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Περίληψη
Η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων εξαρτώνται από τη νομοθεσία, την κουλτούρα, τις θρησκευτικές
πεποιθήσεις, τις στάσεις του κοινού και των επαγγελματιών υγείας, και συγκεκριμένα των νοσηλευτών. Οι
νοσηλευτές είναι οι πρώτοι επαγγελματίες υγείας που προσεγγίζουν τους συγγενείς των δυνητικά δοτών
οργάνων. Αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους συγγενείς και τους άλλους επαγγελματίες και
προσεγγίζουν τους συγγενείς στην προσπάθεια να τους βοηθήσουν στη λήψη απόφασης για συναίνεση τους
για τη δωρεά οργάνων. Ο ρόλος των νοσηλευτών έχει απασχολήσει τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια.
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση των στάσεων και γνώσεων
των νοσηλευτών για τον εγκεφαλικό θάνατο και τη δωρεά οργάνων. Έχει διαφανεί ότι οι παράγοντες που
επηρεάζουν τις στάσεις και γνώσεις των νοσηλευτών σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία των νοσηλευτών,
το τμήμα που εργάζονται, τη σχετική εμπειρία με δυνητικά δότες οργάνων και την όλη διαδικασία, τα επίπεδα
οργάνωσης και συντονισμού των μονάδων μεταμόσχευσης, καθώς και την απόκτηση κάρτας δότη οργάνων.
Η διερεύνηση των στάσεων και γνώσεων των νοσηλευτών, θα συμβάλει στην ανάπτυξη στρα
τηγικής για μελλοντική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος των νοσηλευτών, τον εμπλουτισμό των
γνώσεων τους για τον εγκεφαλικό θάνατο, αλλά και την θετικοποίηση των στάσεων τους. Η επιστημονική
γνώση θα βοηθήσει τους νοσηλευτές στην προσέγγιση συγγενών για συναίνεση στη διαδικασία της δωρεάς
οργάνων.

Summary
The donation and transplantation of organs depend on the legislation, culture, re ligious convictions, and
attitudes

of

the

public

and

health

care

professionals,

especially

nurses.

Nurses

are the first health care professionals, who approach the relatives of potential organ donors. They
seem to be the conjunctive ring between the family members and other health care professionals,
and they initiate the discussions surrounding the option of organ donation. The last few years' researchers
have examined the nurses' role in the organ donation process.
This article is a literature review of the nurses' attitudes and knowledge towards brain death
and organ donation. It has been emerged that factors which influence nurses' attitudes and

knowledge are related with the demographic characteristics of nurses, the department they work in, the
experience they had or not with the potential donors and the process of organ donation, the levels of
organization and co-ordination transplantation units, as well as gaining of the organ donor card. The
investigation of nurses' attitudes and knowledge helps in the development of strategies for future configuration
of educational program for nurses. It will help in the enrichment of their knowledge for brain death, but also it
will increase their positive attitudes. The scientific knowledge will help nurses to approach relatives for
consent in the procedure of organ donation.

Εισαγωγή
Η αλματώδης εξέλιξη των βιοϊατρικών επιστημών

Chernenko

έχει

and Scholes 2005, Rios et al 2006, Kim et

συμβάλει

διαφόρων

καθοριστικά

μορφών

στην

ασθενειών

αντιμετώπιση
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Εντούτοις, κάποια ζωτικά όργανα όπως οι νεφροί, η

Οι νοσηλευτές, είναι οι επαγγελματίες υγείας που

καρδία, το ήπαρ, οι πνεύμονες, το πάγκρεας, τμήμα

φροντίζουν τους δυνητικά δότες οργάνων, και

λεπτού εντέρου, ο κερατοειδής χιτώνας οφθαλμού,

παράλληλα παρέχουν ψυχολογική στήριξη στους

και άλλα (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

συγγενείς τους.

Ελλάδος, 2008), προσβάλλονται συχνά από ανίατες

Οι

ασθένειες. Μοναδική μέθοδος ριζικής θεραπείας, εί-

καθοριστικό

ναι η λεγόμενη 'μεταμόσχευση οργάνων'.

οικογένειας

Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων από πτωματικούς

etal 1991, Featherstone 1994, Jones-Riffell and

δότες, είναι δώρο ζωής σε άτομα που αναζητούν

Stoeckle 1998). Σε πληθώρα μελετών που έχουν

αντικατάσταση των φθαρμένων οργάνων τους με

διερευνηθεί οι στάσεις και γνώσεις νοσηλευτών, έχει

άλλα υγιή, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση

διαφανεί

μακροζωίας, και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα τε-

παράγοντες, όπως, ο χώρος εργασίας, η εμπειρία, η

λευταία

απόκτηση κάρτας δότη οργάνων, η προσέγγιση
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2000, Sque et al 2000, Pearson et al 2001, White
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νοσηλευτών για το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου

2003, Kim et al 2004a, Kim et al 2004b).

και της δωρεάς οργάνων.

Εγκεφαλικός θάνατος

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι περισσότεροι

Ιστορικά υπάρχουν διάφορες αναφορές σε ιατρικά

ερευνητές επικεντρώνονται: α) στη διερεύνηση των

άρθρα του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα για

στάσεων και απόψεων των νοσηλευτών για τον

περιπτώσεις

εγκεφαλικό θάνατο και την δωρεά οργάνων, β) στη

αιμορραγίες, εγκεφαλικούς όγκους και εμπιεστικά

διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών

κατάγματα

που ενδέχεται να επηρεάζουν τις στάσεις και τις

αναπνευστικής ανακοπής.

γνώσεις τους, γ) στη διερεύνηση των σχέσεων -

Ο καθορισμός του εγκεφαλικού θανάτου έγινε από

στάσεων και γνώσεων των νοσηλευτών και την

την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard το

εμπειρία τους στα διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα

1968 υπό της Ad Hoc επιτροπής. Η Επιτροπή όρισε
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το

Pearson et al 2001, Bidlgin and Akgun 2002, Boey

όλων

2002, Ingram et al 2002, Regehr et al 2004, Bogh

(συμπεριλαμβανομένου και εκείνων του εγκεφαλικού

and Madsen 2005,

στελέχους), με βάση νευροφυ σιολογικούς και
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τη
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τον ορισμό (Ad Hoc Committee of the Harvard

του σώματος, και να επιτρέψει την αφαίρεση

Medical School 1968)

οργάνων

Μεταμοσχεύσεις οργάνων

διαδικασίας,

To 1933 πραγματοποιήθηκε από το Ρώσο Σεργκέι

παραλήπτη (Mongoven 2003, Sque et al 2003).

Βαρονόι, η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού από

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

πτωματικό δότη, χωρίς επιτυχία. Ο ασθενής επέζησε

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά στις

μόνο για τέσσερις μέρες (Ramanathan et al 2001).

στάσεις και γνώσεις των νοσηλευτών, έγινε σε

Στις 23 Δεκεμβρίου το 1954 ο Joseph Ε. Murray και

δημοσιευμένες μελέτες ακολουθώντας τις γραμμές

η

πρώτη

δεδομένων MEDLINE KaiCINAHL, Social Science

επιτυχημένη μεταμόσχευση νεφρού σε άνθρωπο,

Index Database και Cochrane Library από το 1972-

μεταξύ μονογενών διδύμων, από ζωντανό δότη

2008 και ανέδειξε σημαντικό αριθμό μελετών. Οι

(Murray J. Ε. 2005, Michael P. et al 2005). To 1962 η

έρευνες που μελετήθηκαν, έχουν επικεντρωθεί στις

ίδια ομάδα πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη

στάσεις και γνώσεις νοσηλευτών και φοιτητών

μεταμόσχευση νεφρού από πτωματικό δότη (Merrill

νοσηλευτικής για τον εγκεφαλικό θάνατο και τη δω-

J. P. et al, 1983). Για αυτές τις μεταμοσχεύσεις το

ρεά

1990 ο Joseph Ε. Murray τιμήθηκε με το βραβείο

σιμοποιήθηκαν ήταν: "nurses attitudes", nurses

Νόμπελ στην ιατρική (Murray J. Ε. 2005, Michael P.

knowledge", "organ donation", brain death", "nursing

et al 2005).

student attitudes"Kai "nursing student knowledge".

Από τότε, ακολούθησαν και άλλες επιτυχημένες

Στις

μεταμοσχεύσεις

σιμοποιήθηκαν ποσοτικές μέθοδοι, με τη χρήση

ομάδα
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την
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όπως
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μελετηθεί,

χρη-

χρη-

πνευμόνων, παγκρέατος, καρδιάς και άλλων.

ερωτηματολογίων και ποιοτικές μέθοδοι με τη χρήση

Δωρεά Οργάνων

συνεντεύξεων, αλλά και συνδυασμός ποιοτικής και

Η δωρεά οργάνων συνήθως περιγράφεται ως μία

ποσοτικής μεθοδολογίας.

εθελοντική πράξη παροχής- δωρεάς και ως μία

Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν, νοσηλευτές μονάδων

πράξη αλτρουισμού (Gerrand 1994). Η έκφραση

οι οποίοι έχουν συχνότερη επαφή με το θέμα (π.χ.

«δώρο ζωής» αναφέρεται στο χαρακτήρα της

νοσηλευτές

δωρεάς οργάνων. Είναι μία ρητορική έκφραση

νοσηλευτές από διάφορα τμήματα νοσηλευτικών

ομάδας πολιτών που μπορούν να ασκούν επιρροή

ιδρυμάτων, και άλλοι επαγγελματίες υγείας. Σε

υπέρ της δωρεάς οργάνων (Vernale and Packard

αρκετές

1990, Siminoff and Chillag 1999, Lauritzen et al

δειγματοληψία,

2001, Kuczewski 2002) για την ευαισθητοποίηση του

μονάδων

κοινού, με απώτερο στόχο να αυξηθούν οι δωρεές

τμήματα, κι αυτό γιατί έχουν βιώσει τη φροντίδα -

οργάνων. Το δώρο ενός οργάνου, είναι πολύτιμο και

νοσηλεία δυνητικά δοτών οργάνων. Ως εκ τούτου

έρχεται με ψηλό κόστος, μέσω ενός ξαφνικού και

θεωρήθηκε σκόπιμη η διερεύνηση των στάσεων

συχνά τραγικού θανάτου, ενώ το φορτίο λήψης

τους απέναντι στους «ασθενείς» αυτούς. Σε άλλες

απόφασης

έρευνες

για

την

αφαίρεση

ενός

οργάνου

εναπόκειται στην οικογένεια του δότη. Η οικογένεια

μονάδων

μελέτες,
για

εντατικής

εντατικής

χρησιμοποιήθηκε
παράδειγμα,
θεραπείας

χρησιμοποιήθηκε

δειγματοληψία

από

θεραπείας),

ή

στρωμα-

επαγγελματίες

σκόπιμη
νοσηλευτές

νεφρολογικά

τοποιημένη
υγείας

από

διάφορα τμήματα νοσηλευτικών ιδρυμάτων που
έχουν σχέση

με τη νοσηλεία δυνητικά δοτών οργάνων, όπως

οικογένειες των δυνητικά δοτών οργάνων και οι

νευροχειρούργοι, νοσηλευτές μονάδων εντατικής

πρώτοι

θεραπείας, εντατικολόγοι, άτομα από τη διοίκηση

οργάνων (Cantwell and Clifford 2000, Collins

νοσηλευτικών

2005, Elding and Scholes 2005).

ιδρυμάτων

και

συντονιστές

Στην

μεταμοσχεύσεων.
Οι έρευνες οι οποίες είχαν ως στόχο τη

που

εγείρουν

συγκριτικές

το

θέμα

μελέτες

της

δωρεάς

προκύπτει

ότι,

νοσηλευτές που είχαν εμπειρία με ασθενείς που

γνώσεων

ανέμεναν μεταμόσχευση οργάνων, (σε μονάδες

νοσηλευτών, και φοιτητών νοσηλευτικής έναντι

εντατικής θεραπείας), είχαν θετικές στάσεις για τη

του

δωρεάς

δωρεά οργάνων, σε αντίθεση με νοσηλευτές

οργάνων έδειξαν διάφορους παράγοντες οι οποίοι

χειρουργικού θαλάμου, όπου λιγότεροι από τους

επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις στάσεις τους:

μισούς είχαν θετικές στάσεις (Chan Yuet- mui et al

διερεύνηση

των

εγκεφαλικού

στάσεων
θανάτου

και
και

της

1. Ο χώρος εργασίας και η εμπειρία των
νοσηλευτών

1997)
To ίδιο φάνηκε και σε άλλες μελέτες στις οποίες,
νοσηλευτές που είχαν εμπειρία με τη διαδικασία

Σε διάφορες μελέτες έχει διαφανεί ότι οι στάσεις

της δωρεάς οργάνων, είχαν θετικότερες στάσεις

των νοσηλευτών επηρεάζονται από τους χώρους

και περισσότερες γνώσεις, σε σχέση με συναδέλ-

εργασίας (μονάδες εντατικής θεραπείας και άλλα

φους τους, που δεν είχαν την ανάλογη εμπειρία

τμήματα των νοσηλευτηρίων) από την εμπειρία

(Bidigare and Oerman 1991) και επιπρόσθετα

τους, με τις οικογένειες, και τους δυνητικά δότες

αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την

οργάνων. (Stark et al 1984, Stoeckle 1990,

απόκτηση κάρτας δότη οργάνων. Για παράδειγμα

Hibbert 1995, Watkinson 1995, Kim et al 2000,

περισσότεροι

νοσηλευτές

Sque et al 2000, Pearson et al 2001, Kent 2004),

τμήματα

μονάδες

Έρευνες που διενεργήθηκαν με νοσηλευτές σε

αποκτούν την κάρτα δότη οργάνων σε σχέση με

μονάδες εντατικής θεραπείας (Stark et al 1984,

νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται σε άλλα τμήματα.

Stoeckle 1990, Pearson et al 2001), αλλά, και σε

Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζουν οι Kiberd

άλλα

όπως

και Kiberd (1992), και ο Cohen και οι συνεργάτες

τμήματα,

του (2008), με νοσηλευτές μονάδων εντατικής

έδειξαν

θεραπείας και νεφρολογικού τμήματος, να έχουν

διαφορετικά αποτελέσματα (Crosby and Waters

θετικότερες στάσεις έναντι νοσηλευτών σε γενικά

1972, Prottas and Batten 1988, Matten etal 1991,

τμήματα και χειρουργεία.

Watkinson 1995, Kiberd and Kiberd 1992, Kent

Η ελλιπής ενασχόληση των νοσηλευτών με το

and Owens 1995, Chan Yuet-mui et al 1997, Boey

ζήτημα της δωρεάς οργάνων, και η απειρία στη

2001, Terada et al 2004, Rios et al 2006, Cohen

φροντίδα

et al 2008).

αποδειχθεί σε διάφορες έρευνες ότι επηρεάζει

Οι

αρνητικά,

τμήματα

χειρουργικά,
διοίκηση

των

νοσηλευτηρίων,

παθολογικά,

νοσοκομείων

γενικά
και

άλλα

νοσηλευτές μονάδων εντατικής θεραπείας

και

δυνητικά
τις

από
εντατικής

δοτών

στάσεις

τους

νεφρολογικά
θεραπείας

οργάνων,
στο

θέμα

έχει
του

βρίσκονται σε τμήμα ζωτικής σημασίας και είναι σε

εγκεφαλικού θανάτου (Chan Yuet- mui et al 1997,

θέση

πιθανούς

Sque etal 2000, Kiberd and Kiberd 1992). Οι νο-

πτωματικούς δότες οργάνων (Kim et al 2006b).

σηλευτές που έχουν άμεση επαφή και ενασχόληση

Επίσης, προσφέρουν ολική φροντίδα, όχι μόνο σε

με δυνητικά δότες οργάνων, έχουν θετικότερες

αυτούς, αλλά και στις οικογένειες τους (Kim et al

στάσεις για τη δωρεά οργάνων και τον εγκεφαλικό

2002). Είναι οι πρώτοι επαγγελματίες υγείας που

θάνατο και περισσότερες γνώσεις σε σύγκριση με

δημιουργούν στενούς δεσμούς με τις

νοσηλευτές που εργάζονται σε άλλα τμήματα.

να

αναγνωρίζουν

τους

Συμπάσχουν με τη στενοχώρια των συγ-

γενών, φροντίζοντας δυνητικά δότες οργάνων,

(1999), κατέδειξε ότι η εμπειρία νοσηλευτών με

(Sque et al 2000). Έχουν το προνόμιο να

νεφροπαθείς που είχαν ανάγκη μεταμόσχευσης

αναγνωρίζουν τους δυνητικά δότες οργάνων σε

οργάνων,

μεγαλύτερο ποσοστό, από ότι εργαζόμενοι σε

ποσοστών για απόκτηση κάρτας δότη οργάνων,

άλλα τμήματα (Chernenko etal 2005).

ενώ παράλληλα παρέμεινε αναλλοίωτη η επιθυμία

2. Φροντίδα δυνητικά δοτών οργάνων

τους, να γίνουν δότες σε περίπτωση διάγνωσης

Η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, είναι δύσκολη
στην κατανόηση της λόγω της μοναδικότητάς της
(Kim et al 2006b). Η φροντίδα δυνητικά δοτών
οργάνων, που συχνά δε διαφέρουν από άλλους
ασθενείς (διασωληνωμένοι ασθενείς), όπου το
σώμα διατηρείται σε φυσιολογική θερμοκρασία,
προκαλεί συναισθηματικές και ηθικές συγκρούσεις
σε δυτικούς (Pearson et al 2001, White 2003) και
ανατολικούς πολιτισμούς (Park 1997, Kim etal

δε

συνέβαλε

στην

αύξηση

των

εγκεφαλικού θανάτου.
Σε έρευνα που έγινε από τη Stoeckle (1990),
προκύπτει ότι, οι στάσεις επηρεάζονται από την
εμπειρία

των

νοσηλευτών

με

το

θέμα

του

εγκεφαλικού θανάτου, καθώς και την εμπειρία με
λήπτες οργάνων. Όμως, η εμπειρία της φροντίδας
δυνητικά δοτών οργάνων, και η ψυχολογική υποστήριξη συγγενών τους, επιφέρει συναισθήματα
εξάντλησης. Παρόμοια συναισθήματα κατέδειξε
και η έρευνα των Sophie et al (1983), όπου, για το

2004b).
Η φροντίδα δυνητικά δοτών οργάνων φαίνεται να
προκαλεί

ανάμεικτα

συναισθήματα

στους

νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές ένοιωθαν περήφανοι
φροντίζοντας

δυνητικά

δότες

οργάνων

και

υποστηρίζοντας παράλληλα τους συγγενείς τους.
Η εμπλοκή στην όλη διαδικασία, συσχετίστηκε
ταυτόχρονα με την επαγγελματική ικανοποίηση
(Hibbert 1995, Pearson et al 2001, Elding and

φροντίδας,

άλλες έρευνες
προκαλούσε

συναισθηματική
Watkinson

1995,

Davies

η εμπειρία της

θλίψη,

εξάντληση

ήταν συναισθηματικά εξαντλητική και αγχωτική.
Οι νοσηλευτές νιώθουν άγχος και καταπόνηση
κατά

τη

φροντίδα

εγκεφαλικά

νεκρών,

διότι

νιώθουν το βάρος ευθύνης, της νοσηλευτικής
φροντίδας προς τους πιθανούς δότες, αλλά και
προς τις οικογένειες τους (Regehr et al 2004).
Επίσης, η ψυχολογική υποστήριξη συγγενών παρουσιάζεται πιο πιεστική και αγχωτική διαδικασία,

Scholes 2005, Kim et al 2006b).
Αντίθετα, σε

21% του δείγματος η φροντίδα εγκεφαλικά νεκρών

άγχος

(Hibbert

1997,

και
1995,

Sadala

and

από ότι η φροντίδα δυνητικά δοτών οργάνων
(Watkinson 1995).

3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά
νοσηλευτών

Mandes 2000, Sque et al 2000, Pearson et al

Η βιβλιογραφία που αφορά στις συσχετίσεις των

2001, Kent 2004). Επίσης, η αμηχανία και η

χαρακτηριστικών

των

έλλειψη αυτοπεποίθησης, ήταν κάποια από τα

επηρεάζουν

στάσεις

συναισθήματα που ένιωθαν οι νοσηλευτές κατά

παρουσιάζουν αντιφατικά συμπεράσματα (Boey

την προσέγγιση συγγενών των δυνητικά δοτών

2001, Rios et al 2006). Ο Boey 2001, αναφέρει ότι

οργάνων (Sque et al 2000, Collins 2005).

οι νεαρές νοσηλεύτριες είχαν φόβο για τυχόν ια-

Σημαντικά

είναι

και

τα

αποτελέσματα

που

τρική

τις

αμέλεια

σχετικά

νοσηλευτών

με

και

τη

τα

οποία

γνώσεις

διάγνωση

τους

του

κατέδειξε έρευνα από τον Watkinson (1995), όπου

εγκεφαλικού θανάτου. Οι άγαμοι παρουσίαζαν

νοσηλευτές σε ποσοστό 67% υποστήριζαν ότι η

αυξημένα

φροντίδα δυνητικά δοτών οργάνων, έχει θετική

συγκρινόμενοι με τους έγγαμους νοσηλευτές. Οι

επιρροή στις στάσεις τους για τον εγκεφαλικό

Rios και οι συνεργάτες τους (2006), υποστηρίζουν

θάνατο.

ότι οι στάσεις ήταν πιο θετικές σε άντρες και σε

Candbay

Αντίστοιχη

έρευνα

των

Weber

και

νεαρά άτομα.

ποσοστά

θετικών

στάσεων

Σε έρευνα των Matten και των συνεργατών τους

σε περίπτωση σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης (Chan

(1991),

Yuet-mui et al 1997, Boey 2002).

προκύπτει

ότι

οι

παράγοντες

που

επηρεάζουν τις στάσεις νοσηλευτών, εκτός από την

Καθοριστικοί παράγοντες στην άρνηση των

εμπειρία, είναι τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και η

νοσηλευτών για απόκτηση κάρτας δότη οργάνων,

θέση τους στην ιεραρχία. Όσο πιο ψηλά ιεραρχικά

διαδραματίζουν και οι πολιτισμικές και θρησκευτικές

βρίσκονταν, τόσο πιο θετικές ήταν οι στάσεις τους

τους πεποιθήσεις. Η άρνηση τεμαχισμού του

Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, άλλη μελέτη,

σώματος, και ο φόβος προσβολής της ιερότητας του

αποδεικνύει, ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές

σώματος (Chan Yuet-mui et al 1997, Boey 2002),

ανάμεσα στα δύο φύλα, (άντρες 82.8% και γυναίκες

αποτελούν μερικούς ακόμη παράγοντες, ιδιαίτερα σε

78.2%).

χώρες

Σημαντικά

επηρεάζουν

η

ηλικία

των

της Άπω Ανατολής

(Hong

Kong).

Τα

συμμετεχόντων και η ιεραρχική τους θέση (Cohen et

μπερδεμένα συναισθήματα των νοσηλευτών για τη

al 2008.

δωρεά οργάνων και την απόκτηση κάρτας δότη,

Διαφορετικά παρουσιάζονται τα δημογραφικά

προκύπτουν και σε μελέτες που έχουν γίνει σε

στοιχεία κατά τους McCoy και τους συνεργάτες τους

Δυτικούς Πολιτισμούς, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο,

(1994), όπου: η ηλικία δεν επηρεάζει τις γνώσεις για

(Kent and Owens 1995), αλλά και άλλες χώρες

τη δωρεά οργάνων, αλλά συσχετίζεται αρνητικά με

(Sanner 2001, Kim et al 2004b).

τις στάσεις. Το ακαδημαϊκό επίπεδο, η ειδικότητα

Η επιθυμία να παραμείνει το σώμα ακέραιο για

των νοσηλευτών, τα χρόνια εμπειρίας και η

μεταθανάτια ζωή, παραμένει σαν ένας από τους

θρησκεία, δεν σχετίζονται με την γνώση ή τις

λόγους

στάσεις.

αφαίρεση καθορισμένων οργάνων (π.χ. άρνηση

4. Απόκτηση κάρτας δότη οργάνων

μεταμόσχευσης κερατοειδούς χιτώνα ) ήταν ση-

άρνησης.

Το

θέλημα

νοσηλευτών για

Οι θετικές στάσεις νοσηλευτών για τη δωρεά

μαντικό εύρημα της έρευνας των Kent και Owens

οργάνων, εκφράζονται με την απόκτηση κάρτας

(1995). Οι λόγοι διστακτικότητας της δωρεάς του

δότη οργάνων. Οι νοσηλευτές οι οποίοι αποκτούσαν

κερατοειδή χιτώνα όπως φάνηκε μέσα από τις

κάρτα δότη οργάνων παρουσίαζαν θετικές στάσεις

δηλώσεις τους, ήταν η απώλεια της προσωπικής

και αντίστοιχα εξέφραζαν την επιθυμία να γίνουν

τους ταυτότητας και η ανάγκη να βλέπουν στην με-

δότες οργάνων, σε μεγάλο ποσοστό (Sque et al

ταθανάτια ζωή.

2000). Σε άλλες μελέτες πολλοί νοσηλευτές δεν

5. Προσέγγιση συγγενών

είχαν την επιθυμία να γίνουν δότες οργάνων σε
περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου (Sophie et al
1983, Prottas and Batten 1988, Gaberetal 1990,
Bidigare and Oermann 1991, Al-Mousawi etal 2001,
Bilgin and Akgun 2002). Αιτίες άρνησης τους για
απόκτηση κάρτας δότη οργάνων δήλωσαν ότι είναι:
η επιθυμία τους να παραμείνει το σώμα τους
ακέραιο μετά το θάνατο τους ενώ άλλοι, είχαν την
ενδόμυχη σκέψη ότι με την απόκτηση της σχετικής
κάρτας, οι θεράποντες ιατροί δεν θα προσπαθήσουν
να σώσουν τη ζωή τους,

Οι

νοσηλευτές,

αποτελούντο

σημαντικότερο

παράγοντα στο θέμα της δωρεάς οργάνων, (Prottas
and

Batten

1988),

καθώς

είναι

οι

πρώτοι

επαγγελματίες υγείας που δημιουργούν στενούς
δεσμούς με την οικογένεια του δυνητικά δότη, και οι
πρώτοι που εγείρουν το φλέγον ζήτημα της δωρεάς
οργάνων (Gaber et al 1990, Smith- Brew and Yanai
1996). Χωρίς τη βοήθεια, και συμπαράσταση των
νοσηλευτών, η δωρεά οργάνων καθίσταται αδύνατη,
λόγο μη κατάλληλης προσέγγισης των συγγενών
(Crombie 1993). Οι συγγενείς των δυνητικά δοτών,
θεωρούν τους νοσηλευτές,

τους πιο βοηθητικούς επαγγελματίες υγείας για τη

την

δωρεά οργάνων, καθώς έχουν τις κατάλληλες

νοσηλευτές στην προσέγγιση συγγενών για λήψη

γνώσεις και ικανότητες για την προσέγγιση τους

συγκατάθεσης (Stoeckle 1990, Jones-Riffell and

(Pelletier 1993).

Stoeckle 1998).

Η προσέγγιση συγγενών για λήψη συγκατάθεσης για
δωρεά οργάνων από πτωματικούς δότες, είναι ένα
από

τα

πιο

στρεσ-

σογόνα

καθήκοντα

των

κατάλληλη

εκπαίδευση,

βοηθούν

τους

6. Στάσεις και απόψεις για τη δωρεά
οργάνων και τον εγκεφαλικό θάνατο

νοσηλευτών (Featherstone 1994, Watkinson 1995,

Σε διάφορες μελέτες φάνηκε ότι μερίδα νοσηλευτών,

Norris 1991). Η στήριξη και συμπαράσταση συγ-

αναφέρουν θετικές και αρνητικές απόψεις για τον

γενών

τον

εγκεφαλικό θάνατο (Bidigare and Oermann 1991,

σημαντικότερο παράγοντα για θετική συναίνεση

Kent and Owens 1995, Elding and Scholes 2005,

(Godfrey and White 1996, Franz et al 1997). Για το

Collins 2005, Kim et al (b) 2006). Φαίνεται ότι οι

λόγο

στάσεις

για

αυτό,

λήψη

η

συγκατάθεσης,

καλή

αποτελεί

επικοινωνία

ανάμεσα

σε

αυτές

διαμορφώνονται

και

από

τον

συγγενείς και νοσηλευτές, αποτελεί καθοριστικό

ενδοιασμό της οικογένειας του δότη, ενώ ο φόβος

παράγοντα για τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων.

για παραμόρφωση και ακρωτηριασμό του σώματος,

Από την άλλη, η ανασφάλεια των νοσηλευτών

προκαλεί αρνητικά συναισθήματα και στάσεις, (Kent

επηρεάζει την προσέγγιση με τις οικογένειες για

and Owens 1995, Elding and Scholes 2005). επίσης,

λήψη συγκατάθεσης. Οι νοσηλευτές προτιμούν, είτε

παράγοντες

το θεράποντα ιατρό, είτε το νοσηλευτή που φρόντιζε

μοσχεύματος που μεταμο- σχεύθηκε σε λήπτη, η

το δυνητικό δότη οργάνων, να προσεγγίσει και να

δυσκολία

μιλήσει στους συγγενείς. Η πλειονότητα όμως

εγκεφαλικού θανάτου από νοσηλευτές και τη\/

νοσηλευτών, προτιμά για το ρόλο αυτό, έναν

οικογένεια του δυνητικά δότη οργάνων, επηρεάζουν

επαγγελματία υγείας που έχει κατάλληλες γνώσεις

τις στάσεις τους (White 2003).

και παράλληλα σχέση με τους συγγενείς (Collins

Οι νοσηλευτές εκφράζουν ενδοιασμούς για την

2005), ενώ άλλοι νοσηλευτές, θεωρούν ότι η

αποδοχή του εγκεφαλικού θανάτου, ως βιολογικό

προσέγγιση

θάνατο του ατόμου (Kim et al (b) 2006). Κατ'

συγγενών

δεν

είναι

νοσηλευτικό

όπως
της

η

πιθανότητα

κατανόησης

της

απόρριψης
έννοιας

του

καθήκον (Davies 1997).

επέκταση, η αφαίρεση οργάνου πριν τη διακοπή της

Έρευνες κατέδειξαν ότι οι λόγοι αποφυγής αυτού του

λειτουργίας της καρδίας αποτελεί βιαιότητα για τα δι-

ρόλου από τους νοσηλευτές, είναι η θλίψη που

καιώματα του ασθενή (Kent and Owens 1995, Elding

μπορεί

and Scholes 2005). Η αποδοχή του εγκεφαλικού

να

προκαλέσουν

στην

οικογένεια

του

δυνητικά δότη οργάνων (Danid et al 1972, Pelletier

θανάτου,

1993). Επιπρόσθετα, η έρευνα του Collins (2005)

πολιτισμούς, ανατολικούς (Kim et al 2004a, Kim et al

κατέδειξε πως οι νοσηλευτές δεν νιώθουν έτοιμοι ή

2004b), καθώς και δυτικούς (White 2003). Μερικοί

δεν είναι σίγουροι για τον ρόλο αυτό.

νοσηλευτές, έχουν αμφιβολίες για τη διάγνωση του

Η αδυναμία των νοσηλευτών να αναγνωρίσουν τα

εγκεφαλικού θανάτου (Sophie et al 1983), και σε

πλεονεκτήματα της δωρεάς οργάνων και η έλλειψη

άλλες περιπτώσεις οι αμφιβολίες τους για το θέμα

γνώσεων για το θέμα της όλης διαδικασίας που

προκύπτουν λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και

απαιτείται, αποτελούν αρνητικούς παράγοντες στη

επιπτώσεων του, προς τις οικογένειες τους (Al-

διαμόρφωση θετικών στάσεων για τον εγκεφαλικό

Mousawi et al 2001).

θάνατο και τη δωρεά οργάνων (Williss and Skelley
1992, Bishop 1996). Τα θετικά συναισθήματα και
στάσεις, μαζί με

είναι

δυσκολονόητος

σε

διάφορους

Kim et al 2006,), δηλαδή γνώριζαν τον ορισμό και

7. Γνώσεις νοσηλευτών για τη δωρεά

τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου.

οργάνων και τον εγκεφαλικό θάνατο
Οι γνώσεις των νοσηλευτών για τον εγκεφαλικό θάνατο και τη δωρεά οργάνων, είναι ένα
από τα θέματα που διερευνήθηκαν επισταμένα σε
έρευνες

και

διαδραματίζουν

καθοριστικό

παράγοντα για τη δωρεά οργάνων. Οι γνώσεις
στα προαναφερθέντα ζητήματα, προάγουν την
αυτοπεποίθηση τους, και τους καθιστούν ικανούς
στην επίλυση ερωτημάτων για την ενημέρωση
των συγγενών εγκεφαλικά νεκρών (Kent 2004,
Kim et al 2004b, Collins 2005).
Σύμφωνα με τον Beaulieu (1999), ανάμεσα
στα καθήκοντα των νοσηλευτών των μονάδων
εντατικής

θεραπείας,

περιλαμβάνεται

η

συστηματική εμπλοκή στη διαδικασία της δωρεάς
οργάνων. Στα καθήκοντα τους, εμπεριέχεται η
εξήγηση - παροχή συμβουλών για τη πρόγνωση
του «ασθενή», επεξήγηση για την διαδικασία
μεταμόσχευσης

οργάνων,

εξήγηση

της

διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου, παροχή
συμβουλών για τον εγκεφαλικό θάνατο και τη
δωρεά οργάνων (Ingram et al 2002).
Οι νοσηλευτές που γνωρίζουν τη διαδικασία
διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου φαίνεται να
είναι πιο ικανοί στη προσέγγιση συγγενών για τη
δωρεά οργάνων και μπορούν συνάμα να τους
συμπαρασταθούν

ψυχολογικά,

(Bidigare

and

Oermann 1991, Kiberd and Kiberd 1992).
Από τη βιβλιογραφία όμως, προκύπτει ότι οι
νοσηλευτές έχουν ελλιπείς γνώσεις για
εγκεφαλικό

θάνατο

και

τη

δωρεά

τον

οργάνων

(Sophie et al 1983, Bidigare and Oermann 1991,
Watkinson 1995, Schulz 1997, Jones-Riffell and
Stoeckle 1998, Collins 2005, Sque et al 2000,
Kent 2004, Kim et al 2004a, Chernenko et al
2005, Bogh and Madsen 2005).
Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε τμήματα με

Σε

αντίθεση

με

τις

πιο

πάνω

έρευνες,

νοσηλευτές μονάδων εντατικής θεραπείας, δεν
μπορούσαν

να

εξηγήσουν

εγκεφαλικού

θανάτου

σε

την

έννοια

συγγενείς

του

δυνητικά

δοτών οργάνων (Collins 2005, Chernenko et al
2005) .
Σε άλλες έρευνες, νοσηλευτές γνώριζαν τα
κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου, ενώ δεν
κατείχαν τόσο καλά ή καθόλου τη διαδικασία της
δωρεάς οργάνων, (Stoeckle 1990, Davies 1997).
Παραδείγματα αποτελούν η γνώση των κριτηρίων
για τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου και η
ελλιπής

γνώση

για

την

αποφυγή

κλινικών

εξετάσεων σε περίπτωση υποθερμίας του ασθενή
(Davies 1997). Ελλιπείς γνώσεις παρουσιάζονται
για την επίδραση βαρβιτουρικών φαρμάκων σε
ασθενείς και τα όρια ηλικίας για τη δωρεά οργάνων (Stoeckle 1990).
Οι αυξημένες γνώσεις για τον εγκεφαλικό
θάνατο και τη δωρεά οργάνων επηρεάζουν θετικά
τις

στάσεις

των

νοσηλευτών

(Bidigare

and

Oermann 1991, Matten et al 1991, Watkinson
1995, Duke et al 1998, Ingram et al 2002).
Σε αντίθεση με τα πορίσματα των πιο πάνω
ερευνών, δεν υπάρχει συσχέτιση των γνώσεων
και

των

στάσεων

οργάνων

και

τον

αναφορικά

με

εγκεφαλικό

τη

δωρεά

θάνατο.

Η

αυξανόμενη γνώση για τη δωρεά οργάνων δεν
συσχετίζεται με τις θετικές στάσεις (McCoy and
Bell

1994).

Επίσης,

κάποιοι

νοσηλευτές

αναφέρουν ότι η εκπαίδευση για τη δωρεά
οργάνων και τον εγκεφαλικό θάνατο επηρεάζει τις
στάσεις σε χαμηλό ποσοστό (Watkinson 1995).

Συμπεράσματα
Οι έρευνες που μελετήθηκαν στην παρούσα
επιλεγμένη

βιβλιογραφική

δυνητικά δότες οργάνων, και με ασθενείς που

αναδεικνύουν

αναμένουν μεταμόσχευση οργάνων, είχαν τις

νοσηλευτές έχουν θετικές αντιλήψεις για τη

απαραίτητες γνώσεις (McCoy and Bell 1994,

δωρεά οργάνων. Επιπλέον,

Evanisko et al 1998,

στην

πλειονότητα

ανασκόπηση,
τους

ότι

οι

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τη συναίνεση

τυχών λαθών - παραλήψεων που προκύπτουν από

και τη δωρεά οργάνων. Οι στάσεις και γνώσεις τους,

την υφιστάμενη οργάνωση και πολιτική για το θέμα.

αναφορικά με τον εγκεφαλικό θάνατο και τη δωρεά

Με άλλα λόγια, δεν αρκεί μόνο η καταγραφή των

οργάνων, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό

στάσεων και γνώσεων των νοσηλευτών, αλλά και η

αύξησης των πτωματικών δοτών. Εντούτοις, οι

προετοιμασία

απόψεις

διακυμάνσεις,

στάσεων και εμπλουτισμό των γνώσεων τους.

αναλόγως του χώρου εργασίας, τις θρησκευτικές και

Μερικές από τις λύσεις που προτείνονται από την

πολιτισμικές τους πεποιθήσεις, την εμπειρία με

επιλεγμένη βιβλιογραφία είναι, η επιμόρφωση του

δυνητικά δότες οργάνων. Σημαντικό παράγοντα για

νοσηλευτικού προσωπικού για το θέμα, η κατάλληλη

τη συναίνεση των συγγενών του για τη δωρεά

προσέγγιση και στήριξη του σε όλες τις διαδικασίες

οργάνων

της δωρεάς οργάνων, καθώς και η επιμόρφωση

τους

παρουσιάζουν

αποτελεί

ο

καταλυτικός

ρόλος

που

διαδραματίζουν οι νοσηλευτές.

σχεδίων

για

θετικοποίηση

των

τους σχετικά με τη νομική πτυχή του θέματος,

Η κατανόηση της έννοιας του εγκεφαλικού

(Hibbert 1995, Cantwell and Clifford 2000, Kim et al

θανάτου και η επιστημονική γνώση αποτελούν

2006, Ingram et al 2002, Cohen et al 2008). Με την

καθοριστικούς παράγοντες για θετικοποίηση των

επιμόρφωση και την υποστήριξη των νοσηλευτών,

στάσεων τους. Συνεπώς θεωρείται σημαντικό, όχι

αναμένεται ότι θα εμπλουτιστούν οι γνώσεις τους και

μόνο η διερεύνηση στάσεων και γνώσεων για τον

θα θετικοποιηθούν οι στάσεις με αποτέλεσμα την

εγκεφαλικό θάνατο και τη δωρεά οργάνων, αλλά και

καταλληλότερη προσέγγιση των συγγενών και την

η προσπάθεια διόρθωσης

μελλοντική αύξηση της δωρεάς οργάνων.
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