γηα κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ δίλεη αθνξκή γηα κηα 

«καχξε αγνξά» αλζξψπηλσλ νξγάλσλ ζηηο νπνίεο ηα φξγαλα αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη 

παξάλνκα ζε δηεζλή θιίκαθα. Ζ παξάλνκε εκπνξία αλζξψπηλσλ νξγάλσλ είλαη πηζαλφ φρη 

κφλν λα ζπλερηζηεί αιιά θαη λα απμεζεί ζε ζπρλφηεηα επεηδή ε δήηεζε γηα λφκηκε δσξεά 

νξγάλσλ δελ ηθαλνπνηείηαη. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο: 

 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 έρνπλ αλαπηπρζεί θαξκαθεπηηθά πξντφληα ηα 

νπνία απνηξέπνπλ ηελ απφξξηςε ηνπ κνζρεχκαηνο εθ κέξνπο ηνπ 

δηθαηνχρνπ. Χο απνηέιεζκα, νη κεηακνζρεχζεηο είλαη πνιχ αζθαιείο θαη 

επηηπρεκέλεο ψζηε φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη λα ζέινπλ λα εληαρζνχλ 

ζηηο ιίζηεο 
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 Οη αιιαγέο ζηε δηαηξνθή θαη ζηνλ ηξφπν δσήο πξνθαινχλ ζεκαληηθέο 

απμήζεηο ζε αζζέλεηεο φπσο ν δηαβήηεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε απφξξηςε ηνπ 

κνζρεχκαηνο θαη ελ ζπλερεία ζε κεγαιχηεξε αλάγθε γηα επηπιένλ 

κνζρεχκαηα. 

 Δμαπισκέλα «ηακπνχ» ελάληηα ζην δηακειηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 

αθφκα θαη ζε πεξίπησζε ζαλαηεθφξνπ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, 

εκπνδίδνπλ πνιινχο αλζξψπνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηα κεηξψα δσξεάο 

νξγάλσλ. Πνιηηηζηηθά «ηακπνχ» εκπνδίδνπλ ρψξεο λα ζεζπίζνπλ ηελ 

πνιηηηθή ηεο «εηθαδφκελεο ζπλαίλεζεο» ε νπνία ζα βνεζνχζε λα θαιπθζεί 

έλα κεγάιν κέξνο ηεο δήηεζεο νξγάλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα φξγαλα απφ ηα 

εγθεθαιηθά λεθξά ζχκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα ράλνληαη. (Danovitch 2014) 

 

4.3  Μεηακνζρεπηηθόο ηνπξηζκόο 
 

Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα βξεη ηξφπνπο λα αληηκεησπίζεη ηελ άλνδν ηεο 

δηεζλνχο «καχξεο αγνξάο» νξγάλσλ πνπ ζέηεη ηνπο πσιεηέο νξγάλσλ ζε κεγάιν βηαζκφ 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο. Ο «κεηακνζρεπηηθφο» ηνπξηζκφο είλαη έλα δηεζλέο 

θαηλφκελν θαηά ην νπνίν νη αηηνχληεο θάπνην φξγαλν, πξνεξρφκελνη ζπλήζσο απφ 

πινχζηα θξάηε, θάλνπλ ηαμίδηα ζε θησρέο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απφ φπνπ 

ιακβάλνπλ φξγαλα πξνο κεηακφζρεπζε. Σα ηαμίδηα ζε απηέο ηηο ρψξεο ηππηθά 

θαλνλίδνληαη απφ έλα ηξίην κέξνο ην νπνίν ζπλήζσο είλαη έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ 

δνπιεχεη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ. Ζ ηηκή γηα έλα λεθξφ πξνο κεηακφζρεπζε εθηηκάηαη φηη 

θνζηίδεη κεηαμχ 70.000-100.000 δνιάξηα Ζ.Π.Α.. (Khamash and Gaston 2008) 

Απηφ είλαη έλα ηεξάζηην πνζφ ρξεκάησλ θαη ζε ρψξεο κε πην αδχλακεο νηθνλνκίεο 

κνηάδεη λα είλαη κηα κηθξή πεξηνπζία. Δίλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε πσο ε εκπνξία 

αλζξψπηλσλ νξγάλσλ είλαη έλα δηεζλέο δήηεκα πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηα νηθνλνκηθά ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Οη αζζελείο πνπ πεγαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα λα 

πξνκεζεπηνχλ θάπνην φξγαλν, ζα ηαμηδέςνπλ ζε ρψξεο πνπ νη θαλνληζκνί πγείαο δελ είλαη 

ηφζν απζηεξνί φζν είλαη ζηε δηθή ηνπο ρψξα. ε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηα 

κεηξψα νξγάλσλ πξνο κεηακφζρεπζε δελ πθίζηαληαη θαλ, έηζη ψζηε θαλείο δελ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ επνπηεία ηεο κεηαθνξάο ησλ νξγάλσλ απφ ηνλ δφηε ζηνλ αζζελή. ε 



Γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

87 

 

έλα άθξσο ζσζηά ξπζκηζκέλν ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα 

απνδείμεη φηη ην φξγαλν ην νπνίν πξφθεηηαη λα ηνπ κεηακνζρεπζεί ήηαλ πξντφλ δσξεάο θαη 

φρη θάηη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ νπνίνπ έρεη πιεξψζεη. Χζηφζν, ζε κία ιηγφηεξν 

νξγαλσκέλε ρψξα κπνξεί λα είλαη εχθνιν φζν θαη αξθεηφ λα παξνπζηαζηεί έλαο ηειείσο 

μέλνο σο ζπγγελείο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ρξεηάδεηαη ην κφζρεπκα , θαη νη αξρέο λα κελ ην 

εξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ηφζν ν αγνξαζηήο φζν θαη ν 

πσιεηήο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε νξγαλσκέλε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, κπνξεί λα 

ζπκθσλήζνπλ λα κεηαβνχλ ζε κηα ηξίηε ρψξα ιηγφηεξν νξγαλσκέλε πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επέκβαζε. (Budiani-Saberi and Delmonico 2008) 

Ζ εμαηξεηηθά επηθεξδήο θχζε ησλ νξγάλσλ πξνο κεηακφζρεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην γεγνλφο φηη ε πψιεζε νξγάλσλ είλαη παξάλνκε ζηα πεξηζζφηεξα κέξε έρεη θάλεη ηε 

δηαθίλεζε αλζξψπηλσλ νξγάλσλ κηα ειθπζηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

εγθιεκαηηθψλ νκάδσλ θαη ηεο καθίαο. Απηά ηα θπθιψκαηα εκπνξίαο εκπιέθνπλ πνιινχο 

αλζξψπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο νη νπνίνη ππνθηλνχληαη 

απφ ηελ απιεζηία θαη είλαη πξφζπκνη λα κελ δψζνπλ ηε δένπζα πξνζνρή. ε έξεπλα πνπ 

έγηλε απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα αλαθαιχθζεθαλ πνιιά δηεζλή θπθιψκαηα 

δηαθίλεζεο νξγάλσλ φπσο: 

 Ηζξαειηλνί αζζελείο ηαμηδεχνπλ κε λαπισκέλεο πηήζεηο γηα ηελ Σνπξθία, φπνπ 

ειέγρνληαη γηα ηζηνζπκβαηφηεηα κε πνιίηεο Μνιδαβηθήο ή Ρσζηθήο εζληθφηεηαο 

θαη πξαγκαηνπνηνχλ κεηακνζρεχζεηο λεθξψλ κε ηε βνήζεηα Σνχξθσλ θαη 

Ηζξαειηλψλ γηαηξψλ. 

 Δπξσπαίνη θαη Ακεξηθαλνί αζζελείο ηαμηδεχνπλ ζηε Μαλίια ησλ Φηιηππίλσλ φπσο 

ιακβάλνπλ λεθξά πξνο κεηακφζρεπζε απφ πνιχ θησρνχο ληφπηνπο  Φηιηππηλέδνπο. 

 Πινχζηνη Παιαηζηίληνη ηαμηδεχνπλ ζην Ηξάθ γηα λα αγνξάζνπλ φξγαλα απφ 

θησρνχο Άξαβεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηνξδαλία 

 Μεζίηεο νξγάλσλ ζηε Νέα Τφξθε θαλνλίδνπλ ζε θησρνχο Ρψζνπο λα έξζνπλ ζε 

κεξηθά απφ ηα θαιχηεξα λνζνθνκεία ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α. ψζηε λα 

πνπιήζνπλ ηα λεθξά ηνπο ζε πινχζηνπο Ηζξαειηλνχο. (Bales 1999) 

   

ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλνληαη ηφζν νη ρψξεο πξνέιεπζεο φζν θαη νη 

ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ παξάλνκσλ νξγάλσλ πξνο κεηακφζρεπζε. 



Γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

88 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Organ Coalition for Organ Failure Solutions, Organs Watch, ESOT 

 

 

Πεγή: Coalition for Organ Failure Solutions, Organs Watch, ESOT 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ εκπνξίαο παξάλνκσλ 

νξγάλσλ αλά πεξηνρή κε ηα πςειφηεξα λνχκεξα λα εκθαλίδνληαη ζηελ Δπξψπε θαηά ηε 

δηάξθεηα 2010-2012. Αθνινπζεί ε Νφηηα/Κεληξηθή Αζία κε ακέζσο κεηά ηελ Αλαηνιηθή 

Αζίαο ελψ ηα ρακειφηεξα λνχκεξα εκθαλίδνληαη ζηελ Αθξηθή. 

 

Πεγή: Organs UNODC (2005) 

Δηθόλα 1. Υώξεο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ ησλ παξαλόκσλ νξγάλσλ 

Δηθόλα 2. Υώξεο πξνέιεπζεο παξαλόκσλ νξγάλσλ πξνο κεηακόζρεπζε. 
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Γξάθεκα 9. Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ εκπνξίαο νξγάλσλ αλά πεξηνρή 

 Πεγή: International Organization of Migration (IOM) 

 

Δηθόλα 3. Υώξεο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ παξαλόκσλ λεθξώλ πξνο κεηακόζρεπζε. 
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4.4  πλέπεηεο ηεο πώιεζεο παξάλνκσλ νξγάλσλ 

 
Οη απειπηζηηθά θησρνί θαη αλελεκέξσηνη άλζξσπνη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κφιπλζεο θαη ηεο ζπλερνχο αλάγθεο γηα δαπαλεξέο ζεξαπείεο 

πνπ δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά. Ζ έιιεηςε ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζζέλεηα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ζην ζάλαην ηνλ 

άηνκν πνπ πνχιεζε θάπνην απφ ηα φξγαλά ηνπ. Δπηπιένλ, νη θησρνί πσιεηέο νξγάλσλ ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ίζσο λα κελ είλαη ηθαλνί λα ζπλερίζνπλ λα δνπιεχνπλ ζε θιάδνπο 

φπσο ε γεσξγία ή νη θαηαζθεπέο, θιάδνη νη νπνίνη απαηηνχλ ζσκαηηθή δχλακε θαη 

πξνζπάζεηα θάηη ην νπνίν δελ ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα θάλνπλ ιφγσ ηεο επέκβαζεο. 

Απηφ ινηπφλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζε κειινληηθέο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν.  

Μία άιιε ηξαγηθή ζπλέπεηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπηλσλ νξγάλσλ είλαη φηη νη 

πσιεηέο πνιιέο θνξέο δελ ιακβάλνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνδεκίσζε πνπ αξρηθά ηνπο είραλ 

ππνζρεζεί νη κεζίηεο. ε κία κειέηε πνπ δηεμήρζε ζην Παθηζηάλ ην 93% ησλ πσιεηψλ 

δήισζαλ φηη είραλ ζπκθσλήζεη λα δσξίζνπλ ηα λεθξά ηνπο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο αιιά 

κεηά ηε δσξεά ην 85% απηψλ ησλ πσιεηψλ αλέθεξαλ πνπ δελ είραλ ιάβεη αθφκα ηελ 

πιεξσκή. ιεο απηέο νη πεξηπηψζεηο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα απνδεηρζνχλ ιφγσ ηεο 

κπζηηθφηεηαο πνπ πεξηβάιιεη ηηο εγθιεκαηηθέο νκάδεο. (Moazam and Jafarey 2014) 

 

4.5  Λύζεηο ζην πξόβιεκα ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο νξγάλσλ 

 
Ζ πξψηε ιχζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο νξγάλσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

εθνδηαζκνχ νξγάλσλ πξνο κεηακφζρεπζε, ηδίσο ζηε Νφηηα Αθξηθή, είλαη ε δεκηνπξγία 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ εζληθνχ κεηξψνπ δσξεηψλ νξγάλσλ. Οη άλζξσπνη πνπ είλαη 

πξφζπκνη λα δσξίζνπλ ηα φξγαλά ηνπο κπνξνχλ λα ιάβνπλ έλα νξηζκέλν ζηαζεξφ 

ρξεκαηηθφ πνζφ γηα λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν γηα ηνπο ζθνπνχο κειινληηθήο δσξεάο. 

Μηα άιιε πηζαλφηεηα είλαη φηη νη δψληεο δφηεο, κεηά ηελ δσξεά, ή άηνκα πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη ζην κεηξψν δσξεηψλ νξγάλσλ θαη πξνηίζεληαη λα δψζνπλ ηα φξγαλά 
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ηνπο κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπο, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ακέζσο ζην θάησ κέξνο ηεο ιίζηαο 

αλακνλήο σο δπλεηηθνί ιήπηεο ησλ νξγάλσλ. Καζψο ζα πιεζηάδεη ε ζεηξά ηνπο ζηε ιίζηα 

αλακνλήο θαη εθφζνλ εθείλε ηε ζηηγκή δελ ρξεηάδνληαη θάπνην κφζρεπκα, ζα είλαη 

δπλαηφλ λα παξαθακθζνχλ κέρξη ηνλ κειινληηθφ εθείλν ρξφλν πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

ρξεηαζηνχλ κεηακφζρεπζε νξγάλνπ. Δάλ  σζηφζν, έλαο δπλεηηθφο δφηεο απνθαζίζεη λα 

αθαηξέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ην κεηξψν, ζα αθαηξεζεί ακέζσο θαη  απφ ηε ιίζηα αλακνλήο  

Έλα ηέηνην εζληθφ κεηξψν δσξεηψλ νξγάλσλ ζα απμήζεη επηπιένλ ηηο πηζαλφηεηεο 

γηα ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο κεηακνζρεχζεσλ λα βξνπλ θαηάιιεινπο δφηεο νξγάλσλ 

πνπ λα ηαηξηάδνπλ κε ηνπο δπλεηηθνχο απνδέθηεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη φιεο νη ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηαηξηάμεη έλαο δφηεο κε έλαλ παξαιήπηε ζα 

βξίζθνληαη ζε κηα ζηαζεξή βάζε δεδνκέλσλ.  

Έλαο άιινο ηξφπνο πνπ έρεη πξνηαζεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θησρψλ θαη 

επάισησλ είλαη ε λνκηκνπνίεζε ηεο πψιεζεο ησλ αλζξψπηλσλ νξγάλσλ έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα νξγαλσκέλε βηνκεραλία. Σν Ηξάλ είλαη ζήκεξα ε κφλε ρψξα ζηνλ θφζκν 

ζηελ νπνία είλαη λφκηκν λα αγνξάδνπλ θαη λα πσινχλ ηα αλζξψπηλα φξγαλα. Δπί ηνπ 

παξφληνο είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ ηελ εζληθή δήηεζε γηα λεθξά. Χζηφζν, νη θησρνί θαη 

απειπηζκέλνη παξακέλνπλ νη θχξηεο πεγέο ηεο αθαίξεζεο ησλ νξγάλσλ. ην παξειζφλ ε 

Ηλδία είρε κηα πνιηηηθή πνπ επέηξεπε ηελ πψιεζε αλζξψπηλσλ νξγάλσλ αιιά απηή 

αλαηξάπεθε ην 1994 κεηά απφ πξνβιήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νξηζκέλσλ 

αζζελψλ πνπ δελ πιεξψζεθαλ πνηέ γηα ην φξγαλν πνπ δψξηζαλ θαη άιισλ πνπ αγλννχζαλ 

φηη ην φξγαλφ ηνπο είρε αθαηξεζεί γηα λα δνζεί γηα κεηακφζρεπζε. (Matesanz and 

Dominguez-Gil 2007) 

Ζ εμεχξεζε ηξφπσλ γηα ηε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ηηο κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ 

είλαη κηα άιιε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο εμάπισζεο ηεο παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο αλζξψπηλσλ νξγάλσλ. Ζ απμαλφκελε αλάγθε γηα κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ 

κπνξεί λα ζπλδέεηαη έκκεζα κε ηελ θαθή δηαηξνθή θαη ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ 

αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ πςειά επίπεδα ζαθράξνπ, δίαηηεο πςειέο ζε 

πεξηεθηηθφηεηα ιίπνπο θαη πεξηνξηζκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηπιένλ θάπνηνη 

πηζηεχνπλ φηη ηα φξγαλα «ράλνληαη» επεηδή νη ρψξεο έρνπλ αλεπαξθή ζπζηήκαηα 

εληφπηζεο πηζαλψλ δνηψλ θαη αθαίξεζεο νξγάλσλ. (Jafar 2009) 
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Σέινο, δελ έρεη ππάξμεη δηεζλήο πξνζπάζεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πηζαλψλ 

ζπκάησλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ.  Οη πεξηζζφηεξνη πσιεηέο νξγάλσλ δελ 

έρνπλ φια ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πψιεζε ησλ 

νξγάλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ κηα ζσζηή απφθαζε. 

 

 

4.6  Γηεζλείο πκθσλίεο 
 

1. Πξσηφθνιιν γηα ηελ Πξφιεςε, Καηαζηνιή θαη Σηκσξία ηεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ 

 

ε κηα πξνζπάζεηα λα απνηξαπεί ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, φπσο ηα θπθιψκαηα 

εκπνξίαο αλζξψπηλσλ νξγάλσλ, ν ΟΖΔ ζπλέηαμε Πξσηφθνιιν γηα ηελ Πξφιεςε, 

Καηαζηνιή θαη Σηκσξία ηεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ, ηδίσο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ. 

Σν πξσηφθνιιν εγθξίζεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2003 αθνχ ππνγξάθεθε απφ 117 ρψξεο. 

Σν πξσηφθνιιν απαηηεί φια ηα επηθπξσκέλα θξάηε λα ζεζπίζνπλ εζληθή λνκνζεζία 

εκπνξίαο. 

 

2. Γήισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο γηα ηελ εκπνξία νξγάλσλ θαη ηνλ 

κεηακνζρεπηηθφ ηνπξηζκφ 

 

Σν 2008 ε Δηαηξία Μεηακνζρεχζεσλ θαη ε Γηεζλήο Δηαηξία Νεθξνινγίαο 

θηινμέλεζαλ ηε χλνδν Κνξπθήο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλήζηθεο πξαθηηθήο ηεο εκπνξίαο νξγάλσλ πνπ έρεη γίλεη έλα παγθφζκην πξφβιεκα. Ζ 

ζχλνδνο θνξπθήο ήηαλ κηα πξνέθηαζε ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο Παγθφζκηαο πλέιεπζεο 

Τγείαο ηνπ 2004. Ζ Γήισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο γηα ηελ εκπνξία ησλ νξγάλσλ θαη 

ηνλ κεηακνζρεπηηθφ ηνπξηζκφ ππνγξάκκηζε ηελ απαγφξεπζε ηεο εκπνξίαο νξγάλσλ δηφηη 

ε πξάμε απηή εθκεηαιιεχεηαη ηνπο θησρνχο θαη επάισηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ παξαβηάδεη 

ηηο αξρέο ηηο ηζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Παξά ην 

γεγνλφο πσο ε Γήισζε ππνγξάθεθε απφ 92 ρψξεο, δελ απνηειεί έλα λνκηθά δεζκεπηηθφ 

έγγξαθν. 
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1. Δηζαγσγή ζηελ παξνύζα έξεπλα θαη ζθνπόο ηεο κειέηεο 

 

Ζ δσξεά νξγάλσλ απνηειεί αλακθηζβήηεηα κία πξάμε πξνζθνξάο πξνο ην 

ζπλάλζξσπν. Παξφηη πξφθεηηαη γηα κία πξαγκαηηθή ζσηεξία γηα αξθεηνχο αζζελείο, 

δπζηπρψο ε δηαζεζηκφηεηα κνζρεπκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλε παγθνζκίσο. Δπηπιένλ, ε 

Διιάδα έρεη απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά δσξεάο νξγάλσλ θαη ηζηψλ. Πνιπάξηζκεο 

κειέηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ επηρεηξήζεη λα αλαιχζνπλ ηελ αηηία ησλ ρακειψλ 

απηψλ πνζνζηψλ.  Ζ ζεζκνζέηεζε ζπληνληζηηθνχ δηθηχνπ κεηακνζρεχζεσλ θαίλεηαη πσο 

νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ δνηψλ θαη ησλ κεηακνζρεχζεσλ θαηά 33% θαη 38% αληηζηνίρσο 

εληφο ελφο έηνπο. (Karatzas, Menoudakou et al. 2007) Ζ κειέηε ησλ Μαξαληίδνπ θαη ζπλ. 

(2007) (Marantidou, Loukopoulou et al. 2007) αλέδεημε ηελ αλάγθε παξνρήο θηλήηξσλ γηα 

δσξεά αίκαηνο θαη ηεο ελεκέξσζεο θνηλνχ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο, ελψ ε κειέηε ησλ 

πκβνπιάθε θαη ζπλ. (2009) (Symvoulakis, Komninos et al. 2009) επηβεβαίσζε ηελ 

έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απφ άιιεο αληίζηνηρεο κεηαγελέζηεξεο κειέηεο ήηαλ παξφκνηα, φζνλ 

αθνξά ζηα αίηηα ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ δνηψλ θαη κεηακνζρεχζεσλ. (Georgiadou, 

Sounidakis et al. 2012; Symvoulakis, Tsimtsiou et al. 2012; Symvoulakis, Markaki et al. 

2013) Σα ζπκπεξάζκαηα απηά δελ ζα πξέπεη λα πξνθαινχλ έθπιεμε, θαζφηη νη 

θαηαθεξκαηηζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο θαη ε απνπζία νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηνπ θνηλνχ γχξσ απφ ην δήηεκα απηφ 

δελ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγνχλ ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε. Παξάιιεια, ε έιιεηςε επαξθνχο 

εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ 

αλππαξμία ζρεηηθψλ καζεκάησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο, εγείξεη βάζηκνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ πηζαλφηεηα κεηαζηξνθήο ηεο ηξέρνπζαο ηάζεο κειινληηθψο. 

(Dardavessis, Xenophontos et al. 2011)  

Καζφηη νη λένη πνπ επηιέγνπλ ηε κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε αλακέλεηαη, ιφγσ ηνπ 

πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπο, λα δηαδξακαηίζνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία 

θαη λα επεξεάζνπλ ηηο ηάζεηο θαη απφςεηο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ε κειέηε ησλ 

γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη ηεο πιεξνθφξεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο αξκνδίνπο γηα ηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ πγείαο 

ηεο ρψξαο.  
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θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε γλώζε, ζηάζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζπνπδαζηώλ Γεκνζίσλ Η.Δ.Κ. ζε ζρέζε κε ηε δσξεά νξγάλσλ.  

 

πγθεθξηκέλα, ζηε κειέηε απηή ζα επηρεηξεζεί λα απαληεζνχλ ηα αθφινπζα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

1. Πνηεο είλαη νη απφςεηο, νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε ηε δσξεά 

νξγάλσλ;  

2. Πνηεο είλαη νη γλψζεηο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηνλ εγθεθαιηθφ ζάλαην;  

3. Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ λέσλ (επηζηήκνλεο 

πγείαο ζπγθξηηηθά κε ινηπνχο επηζηήκνλεο) σο πξνο ηα παξαπάλσ δεηήκαηα;  

4. Πνηνη είλαη νη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεηηθφηεξε άπνςε, ζηάζε 

θαη ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε ηε δσξεά νξγάλσλ;  

5. Πνηα ε ζηάζε ησλ λέσλ απέλαληη ζε πηζαλά ελαιιαθηηθά κνληέια παξνρήο θηλήηξσλ γηα 

δσξεά νξγάλσλ θαη ζε πηζαλέο θαηλνηφκεο ηερληθέο πξνζέγγηζεο ππνςεθίσλ δνηψλ 

νξγάλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ;   
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2. Τιηθό θαη κέζνδνο 

2.1. πκκεηέρνληεο θαη ζρεδηαζκόο ηεο κειέηεο 

 

Ζ κειέηε πεξηειάκβαλε ζπνπδαζηέο ησλ Γεκνζίσλ Η.Δ.Κ. ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. Σα 

θξηηήξηα έληαμεο ζηε κειέηε ήηαλ φινη νη ελ ελεξγεία ζπνπδαζηέο, ειηθίαο 18-30 εηψλ 

πνπ θνηηνχζαλ ζηα Η.Δ.Κ. ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηελέξγεηαο ηεο 

κειέηεο. Απφ ηε κειέηε απνθιείζηεθαλ φζνη ζπνπδαζηέο ήηαλ άλσ ησλ 30 εηψλ θαζψο 

θαη φζνη αξλήζεθαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κειέηε. 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο κειέηεο ε εξεπλήηξηα έιαβε ζρεηηθή άδεηα απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.), ζηελ νπνία ππέβαιε ην εξεπλεηηθφ 

πξσηφθνιιν θαη ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην ηεο κειέηεο. Απφ ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 

αθαηξέζεθαλ 8 εξσηήζεηο απφ ηελ Γ.Γ.Γ.Β.Μ., θαηφπηλ ππεξεζηαθήο θαζπζηεξήζεσο ελφο 

έηνπο, θαζφηη εζεσξήζε φηη ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθψο λα νδεγήζνπλ έκκεζα ζε 

απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εξσηψκελσλ. Καηφπηλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη ηεο 

ζρεηηθήο αδεηνδνηήζεσο ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ., ε εξεπλήηξηα επηθνηλψλεζε εγγξάθσο κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Η.Δ.Κ., δεηψληαο ηελ άδεηά ηνπο γηα 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. πλεκκέλα εζηάιε ελεκεξσηηθή επηζηνιή αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ 

ηεο κειέηεο, θαζψο επίζεο ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν, ην εξσηεκαηνιφγην ηεο κειέηεο 

θαη ε αδεηνδφηεζε ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ.. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ειήθζε απάληεζε 

αθνινχζεζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Η.Δ.Κ. Σειηθψο, εθ ησλ 23 

Γηεπζπληψλ Η.Δ.Κ., νη 16 απάληεζαλ ζεηηθψο. Οη ππφινηπνη είηε αξλήζεθαλ είηε 

επηθπιάρηεθαλ λα απαληήζνπλ θαη ηειηθψο νπδέπνηε απάληεζαλ ζεηηθψο. 

Ζ εξεπλήηξηα κεηέβε ζηα 16 Η.Δ.Κ. ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, απφ ηα νπνία έιαβε ηελ 

άδεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. ηα ελ ιφγσ Η.Δ.Κ. ήηαλ εγγεγξακκέλνη 2883 ζπνπδαζηέο 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Δμ’ απηψλ 2445 βξέζεθαλ ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο ζε 2 δηαδνρηθέο επηζθέςεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε θάζε Η.Δ.Κ. Οη ππφινηπνη 

ζπνπδαζηέο είηε απνπζίαδαλ γηα ιφγνπο πγείαο ή γηα άγλσζην ιφγν, είηε έθαλαλ πξαθηηθή 

άζθεζε εθηφο ηνπ Η.Δ.Κ. είηε δελ ήηαλ πιένλ ελεξγνί ζπνπδαζηέο. 

Ζ εξεπλήηξηα απεπζχλζεθε ζε θάζε ηκήκα μερσξηζηά, θάλνληαο κία ζχληνκε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο. ηε ζπλέρεηα, 
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ελεκέξσζε ηνπο ζπνπδαζηέο ζρεηηθά κε ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν θαη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ηνπο επέδεημε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο κειέηεο θαη ηνπο ηφληζε 

αθελφο ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε κειέηε θαη αθεηέξνπ ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζφηη ηα φπνηα δεδνκέλα ηνπο ζα ρξεζηκνπνηνχλην 

απνθιεηζηηθψο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνπο 

ζπνπδαζηέο λα δψζνπλ ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

κειέηε, ζπκπιεξψλνληαο ζρεηηθφ έληππν, ζην νπνίν εθιήζεζαλ λα δψζνπλ ηα ζηνηρεία 

ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο αιιεινγξαθίαο.  

ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ απνδέρζεθαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο εζηάιε ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία κε ζχλδεζκν (web link), πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ειεθηξνληθψο ην 

εξσηεκαηνιφγην. ε φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο εζηάιε εληφο 15 εκεξψλ ππελζπκηζηηθφ 

email. Ζ απνζηνιή επαλαιήθζε ζε άιιεο 15 εκέξεο, κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απαληεηηθφηεηαο. Σν ηειηθφ δείγκα ηεο κειέηεο λα απαξηίδεηαη απφ 1116 άηνκα. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο κειέηεο απεηθνλίδεηαη ζε δηάγξακκα ξνήο ζηελ Δηθφλα 4. 
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Δηθόλα 4. Ο ζρεδηαζκόο ηεο κειέηεο ζε δηάγξακκα ξνήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλεκέξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ 

θαη δήηεζε έγγξαθεο 

ζπγθαηάζεζεο γηα ζπκκεηνρή 

ζηε κειέηε 

23 Η.Δ.Κ. Ννκνχ Αηηηθήο 

7 Γηεπζπληέο Η.Δ.Κ. δελ 

έδσζαλ άδεηα 

16 Η.Δ.Κ. Ννκνχ Αηηηθήο 

έδσζαλ άδεηα  

2883 θαηαγεγξακκέλνη 

ζπνπδαζηέο ζηα 16 Η.Δ.Κ. 

2445 ελ ελεξγεία ζπνπδαζηέο 

αλεπξέζεθαλ ζε 2 δηαδνρηθέο 

επηζθέςεηο ζηα 16 Η.Δ.Κ. 

854 ζπνπδαζηέο δελ 

ζπλαίλεζαλ 

1451 ζπνπδαζηέο 

ζπλαίλεζαλ ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

κειέηε 335 ζπνπδαζηέο δελ 

ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην 

1116 ζπνπδαζηέο 

απνηέιεζαλ ην ηειηθφ 

δείγκα ηεο κειέηεο 

140 ζπνπδαζηέο 

απνθιείζζεθαλ 

ιφγσ ειηθίαο >30 

εηψλ  
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2.2. ρεδηαζκόο θαη δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε εθηεηακέλε αλαδήηεζε ζηηο δηεζλείο 

βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ κειεηψλ πνπ 

δηεξεπλνχλ γλψζεηο, απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηε δσξεά νξγάλσλ. Οη πην 

ζεκαληηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη MEDLINE, EMBASE, 

COCHRANE θαη CINAHL αληρλεχζεθαλ. Βάζεη ηεο αλεπξεζείζεο βηβιηνγξαθίαο, 

ζεκεηψζεθαλ νη εξσηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο θαη απηέο, νη 

νπνίεο είραλ αλαδείμεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο θαη πξνγλσζηηθνχο 

παξάγνληεο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζε Διιεληθέο κειέηεο δεκνζηεπκέλεο ζε δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. ηε ζπλέρεηα, δηαηππψζεθαλ εξσηήζεηο κε πξνζνρή, 

πξνζέρνληαο ηελ απνθπγή ακθηιεγφκελσλ ελλνηψλ θαη θξάζεσλ, δηθνξνχκελσλ 

εξσηήζεσλ θαη εξσηήζεσλ δηπιήο άξλεζεο. ην εξσηεκαηνιφγην απηφ πξνζηέζεθαλ 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπνπδαζηηθή 

ηδηφηεηα ησλ εξσηψκελσλ. 

Ζ πξσηαξρηθή εθδνρή ηνπ ζρεδηαζζέληνο εξσηεκαηνινγίνπ δφζεθε ζε 10 

εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο κε εκπεηξία ζην επηζηεκνληθφ απηφ πεδίν. Γηελεξγήζεθαλ 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ηεο εξεπλήηξηαο κε απηνχο, θαηά ηηο νπνίεο ηνπο δεηήζεθε λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη λα εληνπίζνπλ ηπρφλ δηθνξνχκελεο ή 

πξνβιεκαηηθέο εξσηήζεηο. Δπίζεο, ηνπο δεηήζεθε λα πξνηείλνπλ ηπρφλ επηπιένλ 

εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ έλαληη ηεο 

δσξεάο νξγάλσλ θαη λα απαιείςνπλ ηπρφλ πεξηηηέο εξσηήζεηο, απμάλνληαο ζπλεπψο ηελ 

αμηνπηζηία (reliability) θαη ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ (content validity) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. ιεο νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο δηελεξγήζεθαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κνηξάζηεθε ζε 30 θνηηεηέο, νη νπνίνη επηιέρηεθαλ 

ηπραίσο απφ ηε δεμακελή ηνπ ππφ κειέηε δείγκαηνο ησλ θνηηεηψλ. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία 

επαλαιήθζεθε, ε νπνία νδήγεζε ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην δφζεθε γηα 2ε θνξά ζηνπο ίδηνπο θνηηεηέο ζε κεζνδηάζηεκα 1 

εβδνκάδνο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν επαλαιεςηκφηεηαο ησλ απαληήζεψλ ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ην εξσηεκαηνιφγην εκθάληδε ηθαλνπνηεηηθή 

επαλαιεςηκφηεηα κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ, ρσξίο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 
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παξεθθιίζεηο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%, ελψ νη θνηηεηέο, αμηνινγψληαο 

θξηηηθά ην εξσηεκαηνιφγην, νκφθσλα δήισζαλ φηη νη εξσηήζεηο ήηαλ θαηαλνεηέο θαη φηη 

δελ πξνέθπςαλ λνεκαηηθέο δπζθνιίεο ή αζάθεηεο. Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ηεο κειέηεο 

απνηειείηαη απφ 2 κέξε, κε εληαία δνκή: 

1) Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

2) Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε γλψζε, ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλαθνξηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ. 

Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ηεο κειέηεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα. 

 

2.3. Υνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Μάην έσο Ηνχλην 2013 θαη Ννέκβξην 

2013 έσο Ηνχλην 2014, θαζφηη κεζνιάβεζαλ νη ζεξηλέο δηαθνπέο ησλ Η.Δ.Κ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην κεηαθνξηψζεθε ζε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε 

κειέηε εζηάιε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία κε ζχλδεζκν (web-link). Πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ ειιείπνπζεο ηηκέο, φια ηα πεδία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζεκεηψζεθαλ σο 

ππνρξεσηηθά θαη ην εξσηεκαηνιφγην δελ κπνξνχζε λα ππνβιεζεί απφ ηνλ εξσηψκελν εάλ 

δελ είραλ απαληεζεί φιεο νη εξσηήζεηο. ε φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο εζηάιε εληφο 15 

εκεξψλ ππελζπκηζηηθφ email. Ζ απνζηνιή επαλαιήθζε ζε άιιεο 15 εκέξεο, κε ζθνπφ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απαληεηηθφηεηαο. 

 

2.4. Ζζηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην εγθξίζεθε ηφζν απφ ηελ Γ.Γ.Γ.Β.Μ. φζν θαη απφ ην Σκήκα 

Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ.  Οη 

ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ αλσλπκία ησλ απαληήζεψλ ηνπο θαη γηα ηε ρξήζε 

ησλ απαληήζεψλ ηνπο απνθιεηζηηθψο θαη κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο.  Δπηπιένλ, 

παξφηη ηνλίζηεθε ζηνπο ζπνπδαζηέο ε ζεκαζία ηεο επίηεπμεο ηεο κεγίζηεο δπλαηήο 
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απαληεηηθφηεηαο ζηελ έξεπλα, ππνγξακκίζηεθε φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη 

εληειψο εζεινληηθή θαη φηη ε απφθαζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ή κε ζηελ έξεπλα δελ ζα 

επέζπξε νπνηαδήπνηε είδνπο αθαδεκατθή δηάθξηζε, ζεηηθή ή αξλεηηθή.  

 

2.5. Μεζνδνινγία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά εξγαιεία ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Ζ θαλνληθφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ ειέγρζεθε κε ηε ζηαηηζηηθή δνθηκαζία Kolmogorov-Smirnov.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο γλψζεο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

δεκηνπξγήζεθε ε θιίκαθα «γλώζε», ε νπνία πξνθχπηεη βάζεη ησλ αθνινχζσλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: 

Δξψηεζε 23: Ση ζεκαίλεη ν φξνο «Γσξεά Οξγάλσλ»; Παξαθαιώ δηαιέμηε κόλν κία 

απάληεζε 

α. Αθαίξεζε ηζηψλ/νξγάλσλ απφ ην αλζξψπηλν ζψκα ελφο λεθξνχ 

β. Αθαίξεζε ηζηψλ/νξγάλσλ απφ ην αλζξψπηλν ζψκα ελφο δσληαλνχ δφηε 

γ. Αθαίξεζε ηζηψλ απφ ην αλζξψπηλν ζψκα γηα κεηακφζρεπζε ζε άιινλ άλζξσπν 

δ. Μεηαθνξά θπηηάξσλ/σαξίνπ/ζπέξκαηνο/εκβξχνπ  

ε. ια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά 

ζη. Γελ γλσξίδσ 

 

Δξψηεζε 27: Πνηα φξγαλα ή ηζηνί κπνξνχλ λα δσξηζηνχλ; Μπνξείο λα δηαιέμεηο 

πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο 

α. Καξδηά 

β. Μάηηα (θεξαηνεηδήο) 
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γ. πθψηη 

δ. Γέξκα 

ε. Μπειφο ησλ νζηψλ 

ζη. Λεπηφ έληεξν 

δ. Πάγθξεαο 

ε. ια ηα παξαπάλσ 

ζ. Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

η. Άιιν 

 

Δξψηεζε 31: Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα ηελ αθφινπζε πξφηαζε: «Οη παξνχζεο αλάγθεο 

γηα κεηακφζρεπζε νξγάλσλ θαιχπηνληαη πιήξσο»; Παξαθαιώ δηάιεμε κόλν κία απάληεζε 

α. Δίλαη εληειψο ζσζηφ 

β. Γελ είλαη ζσζηφ – Τπάξρεη έιιεηςε νξγάλσλ 

γ. Δίλαη ελ κέξεη ζσζηφ 

δ. Γελ μέξσ 

 

Δξψηεζε 57: Πνηνο λφκνο ηζρχεη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ; Παξαθαιώ 

δηάιεμε κόλν κία απάληεζε 

α. Γηα λα είλαη θάπνηνο δσξεηήο νξγάλσλ πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη εγγξαθεί ζε 

θαηάινγν δνηψλ νξγάλσλ ή λα έρεη θάξηα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Μεηακνζρεχζεσο 

(Δ.Ο.Μ.) 

β. Γηα λα είλαη θάπνηνο δσξεηήο νξγάλσλ πξέπεη λα ην έρεη δειψζεη πξνθνξηθά ή γξαπηά. 

γ. Αλ θάπνηνο είλαη εγθεθαιηθά λεθξφο, ηφηε νη ζπγγελείο ηνπ είλαη απηνί πνπ 

απνθαζίδνπλ γηα ην αλ ζα γίλεη δσξεά ησλ νξγάλσλ ηνπ ή φρη 



Γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

103 

 

δ. Σν θξάηνο έρεη δηθαίσκα λα έρεη πξφζβαζε ζηα φξγαλα ελφο λεθξνχ ρσξίο λα απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε έγθξηζε, εθηφο θαη αλ πξνυπάξρεη δήισζε ηνπ λεθξνχ φηη δελ επηζπκεί λα 

γίλεη δσξεηήο νξγάλσλ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ 

ε. Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε 

 

Ζ θιίκαθα «γλψζε» βαζκνινγείηαη ζχκθσλα κε ην άζξνηζκα ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ 

(23ε, 27ε, 31β, 57δ) ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο. Γηα θάζε κία ζσζηή απάληεζε, 

πξνζηίζεηαη έλαο βαζκφο. Καηά ζπλέπεηα, ε κεηαβιεηή «γλψζε» κπνξεί λα ιάβεη θαη’ 

ειάρηζην ηελ ηηκή 0 θαη θαηά κέγηζην ηελ ηηκή 4. 

 Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζηάζεο ησλ εξσηψκελσλ απέλαληη ζηε δσξεά νξγάλσλ 

δεκηνπξγήζεθε ε θιίκαθα «ζηάζε», ε νπνία πξνθχπηεη βάζεη ησλ αθφινπζσλ εξσηήζεσλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: 

Δξψηεζε 32: Έρεηο θάξηα δσξεηή νξγάλσλ; Παξαθαιώ δηάιεμε κόλν κία απάληεζε 

α. Ναη 

β. ρη αιιά ζα ην ήζεια 

γ. ρη θαη δελ ζα ην ήζεια 

 

Δξψηεζε 33: Θα γηλφζνπλ δσξεηήο νξγάλσλ ελ δσή; Παξαθαιώ δηάιεμε κόλν κία 

απάληεζε 

α. Ναη 

β. ρη 

γ. Ναη αιιά κφλν γηα θάπνηνλ ζπγγελή κνπ 

δ. Γελ μέξσ 
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Δξψηεζε 34: Θα γηλφζνπλ δσξεηήο νξγάλσλ κεηά ην ζάλαηφ ζνπ (πησκαηηθφο δφηεο); 

Παξαθαιώ δηάιεμε κόλν κία απάληεζε 

α. Ναη 

β. ρη 

γ. Ναη αιιά κφλν γηα θάπνην ζπγγελή κνπ 

δ. Γελ μέξσ 

 

Δξψηεζε 36: Θα δερφζνπλ δσξεά νξγάλνπ; Μπνξείο λα δηαιέμεηο πεξηζζόηεξεο από κία 

απαληήζεηο 

α. Ναη, απφ δσληαλφ δφηε 

β. Ναη, απφ δψν 

γ. Ναη, απφ λεθξφ δφηε 

δ. ρη, ζε θακία πεξίπησζε 

 

Δξψηεζε 37: Δίζαη δσξεηήο αίκαηνο; Παξαθαιώ δηάιεμε κόλν κία απάληεζε 

α. Ναη 

β. ρη γηαηί δελ κνπ επηηξέπεηαη 

γ. ρη 

δ. ρη θαη δελ ζα ήζεια  

 

Ζ θιίκαθα «ζηάζε» βαζκνινγείηαη σο εμήο: 

 Απφ ηελ εξψηεζε 32 ιακβάλνληαη 2 βαζκνί γηα ηελ απάληεζε α, 1 γηα ηελ 

απάληεζε β θαη 0 γηα ηελ απάληεζε γ. 
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 Απφ ηελ εξψηεζε 33 ιακβάλνληαη 2 βαζκνί γηα ηελ απάληεζε α, 1 γηα ηελ 

απάληεζε γ θαη 0 γηα ηηο απαληήζεηο β θαη δ. 

 Απφ ηελ εξψηεζε 34 ιακβάλνληαη 2 βαζκνί γηα ηελ απάληεζε α, 1 γηα ηελ 

απάληεζε γ θαη 0 γηα ηηο απαληήζεηο β θαη δ. 

 Απφ ηελ εξψηεζε 36 ιακβάλεηαη 1 βαζκφο αλ ν εξσηψκελνο επέιεμε ηελ 

απάληεζε , β ή γ θαη 0 βαζκφο γηα ηελ απάληεζε δ. 

 Απφ ηελ εξψηεζε 37 ιακβάλεηαη 1 βαζκφο γηα ηελ απάληεζε α θαη 0 γηα θάζε άιιε 

απάληεζε. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε κεηαβιεηή «ζηάζε» κπνξεί λα ιάβεη θαη’ ειάρηζην ηελ ηηκή 

0 θαη θαηά κέγηζην ηελ ηηκή 8. 

  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πιεξνθόξεζεο ησλ εξσηψκελσλ απέλαληη ζηε δσξεά 

νξγάλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εξψηεζε 24, ε νπνία αθνξά ζην βαζκφ πιεξνθφξεζεο πνπ 

πηζηεχεη ν εξσηψκελνο φηη έρεη ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ. Σέινο, γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο ηπρφλ πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

δεκηνπξγήζεθε ε θιίκαθα «εκπεηξία», ε νπνία πξνθχπηεη βάζεη ησλ αθφινπζσλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: 

Δξψηεζε 28: Έρεηο θαλέλα ζπγγελή ή θίιν πνπ λα έρεη δσξίζεη φξγαλα; 

α. Ναη 

β. ρη 

 

Δξψηεζε 29: Έρεηο θαλέλα ζπγγελή ή θίιν πνπ λα έρεη ρξεηαζηεί κφζρεπκα; 

α. Ναη 

β. ρη 
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Δξψηεζε 30: Έρεηο θαλέλα ζπγγελή ή θίιν πνπ λα έρεη ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε; 

α. Ναη 

β. ρη 

Ζ θιίκαθα «εκπεηξία» βαζκνινγείηαη ζχκθσλα κε ην άζξνηζκα ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ε κεηαβιεηή «εκπεηξία» κπνξεί λα ιάβεη θαη’ 

ειάρηζην ηελ ηηκή 0 θαη θαηά κέγηζην ηελ ηηκή 3. 

 ηε ζπλέρεηα έγηλαλ κνλνκεηαβιεηνί έιεγρνη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «γλψζε», 

«ζηάζε», «πιεξνθφξεζε» θαη ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ ηεο κειέηεο καο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη δηελεξγνχκελνη έιεγρνη είραλ βηνινγηθφ λφεκα. Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ 

κνλνπαξαγνληηθψλ ειέγρσλ σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ειήθζε ην p=0.05. 

Οη κνλνπαξαγνληηθνί έιεγρνη δηελεξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε κε παξακεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

ειέγρσλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο έιεγρνη: 

1) πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman (γηα ζπλερείο κε θαλνληθέο κεηαβιεηέο).  

2) Wilcoxon rank-sum test. Ζ ζηαηηζηηθή απηή δνθηκαζία ειέγρεη ηελ ππφζεζε φηη 

δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ πιεζπζκνχο κε ηελ ίδηα θαηαλνκή. Ο 

έιεγρνο απηφο νλνκάδεηαη επίζεο Mann-Witney two-sample statistic. 

3) Kruskal-Wallis rank test. Ζ ζηαηηζηηθή απηή δνθηκαζία ειέγρεη ηελ ππφζεζε φηη 

δηάθνξα ζηαηηζηηθά δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ.(Statacorp. 

2009) 

ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθαλ πνιππαξαγνληηθνί έιεγρνη κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ («γλψζε», «ζηάζε», «πιεξνθφξεζε») θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, κε 

ηηο νπνίεο είραλ αλαδεηρζεί ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο θαηά ηνπο 

κνλνπαξαγνληηθνχο ειέγρνπο, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε αλεμάξηεησλ πξνγλσζηηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο γλψζεο, ζηάζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ ζπνπδαζηψλ ζρεηηθά κε ηε 

δσξεά νξγάλσλ. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πνιππαξαγνληηθνχ κνληέινπ εμεηάζηεθαλ νη 

ηδηφηεηεο ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα, ειέγρζεθε θαηά πφζνλ νη ελ ιφγσ 

κεηαβιεηέο αθνινπζνχζαλ θαλνληθή θαηαλνκή. Γηα ηνλ έιεγρν απηφ δηελεξγήζεθαλ νη 

αθφινπζεο ζηαηηζηηθέο δνθηκαζίεο: 
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1) Έιεγρνη θαλνληθφηεηαο Shapiro-Wilk θαη Shapiro-Frankia. 

2) Έιεγρνο αζπκκεηξίαο θαη θπξηψζεσο γηα θαλνληθφηεηα (skewness and kyrtosis 

test for normality) 

3) Έιεγρνο θαλνληθφηεηαο Kolmogorov-Smirnov 

4) Έιεγρνο θαλνληθφηεηαο OLS Non Normality Anderson-Darling Test. 

ηελ πεξίπησζε εθείλε φπνπ κία ή πεξηζζφηεξεο ζηαηηζηηθέο δνθηκαζίεο 

νδεγνχζαλ ζηελ απφξξηςε ηεο ππφζεζεο ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο, δεδνκέλνπ φηη νη 

κεηαβιεηέο απφ ηηο νπνίεο νη θιίκαθεο απηέο πξνέθπςαλ είλαη δηαηάμηκεο, αλαδεηήζεθε 

θαηά πφζνλ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζνχλ ην proportional 

odds κνληέιν, ην νπνίν απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ordinal logistic regression. 

Ζ ordinal logistic regression είλαη έλα κνληέιν παιηλδξφκεζεο γηα εμαξηεκέλεο δηαηάμηκεο 

κεηαβιεηέο. Σππηθά νη κεηαβιεηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξσηήζεηο βαζηδφκελεο ζηελ 

θιίκαθα Likert ζεσξνχληαη δηαηάμηκεο. Δθφζνλ ε ηζρχο ηνπ proportional odds κνληέινπ 

επηβεβαησλφηαλ, δηελεξγείην ordinal logistic regression. ηελ πεξίπησζε ηεο ordinal 

logistic regression πηνζεηήζεθε ε ηερληθή stepwise backward logistic regression, κε 

θαηψθιη p-value γηα αθαίξεζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο απφ ην κνληέιν (p-remove) ην 

0.10. 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε δηελεξγήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα STATA version 

11.2 (STATA Corp., Texas, USA). 
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3. Απνηειέζκαηα 

3.1. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά 

3.1.1. Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριςτικά 

 

Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπνπδαζηψλ ήηαλ 21.1±3.02 έηε. Δθ ησλ εξσηεζέλησλ ην 

20.2% ήηαλ άλδξεο θαη 79.8% ήηαλ γπλαίθεο. Σν 38.7% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 

επαγγεικαηίεο πγείαο. Σν 91.2% ησλ εξσηεζέλησλ είρε Διιεληθή εζληθφηεηα, ελψ ην 

91.6% δήισζε φηη ε κεηέξα ηνπο έρεη Διιεληθή εζληθφηεηα θαη ην 93.6% δήισζε φηη ν 

παηέξαο ηνπο έρεη Διιεληθή εζληθφηεηα. Αθφκε, ην 87.1% δήισζε φηη έρεη αδέιθηα θαη ην 

4.84% φηη έρεη παηδηά. Ζ νηθνγέλεηα ησλ εξσηεζέλησλ απαξηίδεηαη θαηά κέζνλ φξν απφ 

4.3±1.36 άηνκα (δηάκεζνο ηηκή=4). Σν πξνεμάξρνλ ζξήζθεπκα ήηαλ Υξηζηηαλφο 

Οξζφδνμνο (91.2%).  

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ απεηθνλίδεηαη ζην Γξάθεκα 10. 
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Γξάθεκα 10. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα ησλ εξσηεζέλησλ απεηθνλίδεηαη ζην 

Γξάθεκα 11 θαη Γξάθεκα 12. εκεηψλεηαη φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν αλαθέξεηαη ζε 

νινθιεξσκέλα επίπεδα εθπαίδεπζεο (απνθνίηεζε). 
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Γξάθεκα 11. Μνξθσηηθό επίπεδν κεηέξαο  

 

  

Γξάθεκα 12. Μνξθσηηθό επίπεδν παηέξα 

 

Σν επάγγεικα ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα ησλ εξσηεζέλησλ απεηθνλίδεηαη ζην Γξάθεκα 

13 θαη ην Γξάθεκα 14, ελψ ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ ζην Γξάθεκα 

15. 
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Γξάθεκα 13. Δπάγγεικα κεηέξαο 

 

 

Γξάθεκα 14. Δπάγγεικα παηέξα 
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Γξάθεκα 15. Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

 

 

 Αθφκε, δηεξεπλήζεθε εκκέζσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγελείαο ησλ 

εξσηεζέλησλ, αλαδεηψληαο ηελ ηπρφλ χπαξμε ρξεψλ ή δαλείσλ. Οη απαληήζεηο 

απεηθνλίδνληαη ζην Γξάθεκα 16. 

Γξάθεκα 16. Οηθνγελεηαθά ρξέε ή δάλεηα 
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 ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθαλ νη θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ε θαηαλάισζε αιθνφι. 

Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη (53.3%) ήηαλ ελεξγείο ή πξψελ θαπληζηέο, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην Γξάθεκα 17. Σα παθέηα-έηε πνπ έρνπλ θαπλίζεη έσο ηε ζηηγκή ηεο έξεπλαο νη 

εξσηψκελνη ήηαλ θαηά κέζνλ φξν 3.67±5.39.  

Γξάθεκα 17. Καπληζηηθή ζπλήζεηα 

 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο, νη εξσηψκελνη αλέθεξαλ θαηά 

κέζνλ φξν θαηαλάισζε 1.40±1.99 πνηήξηα αιθνφι ηελ εβδνκάδα, ελψ ε εθηίκεζή ηνπο 

γηα ην βαζκφ θαηαλάισζεο αιθνφι θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 18. Σα απνηειέζκαηα δελ 

δηέθεξαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά αλά θχιν (Wilcoxon rank sum test, p=0.443 θαη p=0.589 

αληίζηνηρα). Ζ αλαθεξφκελε θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα αιθνφι ζε εβδνκαδηαία βάζε 

θαηλφηαλ λα έρεη πνιχ ηζρπξή ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ αλαθεξφκελν βαζκφ 

θαηαλάισζεο αιθνφι (Spearman’s rho=0.816, p 

<0.0001), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη αμηνπηζηία ησλ εξσηεζέλησλ ζην δήηεκα απηφ. 

46,7% 

15,3% 

38,0% 

Καπνιςτισ 

Όχι 

Πρϊθν 

Ενεργόσ 
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Γξάθεκα 18. Καηαλάισζε αιθνόι 

 

 

3.1.2. Ερωτήςεισ ςχετικά με τη δωρεά οργάνων 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ 

ηεο «Γσξεάο νξγάλσλ». πσο πξνθχπηεη απφ ην Γξάθεκα 19, κφλν ην 37.9% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ ζσζηά. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη κε ην γεγνλφο φηη νη 

εξσηψκελνη αλαθέξνπλ φηη ε πιεξνθφξεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ είλαη θαηά 

κέζνλ φξν κέηξηα (3.13±1.05) θαη κε ην φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εμ’ απηψλ (86.3%) 

ζα επηζπκνχζε θαιχηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά. εκεησηένλ φηη, ελψ νη άλδξεο θαη νη 

γπλαίθεο δελ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο φζνλ 

αθνξά ζηνλ νξηζκφ ηεο δσξεάο νξγάλσλ θαη ζηελ επηζπκία ηνπο γηα θαιχηεξε ελεκέξσζε, 

νη γπλαίθεο θαίλνληαη λα δειψλνπλ φηη ε πιεξνθφξεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δσξεά 

νξγάλσλ είλαη ιηγφηεξν θαιή ζπγθξηηηθψο κε ηνπο άλδξεο (Γπλαίθεο: 3.04±1.04, Άλδξεο: 

3.48±1.05, Wilcoxon rank sum test, p=0.044).  
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Γξάθεκα 19. Οξηζκόο "Γσξεάο Οξγάλσλ" 

 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθαλ νη πεγέο πιεξνθφξεζεο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηε 

δσξεά νξγάλσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην Γξάθεκα 20. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε 

επίζεο φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο δελ αλαθέξνπλ ζπρλφηεξα πιεξνθφξεζε απφ ηα 

καζήκαηα ηνπ ΗΔΚ γηα ηε δσξεά νξγάλσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο κε επαγγεικαηίεο πγείαο 

(Pearson’s chi2=0.097, p=0.756). 

Γξάθεκα 20. Πεγέο πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ 
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Οη εξσηψκελνη θιήζεθαλ επίζεο λα ππνδείμνπλ πνηα φξγαλα ή ηζηνί δσξίδνληαη. 

Οη απαληήζεηο ηνπο απεηθνλίδνληαη ζην Γξάθεκα 21. 

Γξάθεκα 21. ξγαλα/ηζηνί πνπ δσξίδνληαη 

 

 

 Αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θιίκαθα «εκπεηξία», 7.3% ησλ 

ζπνπδαζηψλ δήισζαλ φηη έρνπλ ζπγγελή ή θίιν πνπ λα έρεη δσξίζεη φξγαλα, 14.5% έρνπλ 

ζπγγελή ή θίιν πνπ λα έρεη ρξεηαζηεί κφζρεπκα θαη 15.3% έρνπλ ζπγγελή ή θίιν πνπ λα 

έρεη ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε. Δπίζεο, κφλν ην 59.7%  ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ 

εξσηήζεθαλ αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρεη έιιεηςε νξγάλσλ πξνο κεηακφζρεπζε.  

 Δπηπιένλ, δηεξεπλήζεθε ε ζηάζε ησλ ζπνπδαζηψλ απέλαληη ζηε δσξεά νξγάλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ην 55.7% εμ’ απηψλ δήισζε φηη ζα ήζειε λα έρεη θάξηα δσξεηή νξγάλσλ, 

ελψ ε πξνζπκία ησλ ζπνπδαζηψλ λα γίλνπλ δσξεηέο νξγάλσλ ελ δσή θαη κεηά ζάλαηνλ 

απεηθνλίδεηαη ζην Γξάθεκα 22. Οη δηαθνξέο ησλ απφςεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηε δσξεά 

νξγάλσλ ελ δσή θαη κεηά ζάλαηνλ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο (Wilcoxon Signank test, 
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p<0.0001), κε ηελ πξνζπκία ησλ ζπνπδαζηψλ λα απμάλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κεηαζαλάηηαο δσξεάο νξγάλσλ. 

Γξάθεκα 22. Γσξεά νξγάλσλ ελ δσή θαη κεηά ζάλαηνλ 

 

 

 ηελ πεξίπησζε ησλ κε δσξεηψλ ή φζσλ δελ ζα ήζειαλ λα είλαη δσξεηέο, 

δηεξεπλήζεθε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ζα δψξηδαλ ηα φξγαλά ηνπο. Σα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζην Γξάθεκα 23. 
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Γξάθεκα 23. Αηηίεο κε δσξεάο νξγάλσλ 

 

 Αθφκε, νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπ ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ζα 

δερφληνπζαλ δσξεά νξγάλνπ. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γξάθεκα 24. 

Γξάθεκα 24. Απνδνρή δσξεάο νξγάλνπ 

 

 Μεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ, κφλν ην 1 ζηνπο 3 (32.3%) αλαθέξεη φηη είλαη δσξεηήο 

αίκαηνο, ελψ 1 ζηνπο 3 αλαθέξεη αθφκε φηη δελ είλαη δσξεηήο δηφηη δελ ηνπ επηηξέπεηαη. 

Σν 17.8% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ φηη θνβνχληαη λα δσξίζνπλ αίκα θαη 11.9% κεηαμχ 
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ησλ φζσλ είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη ζηε δσξεά νξγάλσλ δειψλνπλ φηη ζα ηνπο πείξαδε 

πνηνο ζα ιάβεη ηα φξγαλά ηνπο κεηά ην ζάλαηφ ηνπο. Δπηπιένλ, 39.5% ησλ εξσηεζέλησλ 

εθθξάδνπλ ην θφβν φηη κπνξεί λα ηνπο αθαηξεζνχλ φξγαλα κεηά ην ζάλαηφ ηνπο ρσξίο ηελ 

πξνεγνπκέλε έγθξηζή ηνπο, 3 ζηνπο 4 πηζηεχνπλ φηη ηα φξγαλα πνπ δσξίδνληαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ παξά ηε ζέιεζε ηνπ δσξεηή γηα άιινπο ζθνπνχο, φπσο ηαηξηθή έξεπλα 

ή εκπνξία θαη 35.5% ησλ ζπνπδαζηψλ θνβνχληαη φηη ην λα δειψζνπλ φηη ζέινπλ λα είλαη 

δσξεηέο νξγάλσλ ή λα έρνπλ θάξηα δσξεηή είλαη ζαλ λα παίδνπλ κε ην ζάλαηφ ηνπο (λα 

πξνθαινχλ ην ζάλαηφ ηνπο). Δπηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο αλαθέξνπλ θαηά κέζνλ φξν κέηξηνπ 

βαζκνχ θφβν γηα ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ (3.23±1.25, δηάκεζνο ηηκή=3) θαη ζθέθηνληαη 

κεηξίσο ζπρλά ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ (2.67±1.16, δηάκεζνο ηηκή=3). Ο θφβνο θαη ε ζθέςε 

ηνπ ζαλάηνπ δελ είραλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ησλ ζπνπδαζηψλ 

(Spearman’s rho=0.090, p=0.321 θαη Spearman’s rho=0.092, p=0.308 αληηζηνίρσο) θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηα αληίζηνηρα Γξαθήκαηα. 

 

Γξάθεκα 25. Βαζκόο θόβνπ ζαλάηνπ 
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Γξάθεκα 26. πρλόηεηα ζθέςεο ηδέαο ζαλάηνπ 

 

 Αθφκε, νη ζπνπδαζηέο εξσηήζεθαλ γηα ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εζεινληηθέο 

δξάζεηο. Σν Γξάθεκα 27 παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

  

Γξάθεκα 27. πκκεηνρή ζε ΜΚΟ, εζεινληηθή εξγαζία ή άιιεο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 

 Παξάιιεια, δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ζρεηηθά κε ην ζάλαηφ 

ηνπο ή ην ζάλαην ζηελνχ ζπγγελή ηνπο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην Γξάθεκα 28. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Πολφ 

Αρκετά 

Μζτρια 

Λίγο 

Κακόλου 

4,8% 

22,6% 

25,8% 

28,2% 

18,6% 

Συχνότθτα ςκζψθσ τθσ ιδζασ 
κανάτου 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ναι, τακτικά 

Ναι, που και που 

Όχι, αλλά κα ικελα 

Όχι, και δεν κα ικελα 

7,3% 

21,8% 

53,2% 

17,7% 

Συμμετοχι ςε ΜΚΟ, εκελοντικι 
εργαςία ι άλλεσ κοινωνικζσ 

δραςτθριότθτεσ 



Γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

121 

 

Γξάθεκα 28. Απόςεηο πεξί ζαλάηνπ ηδίνπ ή ζηελνύ ζπγγελή 
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 Δπηπξνζζέησο, νη εξσηψκελνη εθιήζεζαλ λα απνθαλζνχλ ζρεηηθψο κε ην αλ 

γλσξίδνπλ ηη είλαη ν εγθεθαιηθφο ζάλαηνο θαη αλ κπνξεί θάπνηνο κε εγθεθαιηθφ ζάλαην λα 

ζπλέιζεη θαη λα δήζεη κηα θπζηνινγηθή δσή. Οη απαληήζεηο ηνπο θαίλνληαη ζην Γξάθεκα 

29 θαη Γξάθεκα 30 θαη είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ θχινπ θαη ηνπ αλ νη λένη είλαη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ή φρη. 

Γξάθεκα 29. Γλώζε πεξί εγθεθαιηθνύ ζαλάηνπ 

 

Γξάθεκα 30. Ηθαλόηεηα πιήξνπο απνθαηαζηάζεσο ζηε δσή ελόο εγθεθαιηθώο 

λεθξνύ αηόκνπ 
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 Ζ εκπηζηνζχλε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο ηαηξφ δηεξεπλήζεθε 

επίζεο κέζσ θαηάιιειεο εξψηεζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δείρλνπλ αξθεηά 

κεγάινπ βαζκνχ εκπηζηνζχλε (κέζε ηηκή: 3.93±0.834, δηάκεζνο ηηκή: 4) κεηαμχ ησλ 

ζπνπδαζηψλ πνπ έρνπλ πξνζσπηθφ/νηθνγελεηαθφ ηαηξφ θαη ηα νπνία θαίλνληαη ζην 

Γξάθεκα 31. 

Γξάθεκα 31. Δκπηζηνζύλε ζηνλ νηθνγελεηαθό ηαηξό 

 

 Ζ εκπηζηνζχλε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηνπο ηαηξνχο δηεξεπλήζεθε θαη απφ κία δεχηεξε 

εξψηεζε, ε νπνία είρε σο δεηνχκελν ην βαζκφ πεπνίζεζεο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ην 

φηη ε ηαηξηθή νκάδα ζα έθαλε φ,ηη κπνξνχζε γηα λα ζψζεη ηε δσή ελφο αλζξψπνπ πνπ είλαη 

δσξεηήο νξγάλσλ. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην Γξάθεκα 32. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Απόλυτα 

Αρκετά 

Μζτρια 

Λίγο 

Κακόλου 

23,9% 

50,7% 

21,1% 

2,8% 

1,4% 

Εμπιςτοςφνθ ςτον οικογενειακό 
ιατρό 
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Γξάθεκα 32. Πεπνίζεζε όηη ε ηαηξηθή νκάδα ζα έθαλε ό,ηη κπνξνύζε γηα λα ζώζεη ηε 

δσή ελόο αλζξώπνπ πνπ είλαη δσξεηήο νξγάλσλ 

 

 

 Αθφκε, ζεκαληηθή θξίζεθε ε δηεξεχλεζε ησλ νξγάλσλ εθείλσλ πνπ νη εξσηψκελνη 

ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα δσξίζνπλ θαηά ή κεηά ην ζάλαηφ ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ε ζηάζε ηνπο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ είλαη ζεηηθή. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην 

Γξάθεκα 33. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Απόλυτα 

Αρκετά 

Μζτρια 

Λίγο 

Κακόλου 

24,8% 

30,5% 

24,8% 

9,5% 

10,5% 

Πεποίκθςθ ότι θ ιατρικι ομάδα κα ζκανε 
ό,τι μποροφςε για να ςϊςει τθ ηωι ενόσ 
ανκρϊπου που είναι δωρθτισ οργάνων 
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Γξάθεκα 33. ξγαλα πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο/ε λα δσξίζεη θαηά/κεηά ζάλαηνλ 

 

 Ζ άπνςε ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ιηζηψλ αλακνλήο 

γηα ηε δσξεά νξγάλσλ επίζεο κειεηήζεθε (Γξάθεκα 34). 
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
72,6% 

66,9% 65,3% 

48,4% 

65,3% 

39,5% 

63,7% 63,7% 

33,1% 

52,4% 
55,7% 

29,8% 
27,4% 

33,1% 34,7% 

51,6% 

34,7% 

60,5% 

36,3% 36,3% 

66,9% 

47,6% 
44,4% 

70,2% 

Όργανα που κα ιταν διατεκειμζνοσ/θ να 
δωρίςει κατά/μετά κάνατον 

Ναι 

Όχι 
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Γξάθεκα 34. Οξγάλσζε ιηζηώλ αλακνλήο γηα δσξεά νξγάλσλ 

 

 Αθφκε, νη ζπνπδαζηέο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ θαηαιιειφηεξν θαηά ηε γλψκε 

ηνπο ηξφπν δηαλνκήο ησλ νξγάλσλ γηα κεηακφζρεπζε. Οη απαληήζεηο ηνπο εκθαλίδνληαη 

ζην Γξάθεκα 35. 

Γξάθεκα 35. Σξόπνο δηαλνκήο νξγάλσλ γηα κεηακόζρεπζε 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ηπρφλ επίδξαζε ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο ζηηο απφςεηο 

ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ, νη ζπνπδαζηέο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην πφζν 

ζξεζθεπφκελνη είλαη. Οη απαληήζεηο πνπ πξνέθπςαλ παξαηίζεληαη ζην Γξάθεκα 36. 

8,9% 

47,6% 

43,6% 

Οργάνωςθ λιςτϊν αναμονισ για δωρεά 
οργάνων 

Οι επίςθμοι δωρθτζσ οργάνων να 
ζχουν προτεραιότθτα 

Τα όργανα να δωρίηονται μόνο για 
ςοβαρζσ ι επείγουςεσ 
καταςτάςεισ 

Να δίνεται προτεραιότθτα ςτουσ 
παλαιότερουσ ςτθ λίςτα αναμονισ 
αςκενείσ 

8,9% 

34,7% 

15,3% 

41,1% 

Τρόποσ διανομισ οργάνων για μεταμόςχευςθ 

Κάκε νομόσ κα πρζπει να 
χρθςιμοποιεί κατά προτεραιότθτα 
τα όργανα από δότεσ του νομοφ 

Η διάκεςθ των οργάνων να είναι 
πανελλαδικι 

Η διάκεςθ των οργάνων να είναι 
πανευρωπαϊκι 

Η διάκεςθ των οργάνων να είναι 
παγκόςμια 
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Γξάθεκα 36. Βαζκόο ζξεζθεπηηθόηεηαο 

 

 Παξάιιεια, νη εξσηψκελνη εθιήζεζαλ λα απνθαλζνχλ γηα ηελ άπνςε ηεο 

ζξεζθείαο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ θαη ηε κεηακφζρεπζε. Ζ άπνςή ησλ 

Υξηζηηαλψλ Οξζνδφμσλ θαηαγξάθεηαη ζην Γξάθεκα 37. 

Γξάθεκα 37. Άπνςε ζξεζθείαο πεξί δσξεάο νξγάλσλ θαη κεηακνζρεύζεσο 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Άκεοσ Κακόλου Λίγο Μζτρια Αρκετά Πολφ 

5,7% 
3,2% 4,8% 

21,8% 

46,8% 

17,7% 

Βακμόσ κρθςκευτικότθτασ 

12,5% 

6,3% 

25,9% 55,4% 

Άποψθ κρθςκείασ περί δωρεάσ 
οργάνων και μεταμοςχεφςεωσ 

Είναι κατά 

Δεν ζχει εκφράςει άποψθ 

Είναι υπζρ 

Δεν ξζρω 
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 Δπηπξνζζέησο, νη ζπνπδαζηέο εξσηήζεθαλ, αλαθνξηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ ελφο 

λεθξνχ, ζε πνηα πεξίπησζε ν πην θνληηλφο ηνπ άλζξσπνο ζα πξέπεη λα εξσηάηαη γηα λα ηελ 

εγθξίλεη. Οη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαηαγξάθνληαη ζην Γξάθεκα 38. 

 

Γξάθεκα 38. πλζήθεο έγθξηζεο δσξεάο νξγάλσλ λεθξνύ από θνληηλό ζπγγελή 

 

 Σν επφκελν αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηεο ηξέρνπζαο κειέηεο ήηαλ νη γλψζεηο ησλ 

λέσλ ζρεηηθά κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαζψο θαη πψο ζα έθξηλαλ λφκν πνπ επηηξέπεη 

ζην Κξάηνο λα έρεη πξφζβαζε ζηα φξγαλα λεθξνχ ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

έγθξηζε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ζην Γξάθεκα 39 θαη Γξάθεκα 40. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Άλλο 

Μόνο όταν ο νεκρόσ πριν πεκάνει δεν 
είχε τα λογικά του 

Μόνο όταν θ γνϊμθ του νεκροφ δεν 
ιταν γνωςτι από πριν 

Ο πιο κοντινόσ του άνκρωποσ κα 
πρζπει να ερωτάται πάντα για ζγκριςθ 

8,9% 

16,1% 

34,7% 

40,3% 

Συνκικεσ ζγκριςθσ δωρεάσ οργάνων 
νεκροφ από κοντινό ςυγγενι 
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Γξάθεκα 39. Ηζρύσλ λόκνο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

 

Γξάθεκα 40. Κξίζε ζρεηηθά κε λόκν πνπ δίλεη ζην Κξάηνο πξόζβαζε ζηα όξγαλα 

λεθξνύ ρσξίο πξνεγνύκελε έγθξηζε 

 

33,1% 

2,4% 

8,9% 
18,6% 

37,1% 

Ιςχφων νόμοσ για τθ δωρεά οργάνων 
Για να είναι κάποιοσ δωρθτισ 
πρζπει προθγουμζνωσ να ζχει 
εγγραφεί ςε κατάλογο δοτϊν ι να 
ζχει κάρτα από τον Ε.Ο.Μ. 

Για να είναι κάποιοσ δωρθτισ 
πρζπει να το ζχει δθλϊςει 
προφορικά ι γραπτά 

Αν κάποιοσ είναι εγκεφαλικά 
νεκρόσ, τότε οι ςυγγενείσ του 
αποφαςίηουν για το αν κα γίνει 
δωρεά οργάνων 

Το κράτοσ δικαιοφται να ζχει 
πρόςβαςθ ςτα όργανα ενόσ νεκροφ 
χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενθ 
ζγκριςθ, εκτόσ κι αν προχπάρχει 
αντίκετθ διλωςθ του νεκροφ 
Δεν είμαι ςίγουροσ/θ 

32,3% 

29,8% 

22,6% 

15,3% 

Κρίςθ ςχετικά με νόμο που δίνει ςτο 
Κράτοσ πρόςβαςθ ςτα όργανα νεκροφ 

χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ 

Είναι προςβολι προσ το 
νεκρό και τουσ ςυγγενείσ του 

Είναι κατάχρθςθ εξουςίασ 

Είναι αποτελεςματικόσ 
τρόποσ να μθν χάνονται 
όργανα χωρίσ λόγο 

Είναι κίνθςθ αλλθλεγγφθσ 
προσ το ςυνάνκρωπο 
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 Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη (80.6%) πηζηεχνπλ επίζεο φηη έλαο επαγγεικαηίαο 

απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Μεηακνζρεχζεσλ ή ν πξνζσπηθφο ηαηξφο ηνπ αζζελή είλαη 

εθείλνη πνπ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ πην θνληηλφ άλζξσπν ηνπ λεθξνχ γηα 

ζέκα δσξεάο νξγάλσλ. ε ζρέζε κε ην θαιχηεξν κνληέιν πνπ ζα έπξεπε λα εθαξκφδεηαη 

αλαθνξηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ, νη απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ αλαπαξίζηαληαη 

γξαθηθψο ζην Γξάθεκα 41. 

Γξάθεκα 41. Καιύηεξν κνληέιν δσξεάο νξγάλσλ 

 

 Δπηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο εξσηήζεθαλ γηα ην ζεκαληηθφηεξν θαηά ηε γλψκε ηνπο 

νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα δσξεά νξγάλσλ (Γξάθεκα 42). 

54,0% 

0,8% 

18,6% 

19,4% 

7,3% 

Καλφτερο μοντζλο δωρεάσ οργάνων 

Αλτρουιςτικό 

Δωρεά επί πλθρωμι 

Παροχι οικονομικϊν κινιτρων 

Προτεραιότθτα ςτισ οικογζνειεσ 
δωρθτϊν για μεταμόςχευςθ 

Παροχι θκικϊν κινιτρων 
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Γξάθεκα 42. εκαληηθόηεξν νηθνλνκηθό θίλεηξν 

 

 Σέινο, νη ζπνπδαζηέο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο ζα ζθεθηφληνπζαλ λα δσξίζνπλ θάπνην φξγαλφ ηνπο ελ δσή. Σα απνηειέζκαηα 

θαηαγξάθνληαη ζην Γξάθεκα 43. 

Γξάθεκα 43. Πεξηπηώζεηο πηζαλήο δσξεάο νξγάλσλ ελ δσή 

 

25,8% 

11,3% 

4,8% 

58,1% 

Σθμαντικότερο οικονομικό κίνθτρο 

Πλθρωμι ιατρικϊν εξόδων των 
δοτϊν οργάνων και τθσ 
οικογζνειάσ τουσ 

Δωρεζσ ςτισ οικογζνειεσ των 
δωρθτϊν 

Φορολογικά κίνθτρα 

Δωρεάν παροχι αςφάλιςθσ 
υγείασ ι ηωισ ςτουσ δωρθτζσ και 
τισ οικογζνειζσ τουσ 
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90%

100%

50,0% 

24,2% 

76,6% 

49,2% 
56,5% 

5,7% 
10,5% 

5,7% 

50,0% 

75,8% 

23,4% 

50,8% 

43,6% 

94,4% 
89,5% 

94,4% 

Περιπτϊςεισ πικανισ δωρεάσ οργάνων εν ηωι 

Ναι 

Όχι 
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3.2. Γλώζε ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

3.2.1. Μονοπαραγοντικέσ αναλύςεισ 

 

Αξρηθψο επηρεηξήζεθε ε αλαδήηεζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ, κεηαμχ 

ηεο θιίκαθαο «γλψζε», ε νπνία πξνέθπςε απφ επί κέξνπο εξσηήζεηο, θαη 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαζψο θαη παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε 

δσξεά νξγάλσλ, ηε κεηακφζρεπζε, ηνλ εγθεθαιηθφ ζάλαην, λνκηθά, ζξεζθεπηηθά θαη 

εζηθά δεηήκαηα. Καηά ηε κνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε κε απαξακεηξηθέο ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο ζπζρεηίζεηο: 

Πίλαθαο 18. Μνλνπαξαγνληηθέο ζπζρεηίζεηο ζπλερώλ θαη δηαηάμηκσλ κεηαβιεηώλ κε 

ηε γλώζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

πλερείο θαη δηαηάμηκεο κεηαβιεηέο Δίδνο 

ζπζρέηηζεο 

p value* 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο κεηέξαο Θεηηθή (+) 0.026 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο παηέξα Θεηηθή (+) 0.042 

* πληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

 

Πίλαθαο 19. Μνλνπαξαγνληηθέο ζπζρεηίζεηο θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ κε ηε γλώζε 

γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

Καηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο 

Καηεγνξίεο Γλώζε 

(Mean±SD) 

p 

value* 

Δπαγγεικαηίαο πγείαο 

 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.833±0.996 

1.395±0.939 

0.011 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

 

Αλύπαληξνο 

Παληξεκέλνο 

 

1.482±0.924 

2.667±1.118 

0.011 

Γηαηεζεηκέλνο λα 

δσξίζσ ηα λεθξά κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.294±1.060 

1.667±0.936 

0.031 
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Γηαηεζεηκέλνο λα 

δσξίζσ ηελ θαξδηά κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.279±1.007 

1.716±0.939 

0.013 

Γηαηεζεηκέλνο λα 

δσξίζσ ην ζπθψηη κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.279±1.007 

1.716±0.939 

0.008 

Γηαηεζεηκέλνο λα 

δσξίζσ ην δέξκα κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.373±0.954 

1.857±0.957 

0.005 

Γηαηεζεηκέλνο λα 

δσξίζσ ην κπειφ ησλ 

νζηψλ κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.244±0.933 

1.747±0.967 

0.006 

Γηαηεζεηκέλνο λα 

δσξίζσ ηνπο πλεχκνλέο 

κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.333±1.022 

1.696±0.939 

0.039 

Γηαηεζεηκέλνο λα 

δσξίζσ ην πξφζσπφ κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.373±0.946 

1.951±0.947 

0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα 

δσξίζσ ην έληεξφ κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.203±0.924 

1.892±0.921 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα 

δσξίζσ ην πάγθξεάο κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.182±0.925 

1.870±0.922 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα 

δσξίζσ φια ηα 

παξαπάλσ φξγαλα 

θαηά/κεηά ζάλαηνλ 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.368±0.929 

2.027±0.957 

<0.001 

Πιεξνθφξεζε γηα 

δσξεά νξγάλσλ απφ 

αλαθνηλψζεηο/αθίζεο 

 

Όρη 

Ναη 

 

1.491±0.972 

2.063±0.929 

0.025 

Δπηζπκψ λα γίλεη   0.009 
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λεθξνηνκή, εθφζνλ 

θξηζεί απαξαίηεην 

Όρη 

Ναη 

1.400±0.949 

1.864±0.979 

Δίκαη δσξεηήο αίκαηνο  

Όρη 

Ναη 

 

1.429±0.960 

1.850±0.975 

0.019 

* Wilcoxon rank-sum test 

 

3.2.2. Πολυπαραγοντικέσ αναλύςεισ 

 

Γηα ηε δηελέξγεηα πνιππαξαγνληηθήο αλάιπζεο ειέγρζεθε αξρηθψο αλ ε κεηαβιεηή 

«γλψζε» αθνινπζνχζε θαλνληθή θαηαλνκή. Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov δελ 

επηβεβαίσζε φηη ε κεηαβιεηή «γλψζε» αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή (p<0.0001) θαη 

θαηά ζπλέπεηα εμεηάζζεθε ε δηελέξγεηα ordinal logistic regression. 

ηελ πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε επηιέρζεθαλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο φιεο 

εθείλεο πνπ είραλ δψζεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ζηηο κνλνπαξαγνληηθέο 

αλαιχζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε πξφβιεκα πνιπζπγγξακκηθφηεηαο, κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δσξεά νξγάλσλ ζψκαηνο, επηιέρηεθε ε κεηαβιεηή 

«δηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ φια ηα παξαπάλσ φξγαλα», αθνχ «ζπκπεξηιακβάλεη» ηξφπνλ 

ηηλά ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο θαη αθνχ επέδεημε πνιχ ηζρπξή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε. Αξρηθψο επηβεβαηψζεθε φηη δελ παξαβηάδεηαη ην proportional odds assumption 

(p=0.994). ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθε ε ordinal logistic regression, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 20. 

Πίλαθαο 20. Πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε ηεο γλώζεο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: γλψζε γηα ηε δσξεά 

νξγάλσλ 
   

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 
Odds 

Ratio 

95% Conf. 

Interval 
p value 

Δπαγγεικαηίαο πγείαο  0.361 (0.1717, 0.753) 0.007 

Γσξεηήο αίκαηνο  2.212 (1.054, 4.645) 0.036 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο παηέξα 1.374 (1.072, 1.762) 0.012 
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Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ φια ηα παξαπάλσ 

φξγαλα θαηά/κεηά ζάλαηνλ 
3.117 (1.435, 6.768) 0.004 

Πιεξνθφξεζε γηα δσξεά νξγάλσλ απφ 

αλαθνηλψζεηο/αθίζεο 
2.497 (0.922, 6.763) 0.072 

Δπηζπκψ λα γίλεη λεθξνηνκή, εθφζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην 
1.924 (0.923, 4.012) 0.081 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

1. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη θαηά 63.9% (1-0.361) ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ 

θαιχηεξε γλψζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ θαηά 1 βαζκφ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε 

επαγγεικαηίεο πγείαο, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο. Με 

άιια ιφγηα, νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαίλεηαη πσο έρνπλ κεησκέλε πηζαλφηεηα 

γλψζεο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ. 

2. Οη δσξεηέο αίκαηνο αλακέλεηαη λα έρνπλ πεξίπνπ δηπιάζηα πηζαλφηεηα (212.2%) 

θαιχηεξεο γλψζεο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ θαηά 1 βαζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο κε 

δσξεηέο αίκαηνο, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο. 

3. Γηα θάζε κία κνλάδα αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα (π.ρ. απφ 

Γεκνηηθφ ζε Γπκλάζην), ε πηζαλφηεηα αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο γηα ηε δσξεά 

νξγάλσλ θαηά 1 κνλάδα αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 37.4%, δηαηεξψληαο ηνπο 

ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο. 

4. ζνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δσξίζνπλ φια ηα παξαπάλσ φξγαλα θαηά/κεηά 

ζάλαηνλ αλακέλεηαη λα έρνπλ πεξίπνπ ηξηπιάζηα πηζαλφηεηα (311.7%) θαιχηεξεο 

γλψζεο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ θαηά 1 βαζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο κε δηαηεζεηκέλνπο 

γηα δσξεά, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο. 

5. ζνη έρνπλ πιεξνθνξεζεί γηα ηε δσξεά νξγάλσλ απφ αλαθνηλψζεηο/αθίζεο 

αλακέλεηαη λα έρνπλ πεξίπνπ 2.5 θνξέο απμεκέλε πηζαλφηεηα (249.7%) θαιχηεξεο 

γλψζεο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ θαηά 1 βαζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο κε 

πιεξνθνξεζέληεο απφ ηηο ελ ιφγσ πεγέο, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο 

παξάγνληεο ζηαζεξνχο. Ζ επίδξαζε απηή είλαη ζεκαληηθή ζην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο 10% αιιά φρη ζην 5%. 

6. ζνη επηζπκνχλ λα γίλεη λεθξνηνκή, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, αλακέλεηαη λα 

έρνπλ πεξίπνπ απμεκέλε πηζαλφηεηα θαηά 92.4% θαιχηεξεο γλψζεο γηα ηε δσξεά 

νξγάλσλ θαηά 1 βαζκφ, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ επηζπκνχλ λα γίλεη 
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λεθξνηνκή, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο. Ζ επίδξαζε 

απηή είλαη ζεκαληηθή ζην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 10% αιιά φρη ζην 

5%. 

 

3.3. ηάζε ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

3.3.1. Μονοπαραγοντικέσ αναλύςεισ 

 

Αξρηθψο επηρεηξήζεθε ε αλαδήηεζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ, κεηαμχ 

ηεο θιίκαθαο «ζηάζε», ε νπνία πξνέθπςε απφ επί κέξνπο εξσηήζεηο, θαη 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαζψο θαη παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε 

δσξεά νξγάλσλ, ηε κεηακφζρεπζε, ηνλ εγθεθαιηθφ ζάλαην, λνκηθά, ζξεζθεπηηθά θαη 

εζηθά δεηήκαηα. Καηά ηε κνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε κε απαξακεηξηθέο ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο ζπζρεηίζεηο: 

Πίλαθαο 21. Μνλνπαξαγνληηθέο ζπζρεηίζεηο ζπλερώλ θαη δηαηάμηκσλ κεηαβιεηώλ κε 

ηε ζηάζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

πλερείο θαη δηαηάμηκεο κεηαβιεηέο Δίδνο 

ζπζρέηηζεο 

p value* 

πκκεηνρή ζε ΜΚΟ, εζεινληηθή εξγαζία ή άιιεο 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Θεηηθή (+) 0.041 

Γλψζε πεξί εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ Θεηηθή (+) 0.030 

Ηθαλφηεηα πιήξνπο απνθαηαζηάζεσο ζηε δσή ελφο 

εγθεθαιηθψο λεθξνχ αηφκνπ 

Αξλεηηθή (-) 0.003 

Πεπνίζεζε φηη ε ηαηξηθή νκάδα ζα έθαλε φ,ηη 

κπνξνχζε γηα λα ζψζεη ηε δσή ελφο αλζξψπνπ πνπ 

είλαη δσξεηήο νξγάλσλ 

Θεηηθή (+) 0.005 

* πληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

Πίλαθαο 22. Μνλνπαξαγνληηθέο ζπζρεηίζεηο θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ κε ηε ζηάζε 

γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

Καηεγνξηθέο κεηαβιεηέο Καηεγνξίεο Γλώζε p 
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(Mean±SD) value* 

Δπηζπκία γηα θαιχηεξε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε 

δσξεά νξγάλσλ 

 

Όρη 

Ναη 

 

2.529±1.623 

4.009±1.767 

0.002 

Πιεξνθφξεζε γηα δσξεά 

νξγάλσλ απφ 

αλαθνηλψζεηο/αθίζεο 

 

Όρη 

Ναη 

 

3.657±1.809 

4.813±1.559 

0.020 

Με δσξεηήο ιφγσ άξλεζεο 

ηεο ηδέαο επέκβαζεο ζην 

ζψκα κεηά ζάλαηνλ 

 

Όρη 

Ναη 

 

3.939±1.763 

2.111±1.691 

0.005 

Με δσξεηήο ιφγσ θφβνπ 

κήπσο αθαηξεζνχλ φξγαλα 

πξν ζαλάηνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

4.062±1.893 

3.326±1.569 

0.030 

Με δσξεηήο γηα 

ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο 

 

Όρη 

Ναη 

 

3.905±1.784 

2.375±1.768 

0.028 

Με δσξεηήο ιφγσ πίζηεο φηη 

ην ζψκα πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί άζηθην κεηά 

ζάλαηνλ 

 

Όρη 

Ναη 

 

3.964±1.742 

2.462±1.941 

0.009 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ ηα 

λεθξά κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

2.235±1.415 

4.400±1.585 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ ην 

αίκα κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

2.780±1.739 

4.313±1.637 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ ηελ 

θαξδηά κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

2.767±1.586 

4.358±1.690 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ ηνλ 

θεξαηνεηδή κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

3.109±1.682 

4.550±1.661 

<0.001 
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Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ ην 

ζπθψηη κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

2.605±1.514 

4.444±1.636 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ ην 

δέξκα κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

3.240±1.691 

4.673±1.663 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ ην 

κπειφ ησλ νζηψλ κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

2.578±1.469 

4.506±1.616 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ 

ηνπο πλεχκνλέο κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

2.978±1.712 

4.278±1.709 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ ην 

πξφζσπφ κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

3.386±1.717 

4.659±1.726 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ ην 

έληεξφ κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

2.864±1.570 

4.662±1.594 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ ην 

πάγθξεάο κνπ 

 

Όρη 

Ναη 

 

2.745±1.506 

4.652±1.589 

<0.001 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ 

φια ηα παξαπάλσ φξγαλα 

θαηά/κεηά ζάλαηνλ 

 

Όρη 

Ναη 

 

3.483±1.738 

4.568±1.788 

0.003 

Φφβνο αθαηξέζεσο νξγάλσλ 

κεηά ζάλαηνλ ρσξίο 

πξνεγνπκέλε έγθξηζε 

 

Όρη 

Ναη 

 

4.267±1.758 

3.102±1.686 

<0.001 

Οξγάλσζε ιηζηψλ αλακνλήο 

γηα δσξεά νξγάλσλ 

 

Οη επίζεκνη δσξεηέο έρνπλ 

πξνηεξαηόηεηα 

Τα όξγαλα λα δσξίδνληαη κόλν ζε 

επείγνπζεο θαη ζνβαξέο θαηαζηάζεηο 

 

2.455±1.128 

 

3.729±1.720 

 

0.014 
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Να δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηνπο 

παιαηόηεξνπο ζηε ιίζηα αζζελείο 

4.167±1.911 

Δπηζπκψ λα γίλεη λεθξνηνκή, 

εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην 

 

Όρη 

Ναη 

 

3.500±1.807 

4.364±1.713 

0.014 

Κξίζε ζρεηηθά κε λφκν πνπ 

δίλεη ζην Κξάηνο πξφζβαζε 

ζηα φξγαλα λεθξνχ ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγθξηζε 

Είλαη πξνζβνιή πξνο ην λεθξό & 

ηνπο ζπγγελείο ηνπ 

Είλαη θαηάρξεζε εμνπζίαο 

Είλαη απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο λα 

κελ ράλνληαη όξγαλα ρσξίο ιόγν 

Είλαη θίλεζε αιιειεγγύεο πξνο ην 

ζπλάλζξσπν 

3.150±1.657 

 

3.973±1.658 

4.250±1.993 

 

4.211±1.903 

0.032 

* Wilcoxon rank-sum test 

 

3.3.2. Πολυπαραγοντικέσ αναλύςεισ 

 

Γηα ηε δηελέξγεηα πνιππαξαγνληηθήο αλάιπζεο ειέγρζεθε αξρηθψο αλ ε κεηαβιεηή 

«ζηάζε» αθνινπζνχζε θαλνληθή θαηαλνκή. Ο έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov δελ 

επηβεβαίσζε φηη ε κεηαβιεηή «γλψζε» αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή (p<0.0001) θαη 

θαηά ζπλέπεηα εμεηάζζεθε ε δηελέξγεηα ordinal logistic regression.  

ηελ πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε επηιέρζεθαλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο φιεο 

εθείλεο πνπ είραλ δψζεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ζηηο κνλνπαξαγνληηθέο 

αλαιχζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε πξφβιεκα πνιπζπγγξακκηθφηεηαο, κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δσξεά νξγάλσλ ζψκαηνο, επηιέρηεθε ε κεηαβιεηή 

«δηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ φια ηα παξαπάλσ φξγαλα», αθνχ «ζπκπεξηιακβάλεη» ηξφπνλ 

ηηλά ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο θαη αθνχ επέδεημε πνιχ ηζρπξή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε. Αξρηθψο επηβεβαηψζεθε φηη δελ παξαβηάδεηαη ην proportional odds assumption 

(p=0.216). Γηα ηνλ ίδην ιφγν ζηηο εξσηήζεηο «Με δσξεηήο ιφγσ…» επηιέρζεθε κφλν ε 

«Με δσξεηήο ιφγσ άξλεζεο ηεο ηδέαο επέκβαζεο ζην ζψκα κεηά ζάλαηνλ», κηαο θαη 
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έδεημε ηελ ηζρπξφηεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθε ε 

ordinal logistic regression, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 23. 

Πίλαθαο 23. Πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε ηεο ζηάζεο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: ζηάζε γηα ηε δσξεά 

νξγάλσλ 
   

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 
Odds 

Ratio 

95% Conf. 

Interval 
p value 

Γηαηεζεηκέλνο λα δσξίζσ φια ηα παξαπάλσ 

φξγαλα θαηά/κεηά ζάλαηνλ 
2.139 (0.967, 4.732) 0.060 

Δπηζπκία γηα θαιχηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε 

ηε δσξεά νξγάλσλ 
3.140 (1.064, 9.263) 0.038 

Φφβνο αθαηξέζεσο νξγάλσλ κεηά ζάλαηνλ 

ρσξίο πξνεγνπκέλε έγθξηζε 
0.297 (0.142, 0.619) 0.001 

Δπηζπκψ λα γίλεη λεθξνηνκή, εθφζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην 
2.246 (1.072, 4.704) 0.032 

Ηθαλφηεηα πιήξνπο απνθαηαζηάζεσο ζηε δσή 

ελφο εγθεθαιηθψο λεθξνχ αηφκνπ 
0.502 (0.320, 0.787) 0.003 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

1. ζνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δσξίζνπλ φια ηα παξαπάλσ φξγαλα θαηά/κεηά 

ζάλαηνλ αλακέλεηαη λα έρνπλ πεξίπνπ δηπιάζηα πηζαλφηεηα (213.9%) θαιχηεξεο 

ζηάζεο έλαληη ηεο δσξεάο νξγάλσλ θαηά 1 βαζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο κε 

δηαηεζεηκέλνπο γηα δσξεά, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο. Ζ 

επίδξαζε απηή είλαη ζεκαληηθή ζην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 10% 

αιιά φρη ζην 5%. 

2. ζνη επηζπκνχλ λα έρνπλ θαιχηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ πεξίπνπ ηξηπιάζηα πηζαλφηεηα (314.0%) θαιχηεξεο ζηάζεο 

έλαληη ηεο δσξεάο νξγάλσλ θαηά 1 βαζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο κε επηζπκνχληεο 

θαιχηεξε ελεκέξσζε, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο.  
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3. ζνη θνβνχληαη κήπσο ηνπο αθαηξεζνχλ φξγαλα κεηά ζάλαηνλ ρσξίο πξνεγνχκελε 

έγθξηζή ηνπο είλαη θαηά 70.3% (1-0.297) ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ θαιχηεξε 

ζηάζε έλαληη ηεο δσξεάο νξγάλσλ θαηά 1 βαζκφ, ζπγθξηηηθά κε φζνπο δελ 

εθθξάδνπλ απηφ ην θφβν, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο.  

4. ζνη επηζπκνχλ λα γίλεη λεθξνηνκή εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην αλακέλεηαη λα 

έρνπλ πεξίπνπ δηπιάζηα πηζαλφηεηα (224.6%) θαιχηεξεο ζηάζεο έλαληη ηεο 

δσξεάο νξγάλσλ θαηά 1 βαζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο κε επηζπκνχληεο λα γίλεη 

λεθξνηνκή, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο.  

5. ζνη πηζηεχνπλ φηη θάπνηνο κε εγθεθαιηθφ ζάλαην κπνξεί λα ζπλέιζεη θαη λα 

δήζεη κηα θπζηνινγηθή δσή είλαη θαηά 49.8% (1-502) ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ 

θαιχηεξε ζηάζε έλαληη ηεο δσξεάο νξγάλσλ θαηά 1 βαζκφ, ζπγθξηηηθά κε φζνπο 

δελ ην πηζηεχνπλ, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο.  

 

 

 

3.4. Πιεξνθόξεζε ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε ηε δσξεά νξγάλσλ 

3.4.1. Μονοπαραγοντικέσ αναλύςεισ 

 

Αξρηθψο επηρεηξήζεθε ε αλαδήηεζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ, κεηαμχ 

ηεο αλαθεξφκελεο πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ θαη 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαζψο θαη παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε 

δσξεά νξγάλσλ, ηε κεηακφζρεπζε, ηνλ εγθεθαιηθφ ζάλαην, λνκηθά, ζξεζθεπηηθά θαη 

εζηθά δεηήκαηα. Καηά ηε κνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε κε απαξακεηξηθέο ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο ζπζρεηίζεηο: 

Πίλαθαο 24. Μνλνπαξαγνληηθέο ζπζρεηίζεηο ζπλερώλ θαη δηαηάμηκσλ κεηαβιεηώλ κε 

ηελ πιεξνθόξεζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

πλερείο θαη δηαηάμηκεο κεηαβιεηέο Δίδνο 

ζπζρέηηζεο 

p value* 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο κεηέξαο Θεηηθή (+) 0.024 

Παθέηα-έηε θαπλίζκαηνο Αξλεηηθή (-) 0.038 
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Βαζκφο εκπηζηνζχλεο ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηαηξφ Θεηηθή (+) 0.009 

 

 

Πίλαθαο 25. Μνλνπαξαγνληηθέο ζπζρεηίζεηο θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ κε ηελ 

πιεξνθόξεζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

Καηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 
Καηεγνξίεο Γλώζε 

(Mean±SD) 

p 

value* 

Φχιν  

Άλδξαο 

Γπλαίθα 

 

3.480±1.046 

3.040±1.039 

0.042 

Δπαγγεικαηίαο πγείαο 

 

 

Όρη 

Ναη 

 

2.833±1.059 

3.316±1.009 

0.010 

Πιεξνθφξεζε γηα δσξεά 

νξγάλσλ απφ επαγγεικαηίεο 

πγείαο 

 

Όρη 

Ναη 

 

2.979±1.010 

3.667±1.038 

0.007 

Δθηηκψκελε ζηάζε ηεο 

ζξεζθείαο απέλαληη ζηε 

δσξεά νξγάλσλ 

 

Καηά ηεο δσξεάο νξγάλσλ 

Δελ έρεη εθθξάζεη άπνςε 

Υπέξ ηεο δσξεάο νξγάλσλ 

Δελ μέξσ 

 

3.643±1.082 

3.556±0.882 

3.323±1.077 

2.875±1.016 

0.044 

 

3.4.2. Πολυπαραγοντικέσ αναλύςεισ 

 

Γηα ηε δηελέξγεηα πνιππαξαγνληηθήο αλάιπζεο ειέγρζεθε αξρηθψο αλ ε κεηαβιεηή 

«πιεξνθφξεζε» αθνινπζνχζε θαλνληθή θαηαλνκή. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ 

θαλνληθφηεηαο έρνπλ σο εμήο: 

i) Έιεγρνο Shapiro-Wilk (for normal data): p=0.997. Καηά ζπλέπεηα 

επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε 

απηφλ ηνλ έιεγρν. 
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ii) Έιεγρνο αζπκκεηξίαο/θπξηψζεσο (for normality): p (αζπκκεηξίαο)=0.665, 

p (θπξηψζεσο)=0.840, joint-p=0.892. Καηά ζπλέπεηα επηβεβαηψλεηαη ε 

χπαξμε θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ έιεγρν. 

iii) Έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov (against theoretical normal distribution): 

p<0.0001. Καηά ζπλέπεηα ε χπαξμε θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ έιεγρν δελ επηβεβαηψλεηαη. 

iv) Έιεγρνο Shapiro-Francia (for normal data): p=0.999 

v) Έιεγρνο OLS Non Normality Anderson-Darling Test (Ho: Normality - Ha: 

Non Normality): p=0.735 

Δπίζεο, πξνβήθακε ζε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο θαηαλνκήο ηεο κεηαβιεηήο καο, γηα 

λα επηβεβαηψζνπκε γξαθηθψο ηελ πξνζέγγηζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ζηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή (Γξάθεκα 44).  
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Γξάθεκα 44. Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο θαηαλνκήο ηεο κεηαβιεηήο "πιεξνθόξεζε 

ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ" 

 

Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ θαλνληθφηεηα ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαζψο θαη ηνπ ζρεηηθά κεγάινπ δείγκαηφο καο, πξνρσξήζακε 

ζηε δηελέξγεηα normal regression, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε κεγαιχηεξε επαηζζεζία θαη 

ηζρχ ζηηο αλαιχζεηο καο, ζπγθξηηηθά κε ηε δηελέξγεηα ordinal logistic regression.  

Αθνινπζήζακε ηελ ηερληθή ηεο backward regression, μεθηλψληαο κε ην πιήξεο 

κνληέιν, ζην νπνίν ελζσκαηψζακε φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο ζηηο κνλνπαξαγνληηθέο αλαιχζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έρνπλ σο 

εμήο: 

Πίλαθαο 26. Πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε ηεο πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηε δσξεά 

νξγάλσλ. 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: πιεξνθφξεζε γηα ηε 

δσξεά νξγάλσλ 
   

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Coeff. 
95% Conf. 

Interval 
p value 

Δπαγγεικαηίαο πγείαο  0.520 (0.147, 0.894) 0.007 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο κεηέξαο 0.175 (0.036, 0.314) 0.014 

ηαζεξά 2.277 (1.779, 2.775) <0.001 

  

ηε ζπλέρεηα ειέγμακε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο normal regression. Ζ γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο δελ αλέδεημε ζνβαξά πξνβιήκαηα. Τπνινγίζηεθαλ 
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ηα studendized θαηάινηπα, ε θαηαλνκή ησλ νπνίσλ ειέγρζεθε. Ο έιεγρνο ηεο 

θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ έγηλε κε ηε ζηαηηζηηθή δνθηκαζία Shapiro-Wilk θαη δελ 

βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα (p=0.104). Δπίζεο, θαηά 

ηνλ έιεγρν ησλ απνιχησλ ηηκψλ ησλ θαηαινίπσλ ειέγρζεθε ε χπαξμε γηα outliers θαη 

influential observations, ειέγρνληαο εθ λένπ ηα θαηάινηπα, κε ζθνπφ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπκε ηπρφλ «παξακφξθσζε» ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ, 

ε νπνία κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ δχν νκάδεο δηαθέξνπλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε νη επηδξάζεηο 

ηνπο ζηε δηαηάμηκε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή λα είλαη επαίζζεηεο ζε θαηλφκελα νξνθήο θαη 

θαησθιηνχ (floor and ceiling effects) (Winship and Mare 1984). Καζφηη αλεπξέζε απφιπηε 

ηηκή studendized θαηαινίπνπ αξθεηά αλψηεξε ηνπ 2.0 (2.491) έγηλε λέα regression 

απνθιείνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε κηθξή ελδπλάκσζε 

ηεο ηζρχνο ησλ ηηκψλ ησλ p-value. Σν ηειηθφ κνληέιν παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθαο 26. 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

1. ζνη είλαη επαγγεικαηίεο πγείαο αλακέλεηαη θαηά κέζνλ φξν λα έρνπλ βειηησκέλε 

πιεξνθφξεζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ θαηά 0.520 κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηνπο κε 

επαγγεικαηίεο πγείαο, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο. 

2. Γηα θάζε κία κνλάδα αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο, ε 

αλαθεξφκελε πιεξνθφξεζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ αλακέλεηαη λα βειηησζεί θαηά 

0.175 κνλάδεο, δηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο. 
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4. πδήηεζε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηελ πξψηε κειέηε πνπ επηρεηξεί λα κειεηήζεη ηηο 

γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ ζπνπδαζηψλ Γεκνζίσλ Η.Δ.Κ. ηεο ρψξαο 

καο αλαθνξηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ. Ζ κειέηε επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα αλσηέξσ ππφ κειέηε ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη 

πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο ησλ γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ 

ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ. Ζ κειέηε ηεο γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηε δσξεά 

νξγάλσλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο πξνζδηνξίδνπλ είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο, κηαο θαη 

έρνπλ αλαδεηρζεί ζηε βηβιηνγξαθία σο πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηεο αληίζηνηρεο 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηεο απφθαζεο ησλ Διιήλσλ γηα λα εγγξαθνχλ σο πηζαλνί δφηεο 

κπεινχ ησλ νζηψλ.(Galanis, Sparos et al. 2008) 

Ζ παξνχζα κειέηε θαηαξρήλ αλέδεημε έλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ άγλνηαο ησλ λέσλ 

ζπνπδαζηψλ ζρεηηθά κε βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δσξεά νξγάλσλ, φπσο ηνλ 

νξηζκφ ηεο δσξεάο νξγάλσλ, αθνχ ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο απάληεζαλ ζσζηά ζηελ ελ 

ιφγσ εξψηεζε. Αθφκε, έλα αληίζηνηρν πνζνζηφ λέσλ απάληεζε ζσζηά ζρεηηθά κε ην πνηα 

φξγαλα κπνξνχλ λα δσξηζηνχλ. Χζηφζν, νη λένη ζπνπδαζηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ έιιεηςε 

πιεξνθφξεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ θαη νη πεξηζζφηεξνη εμ’ απηψλ 

δειψλνπλ φηη ζα επηζπκνχζαλ θαιχηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά. Ζ παξαδνρή απηή ήηαλ 

εκθαλήο ηφζν ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο φζν θαη ζηνπο ππφινηπνπο θαη θαηαγξάθεηαη 

θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν (Grammenos, Bein et al. 2014).  

Ζ πξνζπκία ησλ λέσλ ζπνπδαζηψλ γηα δσξεά νξγάλσλ ηφζν ελ δσή φζν θαη 

κεηαζαλαηίσο δηεξεπλήζεθε επίζεο. Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ κηα πνιχ 

ζπγθξαηεκέλε δηάζεζε δσξεάο νξγάλσλ ελ δσή, θπξίσο γηα ζηελνχο ζπγγελείο, ε νπνία 

ελδπλακψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαζαλάηηαο δσξεάο, αλ θαη παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ην δσξηδφκελν φξγαλν ή ηζηφ, κε ηε δσξεά πξνζψπνπ, δέξκαηνο 

θαη θεξαηνεηδνχο λα ππνιείπνληαη ζεκαληηθά. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη ελ ιφγσ ηζηνί 

απνηεινχλ ίζσο ηα βαζηθά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ θαη ηνχην θαίλεηαη 

πσο έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ αληίιεςε ησλ λέσλ πεξί κεηαζαλάηηαο δσξεάο 

νξγάλσλ. Παξάιιεια, θαηαγξάθεθαλ νξηζκέλνη θφβνη κεηαμχ ησλ εξσηψκελσλ, φπσο ν 

θφβνο κήπσο ιεθζνχλ φξγαλα απφ ην ζψκα ρσξίο λα έρεη επέιζεη ν ζάλαηνο ή ρσξίο 
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πξνεγνχκελε έγθξηζή ηνπο, ν θφβνο φηη ηα φξγαλα πνπ δσξίδνληαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ παξά ηε ζέιεζε ηνπ δσξεηή γηα άιινπο ζθνπνχο φπσο ηαηξηθή έξεπλα 

θαη εκπνξία ή αθφκα θαη ν θφβνο φηη ε δήισζε φηη επηζπκνχλ λα είλαη δσξεηέο νξγάλσλ ή 

λα έρνπλ θάξηα δσξεηή είλαη ζαλ λα παίδνπλ κε ηνλ ζάλαηφ ηνπο, θφβνο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ Ηζπαληθή κειέηε πνπ δηεμήρζε ζε εθήβνπο (Conesa, Rios 

Zambudio et al. 2004). Παξάιιεια, ε ίδηα κειέηε επηβεβαηψλεη ην εχξεκα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο φηη νξηζκέλνη λένη πηζηεχνπλ φηη ην ζψκα ζα πξέπεη λα παξακέλεη άζηθην κεηά ην 

ζάλαηφ ηνπο. Αληηζηνίρσο, νξηζκέλνη λένη δελ είλαη πεπεηζκέλνη ζε ηθαλφ βαζκφ φηη ε 

ηαηξηθή νκάδα ζα έθαλε φ,ηη κπνξνχζε γηα λα ζψζεη ηε δσή ελφο αλζξψπνπ πνπ είλαη 

δσξεηήο νξγάλσλ. Οη θφβνη απηνί δηαηεξνχλ αλακθίβνια νξηζκέλνπο λένπο 

επηθπιαθηηθνχο ζηε δσξεά νξγάλσλ. Δίλαη αμηνζεκείσην, κάιηζηα, φηη 11.8% ησλ 

εξσηεζέλησλ δειψλνπλ φηη θνβνχληαη λα δσξίζνπλ αίκα. Πάλησο, αλ θαη επηθπιαθηηθνί 

ζηε δσξεά νξγάλσλ, νη λένη είλαη πην ζεηηθνί ζηελ απνδνρή δσξεάο νξγάλνπ ηφζν απφ 

δσληαλφ φζν θαη απφ λεθξφ δφηε, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πξνεγνχκελεο 

κειέηεο (Coad, Carter et al. 2013; Vlaisavljevic, Milutinovic et al. 2014). Χζηφζν, ιίγνη 

είλαη απηνί πνπ ζα δερφληνπζαλ δσξεά νξγάλνπ απφ δψν. 

Παξάιιεια, δηεξεπλήζεθε ε γλψζε ησλ λέσλ πεξί εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ. Δλψ νη 

λένη θαηά δήισζή ηνπο ζε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία γλσξίδνπλ ηη είλαη ν εγθεθαιηθφο 

ζάλαηνο, ζηελ εξψηεζε αλ θάπνηνο κε εγθεθαιηθφ ζάλαην κπνξεί λα ζπλέιζεη θαη λα δήζεη 

κηα θπζηνινγηθή δσή, ην ήκηζπ εμ’ απηψλ απαληά «λαη» ή «δελ είκαη ζίγνπξνο/ε», γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη ζεκαληηθή έιιεηςε ζσζηήο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, 

αθφκα θαη κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Παξάιιεια, ε γλψζε ηνπο πεξί 

εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ θάλεθε λα ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κε ηε ζηάζε ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηε δσξεά νξγάλσλ, φπσο είρε δεηρζεί ζε παιαηφηεξε κειέηε (Conesa, Rios 

Zambudio et al. 2004), εληνχηνηο ζηελ πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε απηή ε ζπζρέηηζε 

εμαθαλίζηεθε. 

Αθφκε, ε κειέηε θαηέγξαςε ηελ άγλνηα ησλ λέσλ γηα ην λφκν πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα 

καο, ν νπνίνο δίλεη ζην Κξάηνο πξφζβαζε ζηα φξγαλα ηνπ λεθξνχ ρσξίο λα απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε έγθξηζε, ν νπνίνο έρεη επηηχρεη βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ δσξεάο νξγάλσλ ζε 

άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο (Michielsen 1996). Αληίζηνηρε άγλνηα λφκσλ έρεη παξαηεξεζεί 

θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Ramadurg and Gupta 2014). Παξάιιεια, νη λένη ζηελ 
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πιεηνςεθία ηνπο ραξαθηεξίδνπλ έλα λ ηέηνην λφκν σο πξνζβιεηηθφ θαη θαηαρξεζηηθφ θαη 

ζεσξνχλ φηη έλαο επαγγεικαηίαο απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Μεηακνζρεχζεσλ ή ν 

πξνζσπηθφο ηαηξφο ηνπ αζζελή είλαη εθείλνη πνπ ζα έπξεπε λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ πην 

θνληηλφ άλζξσπν ηνπ λεθξνχ γηα ζέκα δσξεάο νξγάλσλ. Ζ άπνςε απηή ησλ λέσλ είλαη 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζηελ Ηζπαλία, ε νπνία έρεη απφ ηηο 

θαιχηεξεο Δπξσπατθέο επηδφζεηο ζηε δσξεά νξγάλσλ (42.2 άηνκα αλά εθαηνκκχξην) θαη 

ζηελ νπνία αληίζηνηρνο Νφκνο ηζρχεη απφ ην 1979, νη επηδφζεηο απηέο πξνέθπςαλ ηα 

ηειεπηαία 15 ρξφληα, φπνπ αληηκεησπίζηεθαλ θξαγκνί πνπ ππήξραλ γηα ηε δσξεά 

νξγάλσλ, φπσο ε δηαβεβαίσζε φηη νη ζπγγελείο φισλ ησλ ελ δπλάκεη δνηψλ νξγάλσλ ζα 

πξνζεγγίδνληαη απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (Coad, Carter et al. 2013).  

 Ζ κειέηε καο, κέζσ ησλ πνιππαξαγνληηθψλ αλαιχζεσλ, αλέδεημε ζεκαληηθνχο 

πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο ηεο γλψζεο, ζηάζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε 

ηε δσξεά νξγάλσλ. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαίλεηαη λα δειψλνπλ θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ, σζηφζν ε γλψζε ηνπο γηα ην ζέκα είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ρεηξφηεξε. Σνχην ππνδειψλεη θαη’ ειάρηζηνλ κηα θαθή εθηίκεζε ησλ 

γλψζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δσξεάο νξγάλσλ, ζα κπνξνχζε φκσο λα εξκελεπζεί 

θαη σο έλα αίζζεκα «ληξνπήο» ιφγσ επαγγέικαηνο, ζηε ζθέςε ηεο άγλνηαο πεξί δσξεάο 

νξγάλσλ, ην νπνίν ηνπο νδεγεί λα δειψλνπλ ςεπδψο απμεκέλε πιεξνθφξεζε γηα ην ζέκα. 

Δλδερνκέλσο ε ρακειή γλψζε ηνπο λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο κε ην ρακειφηεξν βαζκφ εθπαίδεπζεο. πσο έρεη θαηαδείμεη 

παιαηφηεξε έξεπλα (Schaeffner, Windisch et al. 2004), ε πςειφβαζκε ηαηξηθή εθπαίδεπζε 

ζρεηίδεηαη γεληθψο κε απμεκέλε γλψζε θαη ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ. 

Παξάιιεια, άιιε κεηαγελέζηεξε κειέηε έδεημε φηη νη γλψζεηο ησλ θνηηεηψλ ηαηξηθήο 

ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ είλαη ρακειέο ελψ νη γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

εγθεθαιηθφ ζάλαην είλαη ρεηξφηεξεο απφ απηέο ησλ ελειίθσλ κε θνηηεηψλ ηαηξηθήο 

(Essman and Thornton 2006). 

 Δπηπιένλ, ε κειέηε καο αλέδεημε σο πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα ηελ ηδέα ηεο 

«επέκβαζεο» ζην ζψκα ελ δσή ή κεηά ζάλαηνλ. Χο δεθηηθφηεηα ζηελ ηδέα ηεο 

«επέκβαζεο» κπνξεί λα ινγίδεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ δσξεηή αίκαηνο, ε δηάζεζε γηα δσξεά 

νξγάλσλ θαηά ή κεηά ζάλαηνλ θαη ε επηζπκία λεθξνηνκήο αλ απαηηείηαη, ελψ σο άξλεζε 

ζηελ ηδέα ηεο «επέκβαζεο» κπνξεί λα ινγίδεηαη ε πίζηε φηη ην ζψκα πξέπεη λα δηαηεξεζεί 
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άζηθην κεηά ζάλαηνλ ή αθφκα θαη ν θφβνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηδέα αθαίξεζεο νξγάλσλ 

κεηά ζάλαηνλ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή έγθξηζε. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη πσο νη λένη 

πνπ ήηαλ πην ζεηηθνί ζηελ ηδέα ηεο «επέκβαζεο» ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ δηέζεηαλ 

θαιχηεξε γλψζε θαη επεδείθλπαλ ζεηηθφηεξε ζηάζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ. Πνιπάξηζκεο 

πξφζθαηεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ (Symvoulakis, Tsimtsiou et al. 2012; 

Ahlawat, Kumar et al. 2013; Heuer, Remmer et al. 2013; Liu, Liu et al. 2013) 

επηβεβαίσζαλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δσξεηή αίκαηνο θαη θαιχηεξεο ζηάζεο έλαληη ηεο 

δσξεάο νξγάλσλ, ελψ πνιχ πξφζθαηε Ηζπαληθή κειέηε (Rios, Lopez-Navas et al. 2015) 

επίζεο απέδεημε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ επηζπκίαο λεθξνηνκήο θαη ζηάζεο έλαληη ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ. Σαπηφρξνλα, ε πιεξνθφξεζε ησλ λέσλ γηα ηε δσξεά νξγάλσλ απφ 

αλαθνηλψζεηο ή αθίζεο ζπλδεφηαλ κε θαιχηεξε γλψζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ, γεγνλφο πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ αμία απηψλ ησλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο, ζηα νπνία ν πιεξνθνξνχκελνο 

έρεη ίζσο κηα ιηγφηεξν παζεηηθή ζηάζε ζε ζρέζε κε ηελ πιεξνθφξεζε απφ ηελ 

ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν ή άιιεο πεγέο, κηαο θαη απαηηείηαη ε ελεξγφο πξνζέγγηζε ησλ 

πεγψλ, ε νπνία άπηεηαη ηεο βνχιεζεο ηνπ αηφκνπ. Παξάιιεια, ε επηζπκία ησλ λέσλ γηα 

θαιχηεξε ελεκέξσζε θαίλεηαη πσο ζπλδεφηαλ κε ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε δσξεά 

νξγάλσλ, ππνδειψλνληαο πηζαλψο πην επαηζζεηνπνηεκέλνπο λένπο, ελψ ε ιαλζαζκέλε 

πίζηε ζηελ ηθαλφηεηα πιήξνπο απνθαηαζηάζεσο ζηε δσή ελφο εγθεθαιηθά λεθξνχ αηφκνπ 

ζπλδεφηαλ ζε ζηαηηζηηθά ηζρπξφ βαζκφ κε αξλεηηθή ζηάζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ. Ζ 

αθξηβήο γλψζε πεξί εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηε ζηάζε έλαληη ηεο 

δσξεάο νξγάλσλ, φπσο απνδεηθλχεη θαη πξφζθαηε κειέηε (Rios, Lopez-Navas et al. 2014). 

 Αθφκε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θαίλεηαη φηη απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ ζπνπδαζηψλ 

ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ, γεγνλφο πνπ δελ επηβεβαηψζεθε απφ παιαηφηεξε κειέηε 

(Shaheen, Souqiyyeh et al. 1996). ε αληηζηνηρία κε άιιε κειέηε (Haustein and Sellers 

2004), ην θχιν, ε ειηθία θαη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο δελ θαίλνληαη λα έρνπλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηε ζηάζε ησλ αηφκσλ απέλαληη ζηε δσξεά νξγάλσλ, 

ελψ επηβεβαηψλεηαη ην εχξεκα φηη, κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ δελ είλαη ζίγνπξα ή είλαη 

αληίζεηα ζηε δσξεά νξγάλσλ, ππάξρεη δηαδεδνκέλε ε άπνςε φηη ν εγθεθαιηθά λεθξφο ζα 

κπνξνχζε λα ζπλέιζεη θαη λα δήζεη κηα θπζηνινγηθή δσή. 
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 πκπεξαζκαηηθά, ε κειέηε καο πξνζθέξεη κηα πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο, ζηάζεο, ζπκπεξηθνξάο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά 

νξγάλσλ, θαζψο θαη ζπλαθή δεηήκαηα φπσο ν εγθεθαιηθφο ζάλαηνο. ηα ζεηηθά ζεκεία 

ηεο κειέηεο ζπγθαηαιέγεηαη ε πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο, ε αλάδεημε κέζσ 

πνιππαξαγνληηθψλ αλαιχζεσλ πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο γλψζεο, ζηάζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ θαη ε ζπκθσλία ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ επξεκάησλ καο κε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο. ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κειέηεο καο ζπγθαηαιέγεηαη ν 

γεσγξαθηθά θαη ζπνπδαζηηθά επηιεγκέλνο πιεζπζκφο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη ηε γεληθεπζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ καο. 
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5. πκπεξάζκαηα 

 

Ζ κειέηε καο είρε σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηε γλψζε, ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ 

λέσλ ζπνπδαζηψλ Γεκνζίσλ Η.Δ.Κ. ηνπ λνκνχ Αηηηθήο αλαθνξηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ. 

Απφ ηε κειέηε καο πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα πνπ γηα πξψηε θνξά 

εμάγνληαη ζε ηέηνην Διιεληθφ πιεζπζκφ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα θαηαξρήλ αλέδεημε έλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ άγλνηαο ησλ λέσλ 

ζπνπδαζηψλ ζρεηηθά κε βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δσξεά νξγάλσλ. Αθφκε, 

θάλεθε κηα ζπγθξαηεκέλε δηάζεζε δσξεάο νξγάλσλ ελ δσή, θπξίσο γηα ζηελνχο 

ζπγγελείο, ε νπνία ελδπλακψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαζαλάηηαο δσξεάο, αλ θαη 

παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ην δσξηδφκελν φξγαλν ή ηζηφ, κε ηε δσξεά 

πξνζψπνπ, δέξκαηνο θαη θεξαηνεηδνχο λα ππνιείπνληαη ζεκαληηθά. Παξάιιεια, 

δηαηππψζεθαλ αξθεηνί θφβνη αιιά θαη κηζαιινδνμίεο απφ ηνπο λένπο ζπνπδαζηέο, νη 

νπνίνη αλαραηηίδνπλ ηε δηάζεζή ηνπο γηα δσξεά νξγάλσλ θαη επζχλνληαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο γηα ηελ αξλεηηθή ηνπο ζηάζε. Σαπηφρξνλα, απφ ηε κειέηε απνθαιχθζεθε ε 

άγλνηα ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ην ηξέρνλ λνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο καο πνπ δηέπεη ηε δσξεά 

νξγάλσλ, έλα πιαίζην ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ κε επηθξηηηθή δηάζεζε. 

Ζ κειέηε καο απνθάιπςε επίζεο φηη νη ζπνπδαζηέο επαγγεικάησλ πγείαο, ελψ 

δειψλνπλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ, εληνχηνηο απηή δελ 

κεηαθξάδεηαη ζε θαιχηεξε αιιά αληηζέησο ζε ρεηξφηεξε γλψζε. Αθφκε, θάλεθε φηη νη 

αληηιήςεηο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηελ ηδέα ηεο «επέκβαζεο» ζην αλζξψπηλν ζψκα ελ δσή ή 

κεηά ζάλαηνλ θαζνξίδνπλ ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηε γλψζε θαη ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο 

δσξεάο νξγάλσλ. Παξάιιεια, ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη, πηζαλψο 

θαη’ επέθηαζε, ε βειηησκέλε επηθνηλσλία καδί ηνπο ζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ηελ απμεκέλε 

γλψζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ηε δσξεά νξγάλσλ. 

Δλ θαηαθιείδη ζεσξνχκε φηη ε κειέηε καο αλέδεημε ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο 

ηεο γλψζεο, ζηάζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο θαη, ηδίσο, ησλ πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ αλαδείρζεθαλ πηζηεχνπκε φηη ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ζηάζεο ησλ λέσλ ζην δήηεκα απηφ, κε απψηεξν ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο δσξεάο νξγάλσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έλδεηαο νξγάλσλ πνπ 
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παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχγρξνλεο επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηιακβάλνπλ αθφκε θαη ηελ εθηελέζηεξε ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο δσξεάο νξγάλσλ, ζχκθσλα κε ην επηηπρεκέλν παξάδεηγκα ηνπ Facebook 

(Cameron, Massie et al. 2013). Σν Facebook, σο ην πιένλ πνιχρξεζην κέζν θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, κε ηδηαίηεξε δεκνηηθφηεηα κεηαμχ ησλ λέσλ, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη 

πεξαηηέξσ ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αιιαγή ζηάζεο ησλ λέσλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε 

δσξεά νξγάλσλ. 

Σέινο, πηζηεχνπκε φηη ηα αλσηέξσ ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχζαλ θαηαξρήλ λα 

ρξεζηκεχζνπλ σο αθνξκή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζεζκψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ, κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ εθζηξαηεηψλ θαη ηελ ελζσκάησζε καζεκάησλ 

ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ θαη ηνλ εγθεθαιηθφ ζάλαην ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο (Symvoulakis, Stavroulaki et al. 2010; Symvoulakis, 

Tsimtsiou et al. 2012), κέζνδνη πνπ ζην εμσηεξηθφ έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο 

(Ramadurg and Gupta 2014). Παξάιιεια, ηα ζπκπεξάζκαηα απηά κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθά φπια ζηε ράξαμε νξζνινγηθφηεξσλ πνιηηηθψλ πγείαο θαη ζηελ 

αθξηβέζηεξε θαη ζηνρεπκέλε αληηκεηψπηζε θφβσλ θαη δνμαζηψλ πνπ θαίλεηαη φηη 

απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο νξγάλσλ θαη ηζηψλ ζηε ρψξα καο, 

κε απψηεξν ζηφρν ε ρψξα καο λα κπνξέζεη λα ζπγθιίλεη ζηαδηαθά πξνο ην κέζν 

επξσπατθφ ρψξν θαη λα γεθπξσζεί ελ κέξεη ην ηεξάζηην ράζκα κεηαμχ πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο νξγάλσλ θαη ηζηψλ. 
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