ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ТА
ДОНОРСТВО ОРГАНІВ:
ставлення громадян до проблеми
готовність до донорства
як і що про це розповідати українцям

Тема трансплантації та донорства органів є новою та
подекуди контроверсійною для громадян.
Вітчизняні соціологи проводили тільки два опитування у 2019 року:
• соціологічною службою «Рейтинг», згідно якого 63%

українців схвалювали прийняття закону про трансплантацію;
• фірмою Ukrainian Sociology Service, згідно якого 31%

Центром проводилось опитування з
10 травня по 4 червня 2021 року
методом List-based samples of highcoverage populations на основі
сформованої
широкої
групи
респондентів.
Кластерна вибірка репрезентативна
для дорослого населення (віком 18
років і старше) України за показником
«регіон»
(окрім
тимчасово
непідконтрольних українській влада
територій).
Отримано 2860 повністю заповнених
анкет, похибка вибірки з імовірністю
0,97 не перевищує 2%

респондентів заявили, що готові стати донорами після своєї
смерті

.

Проте майже усі мають власну думку на
цю тему, адже у житті дивилися хоча б
один медичний серіал, щось чули, десь
читали …
І виявляється, що ВЖЕ потрібно
переконувати та розвіювати міфи …

Тож ми пропонуємо психосемантичне дослідження,
яке дозволяє встановити усі ВЖЕ існуючі зв’язки
між
судженнями
людей,
на
базі
яких
вибудовуватиметься комунікація чи інформаційна
кампанія

Безпрецедентна підтримка в суспільстві:

Що українці знають
про трансплантацію
та донорство органів?

93% вітають той факт, що відтепер операції з
трансплантації органів роблять в Україні, а хірургів
вважають героями сучасності
87% вважає, що донорство – це найвищий прояв
людяності та почесно у всьому світі
85% вірить, що такі операції розвивають не тільки
медицину, а й країну в цілому
83% громадян вважає, що саму операцію та
післяопераційну терапію має оплачувати держава

Трансплантація наразі сприймається позитивно.
Проте як поодиноке диво, а не як система

Можливість стати потенційним донором
органів не виключає 57% українців
* також, ще 30% можуть погодитися у разі проведення з ними
відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи

Українці не розуміють ані етапи, ані їх
послідовність, ані умови організації таких
операцій з трансплантації органів!
Тому 78% виступають за створення
інструментів контролю та оцінки
результатів таких операцій
Громадяни схильні до скептичних оцінок
до 52% громадян вважає, що донорам або ж їх родичам
держава могла б платити певні кошти (компенсацію) із
операційного бюджету
42% українців не вірять у саму систему відбору хворих
на операцію через корупцію та «блат»
37% піддають сумніву можливість проведення таких
складних операцій на фоні «тотальної руйнації»
медичної сфери (50% не підтримують таку думку)

Кожен 5-й українець вразливий
до чорної pr-кампанії
Наразі 20% опитаних вірять в
історії
про
«чорних»
трансплантологів,
навмисні
вбивства людей заради органів та
лікування багатіїв.
Тож 82,5% громадян хочуть мати
систему,
яка
б
захищала
потенційних донорів

Навіщо нам потрібна
психосемантика?

Під час дискусії ми часто стикаємося з рядом
проблем:
• нова

непідготовлена аудиторія, що
уявлення, свій досвід, страхи тощо;

має

свої

• присутність опонентів, головним завданням яких є

Усі ми бачимо світ по
різному …

дискредитація нашої точки зору.
Ці проблеми дозволяє вирішити психосемантика
Розмовляти з аудиторією на їх мові
розуміючи ЯК по'вязані між собою уявлення людей

Бути цікавим аудиторії
знати ЩО саме люди хочуть дізнатися

Перемагати опонентів
бути готовим до можливих інформаційних атак опонентів

Основні етапи дослідження
Анкетування
Зазвичай
соціологи
самі
формулюють
питання,
що
призводить
до
певного
«викривлення» результатів

Кореляція

Аналіз
Використовуючи працюючі
пари меседжів ми вже
розуміємо ПРО ЩО
розмовляти з аудиторією

Для того щоб зрозуміти ЯК люди
сприймають інформацію на дану тему,
проводиться кореляційний аналіз
•

У психосемантиці
ми шукаємо
реальні думки людей

•
В анкету вносяться різні
висловлювання та вимірюється
ступінь їх підтримки

Він виявляє усі нелогічні зв’язки між
судженнями та вимірює їх силу

•

Сенс у тому, щоб люди
відповідали «як відчувають», а
не «як правильно»

У результаті ми отримали: 23
працюючі та 12 зворотних пар
меседжів з інтенсивністю понад 15%

•

вибудовується
карта
зв'язків, що візуалізує ЯК
люди думають про донорство
й трансплантацію;
проводиться
емоційна
оцінка такого сприйняття;
виводяться фактори, що
стають «рамкою» для будьяких розмов на цю тему;
розробляється
стратегія
формування й коригування
громадської думки

Кореляція: карта зв'язків
26
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Працюючі зв’язки – це
меседжів,
які
на
інтуїтивному рівні пов’язані
та впливають один на одного
21

•

11

2

25
22

4
13

1

15

22

16
10

8

16

20

20

12

25

15

4

14

5

10

7

23

1

Сила зв'язків

9

сильний зв’язок
(від 0,5 до 0,8)

незначний зв’язок
(від 0,3 до 0,4)
n

середній зв’язок
(від 0,4 до 0,5)

зворотній зв’язок
(менше -0,3)

меседж
з анкети

8

Маємо декілька груп:
міфи і «страшилки» про чорних
трансплантологів, зацікавленість
багатіїв органами простих людей
та неможливість потрапити на
операцію через «блат»;
підтримка
ідеї
повного
державного фінансування;
констатація гуманності донорства
та прогресивності трансплантацій.

Водночас є більш широкі
групи, які об'єднують
меседжі за темами –
ФАКТОРАМИ

Факторний аналіз
•

Наразі люди сприймають
інформацію про донорство
та трансплантацію органів
через
розкриття
саме
4 тем – умовно кажучи у

4D форматі

усі жахи світу

прогрес та благо

Усі міфи і «страшилки» про
трансплантацію пов'язані та
підсилюють одна одну. Цей
фактор
має
найсильніші
зв'язки.
Існування «чорних»
трансплантологів підсилює
думки про корупцію в медицині

Увесь морально-етичний
позитив
та
прогрес
взаємопов'язаний, а також
сумарно підштовхує до
рішення стати донором.
Можливість при потребі
отримати орган одразу
підвищує значущість
донорства як явища
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організаційнофінансові питання
Несформована група з
найслабшими зв'язками.
Сприйняття
трансплантації як бізнесу
«робить» лікарів
зацікавленими в операціях

Державна підтримка
Найменша група, що поєднує
тільки дві думки:
Держава має оплачувати як
операцію так і подальшу
терапію імуносупресантами
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Інформаційна брама
•

Ці чотири теми мають завжди
відображатися у будь-якому
інформаційному продукті!

•

Пропорційне
надання
інформації за усіма факторами
– це
правило
вибудови
«інформаційної брами»

8%
32%

20%

40%

Кожен фактор включає
різну
кількість
меседжів – це впливає
на їх ранжування за
обсягом
подачі
інформації
% – частка інформації по
кожній темі

Знаючи зв'язки та їх
силу
ми
можемо
змінювати ставлення
людей
Не можна ламати існуючі
зв'язки

Володіючи даними про
зв'язки
можна
розробляти превентивні
та контрінформаційні
заходи

Уникати
утворення
інформаційних
«порожнеч».
Вони
заповнятимуться або
опонентами,
або
домислами,
що
і
породжує хибні міфи
та забобони

Знаємо як мислить
опонент – знаємо як його
перемогти

Виграє той, хто надає
інформацію за усіма
факторами

Емоційне сприйняття
2

Поглянемо на «карту зв'язків» з іншого боку,
адже усі меседжі люди розцінюють через призму
«підтримую / не підтримую»

Думки та тези
підтримуються більшістю
респондентів

такі лікарі герої

це останній
шанс на
життя

підтримую

1,5

1

не підтримую

байдуже

0,5

0

-0,5

-1

потрібна система
захисту донорів
що з
хворими
лікарі оперують заради pr
після
трансплантація – це
операції?
бізнес і великі гроші
стати донором
довго і складно

добре, що я тепер
можу стати
реципієнтом

прогрес у
медицині

донор – це почесно і гуманно
0,9

медицина у кризі, яка
трансплантація органів?
краще
у медицині блат
продати
і корупція
нас «розберуть»
органи
на органи
чорні трансплантологи

лікарі
розкрадають
кошти

ми маємо право
лікуватися в Україні

1,53

1,39
Імуносупресанти
мають бути
безкоштовні
держава оплачує
такі операції

-0,45

Думки та тези не
користуються підтримкою
більшості

Емоційне сприйняття
•

•

Кожна
думка
про
трансплантацію і донорство
також має свою емоційну
характеристику.
Це дає розуміння того, які
тези потрібно підсилювати, а
які нівелювати

Можливість робити такі операцій в Україні,
робота лікарів та факт державного фінансування
трансплантації органів мають безпрецедентну
підтримку в суспільстві.
Водночас, рішення стати донором є
найменш популярним меседжем серед
фактору «прогрес та благо».

8

Негативні висловлювання про трансплантацію
та
донорство
органів
переважно
не
підтримуються громадянами.
Водночас, громадяни погоджуються з думками, що:
донорам потрібно платити; люди від бідності
скорше продаватимуть свої органи; потрапити на
операцію можна тільки через «блат» і корупцію

5

3

20

Меседжі про організацію процесу трансплантації
та донорства підтримуються. І це є проблемою,
оскільки вони констатують не найкращі сторони
медичної сфери, а також мають зв'язки з

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ
цікаві та несподівані висновки
«пастки» підсвідомості

Чому люди не хочуть
ставати донором?

У медичній
сфері завжди
блат і
корупція, а на
операцію
відбирають
"своїх"
20

Частину
державних
грошей могли
б платити
донору
органу чи
його родичам

Я не
готовий/ва
стати
донором
органу
5

•

Виявляється, це навіть не залежить від
розповсюдження міфів і «страшилок»!

•

Рішення не лежить у моральній
площині – рятувати чи не рятувати
життя!

Через небажання щось віддавати
«безкоштовно» у відповідь на
корупційну складову медичної
системи

7

Чому люди не вірять
у системність
трансплантації
органів?

У нас швидка не
встигає доїхати до
хворого, а пацієнти
ходять у лікарні зі
своїми медикаментами!

Трансплантація органів
- це питання великих
грошей, інакше у неї не
було б такого сильного
лобі
11

•

•

Трансплантація сприймається як
«бізнес», а не як системна державна
допомога
Додатково присутня загальна зневіра у
якості медичної допомоги

Серед такої «бідності»
високотехнологічні операції не
сприймаються як реальність

26

2

Героїзм чи PR ?

українців вважають лікарів, що роблять
операції з трансплантації органів, героями

93%

з них 23% одночасно підтримують ідею, що лікарі
розкрадають гроші з цих державних програм та
займаються самопіаром
13

* усього такої думки притримується 25% респондентів

•

Парадокс полягає у тому, що ці дві думки не
мають між собою зв'язків, проте майже
кожен 4-й українець одночасно їх поділяє!

•

Це і є вразлива частина аудиторії, оскільки
героїзація лікарів НІЯК не нівелює ці
негативні думки!

Думки про PR лікарів на цій темі також
підсилюють впевненість у медичній корупції, а
також підживлюють міфи та «страшилки»

17

Так захищати донора
чи ні?
Наразі
є
найбільш
популярним меседжем, що
входить
до
фактору
«організаційно-фінансові
питання»

82,5%

громадян хочуть мати систему, яка б
захищала потенційних донорів

«Страшилки»
про чорних
трансплантологів

22

5%

Потрібен
захист
донорів

Стати
донором
складно
17

16

Виявляється, що обіцянка захищати донора:
•

Наводить на думки про складність та
бюрократичність такої процедури

•

Породжує у людей страхи – «а від чого ж
мене будуть захищати?»
Потрібно замінити меседж про «захист
донорів» на «захист персональних даних»
громадян, які вирішили стати
потенційними донорами

18

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
психосемантика в дії
використання та вибудова нових зв'язків
головні правила комунікації

Спонукати стати
потенційним донором

•

Нажаль пропагування операцій,
талантів лікарів та можливості
трансплантації в Україні не
спонукають
людей
ставати
донорами
Ми не можемо відповідати за
подолання усієї корупції в державі

8

Хочу стати донором

•

Сила
зв'язку

17%

20%

Це підвищує імідж
країни

Це почесно у
всьому світі
Це прояв
людяності

17%

1

Підвищення шансу
стати реципієнтом

4
7
6

Нівелює найгірші
міфи та небажання
стати донором

16




10

22
12%




23

На бажання стати донором впливає:
апеляція до світової практики;
патріотизм та змагальна компонента між
країнами;
розуміння зростання власних шансів стати
реципієнтом;
апеляція до людяності й гуманності такого
вчинку.

Було

11

«Розруха» у
медицині

Нажаль даний блок
«приєднується» до теми
ТІЛЬКИ через меседж про
повну «розруху» у медицині, що
ставить трансплантацію як
факт під сумнів!

Вихід був знайдений під час аналізу групи респондентів,
які давали суперечливі відповіді на контрольні запитання –
це 30% від усіх опитаних.
Має стати

Це великий
бізнес

10%

Безкоштовні
імуносупресанти

25

26

Держава оплачує
операції
15

16

20

22

«Страшилки»
та корупція

Зробити організаційні
питання позитивними

12

Трансплантація
рятує життя

23

Підвищення шансу
стати реципієнтом
16,5%

Рекомендується приділяти увагу післяопераційному
життю пацієнтів, факту необхідності приймати
імуносупресанти, безкоштовна видача яких
можлива завдяки тому ж самому «великому
бізнесу»

22
9%

20
5

26

Це великий бізнес

Негатив про медицину

Попри те, що найпопулярнішим є
меседж про потребу захисту донора,
центральним та об'єднуючим для
фактору «організаційно-фінансові
питання» є сприйняття трансплантації
як частини «великого бізнесу»

11

Стати донором
складно

18

Лікарі зацікавлені
в операціях

19

Потрібна система
оцінки і контролю

Потрібен захист
донорів

Трансплантація – не
диво, а система!

17

24

Найлегше нівелювати найслабкіші зв'язки, які ще не
повністю сформовані:
Необхідно популяризувати меседж, що процедура
реєстрації донорів та реципієнтів покликана
18
повністю виключити корупційну складову. Тобто
бюрократія проти корупції;
Будь-який великий «бізнес», у тому числі дотичний
20
до трансплантації органів, не буде миритися з
корупцією. Тобто «правила гри» проти корупції;
Наголошувати, що так як трансплантація – це
19
міжнародне обличчя нашої медицини, то Україна і
наші лікарі перші ж зацікавлені у відсутності
скандалів, протиправних фактах тощо. Тобто логіка
24
проти корупції.

Головні правила
Вибудовувати комунікацію на тему
трансплантації та донорства органів
доволі складно, оскільки вона є:
новою, дискусійною та вже
«поросло» міфами

Завжди надавати інформацію за усіма факторами
Наразі час самим формувати потрібні зв'язки, поки
тема ще нова

Обов'язково наголошувати на державному
фінансуванні
Це найвигідніші меседжі, які позитивно впивають
на усю тему

Проводити «лікбез» та спростовувати усі
«страшилки»
Це підступні меседжі, оскільки викликають у
людей нелогічний острах

Роз'яснювати етапи і основні принципи організації
самого процесу (без медичних подробиць)
Найменш популярні меседжі. Є шанс першими
наповнити їх потрібним сенсом

Пам'ятати, що найбільші вороги даної теми є
«корупція», «бідність» та «системні проблеми у
медичній сфері»
Сильний аргумент опонентів. Констатуємо те, що це
соціальна проблема, водночас не характерна для
трансплантації й донорства органів

Шляхи та форми
інформкампанії
•
•

Позитивний і нейтральний інтерес
до даної тематики проявляють
люди від 26 до 40 років.
Отже акцент потрібно робити на
візуальних формах донесення
інформації, лаконічних текстових
повідомлень та спеціалізованих
акціях

Документальне кіно

Короткі змістовні пости

Запустити лічильник операцій

Новини у
месенджерах

Соціальні заходи
Інформаційні
бюлетені

Контрольне/повторне
дослідження після року
активної інформкампанії

ДОДАТКИ
1. Анкета
2. Працюючі пари меседжів
3. Емоційне сприйняття меседжів

Додаток 1. Анкета

Детермін
ація

№

Сила
зв'язку

Додаток 2. Працюючі пари меседжів

0,75

57%

0,59

35%

0,57

32,5
%

0,56

31%

0,55

30%

0,53

28%

0,49

24%

0,46

21%

0,45

20%

У нас не будуть лікувати, а відразу "розберуть на органи" та продадуть їх, як продають ліки, що закуповуються державою

16
22

Пересадка органів для багатіїв, а українців будуть "розбирати на органи" чорні трансплантологи
У нас не будуть лікувати, а відразу "розберуть на органи" та продадуть їх, як продають ліки, що закуповуються державою

16

10
10
22

Якщо я дам згоду на потенційне донорство органів, то в моїй смерті вже хтось буде зацікавлений

Якщо я дам згоду на потенційне донорство органів, то в моїй смерті вже хтось буде зацікавлений
Пересадка органів для багатіїв, а українців будуть "розбирати на органи" чорні трансплантологи
Пересадка органів для багатіїв, а українців будуть "розбирати на органи" чорні трансплантологи

22
20

У медичній сфері завжди був блат і корупція, тому і в черзі на пересадку органу відбирають "своїх"
У медичній сфері завжди був блат і корупція, тому і в черзі на пересадку органу відбирають "своїх"

20
16

У нас не будуть лікувати, а відразу "розберуть на органи" та продадуть їх, як продають ліки, що закуповуються державою

Такі складні та рідкісні операції як трансплантації має повністю оплачувати держава

15
25

Після пересадки органу людина довічно приймає спеціальні ліки (імуносупресанти), і саме це має покривати держава
Лікарі розкрадають кошти державних програм з трансплантації та займаються самопіаром

13
20

У медичній сфері завжди був блат і корупція, тому і в черзі на пересадку органу відбирають "своїх"
У всьому світі стати донором органу - це почесно та викликає повагу

4
6

Донорство - це вищий прояв людяності, а не спосіб заробітку на органах
Лікарі розкрадають кошти державних програм з трансплантації та займаються самопіаром

13
16

Питання з анкети

У нас не будуть лікувати, а відразу "розберуть на органи" та продадуть їх, як продають ліки, що закуповуються державою

Додаток 2. Працюючі пари меседжів (продовження)
Лікарі розкрадають кошти державних програм з трансплантації та займаються самопіаром

13
0,44

20%

0,44

19%

0,44

19%

0,43

19%

0,43

18%

0,43

19%

0,42

17%

0,42

17%

0,42

17%

0,41

17%

22

Яка трансплантація, якщо у нас швидка не доїжджає до хворого, а пацієнти ходять у лікарні зі своїми медикаментами!

11
16

4

У всьому світі стати донором органу - це почесно та викликає повагу
Трансплантація - це прогрес в медицині, що робить Україну розвинутою країною

1
8

Я не виключаю можливість стати донором, адже це може врятувати комусь життя

У всьому світі стати донором органу - це почесно та викликає повагу

4
8

Я не виключаю можливість стати донором, адже це може врятувати комусь життя

Яка трансплантація, якщо у нас швидка не доїжджає до хворого, а пацієнти ходять у лікарні зі своїми медикаментами!

11
20

У медичній сфері завжди був блат і корупція, тому і в черзі на пересадку органу відбирають "своїх"
Яка трансплантація, якщо у нас швидка не доїжджає до хворого, а пацієнти ходять у лікарні зі своїми медикаментами!

11
22

Пересадка органів для багатіїв, а українців будуть "розбирати на органи" чорні трансплантологи
Трансплантація органів рятує життя там, де хірургія чи терапія вже не допомагає

12
23

Добре, що тепер є можливість отримати донорський орган у разі такої медичної потреби
У всьому світі стати донором органу - це почесно та викликає повагу

4

Добре, що тепер є можливість отримати донорський орган у разі такої медичної потреби
Трансплантація - це прогрес в медицині, що робить Україну розвинутою країною

1

23

У нас не будуть лікувати, а відразу "розберуть на органи" та продадуть їх, як продають ліки, що закуповуються державою
Трансплантація - це прогрес в медицині, що робить Україну розвинутою країною

1

23

Пересадка органів для багатіїв, а українців будуть "розбирати на органи" чорні трансплантологи

Добре, що тепер є можливість отримати донорський орган у разі такої медичної потреби

Додаток 2. Працюючі пари меседжів (продовження)
9
0,41

16,5
%

0,40

16%

0,40

16%

0,40

16%

10

Радіти врятованим життям шляхом трансплантації органів - це радіти смерті людини, яка стала донором

Якщо я дам згоду на потенційне донорство органів, то в моїй смерті вже хтось буде зацікавлений
Якщо я дам згоду на потенційне донорство органів, то в моїй смерті вже хтось буде зацікавлений

10
20

У медичній сфері завжди був блат і корупція, тому і в черзі на пересадку органу відбирають "своїх"
Лікарі, які роблять такі складні операції як пересадки органів, справжні герої сучасності

2
4

У всьому світі стати донором органу - це почесно та викликає повагу
Трансплантація органів рятує життя там, де хірургія чи терапія вже не допомагає

12
15

Такі складні та рідкісні операції як трансплантації має повністю оплачувати держава

Зворотній зв'язок
У всьому світі стати донором органу - це почесно та викликає повагу

4
-0,37

14%

-0,37

14%

-0,37

14%

-0,37

13,5
%

-0,36

13%

7

У всьому світі стати донором органу - це почесно та викликає повагу

4
10

Якщо я дам згоду на потенційне донорство органів, то в моїй смерті вже хтось буде зацікавлений
Добре, що тепер є можливість отримати донорський орган у разі такої медичної потреби

23
9

23
10

Радіти врятованим життям шляхом трансплантації органів - це радіти смерті людини, яка стала донором

Добре, що тепер є можливість отримати донорський орган у разі такої медичної потреби
Якщо я дам згоду на потенційне донорство органів, то в моїй смерті вже хтось буде зацікавлений
У всьому світі стати донором органу - це почесно та викликає повагу

4

16

Особисто я не готовий/ва стати донором органу

У нас не будуть лікувати, а відразу "розберуть на органи" та продадуть їх, як продають ліки, що закуповуються державою

Додаток 2. Працюючі пари меседжів (продовження)
Я не виключаю можливість стати донором, адже це може врятувати комусь життя

8
-0,35

13%

-0,34

12%

-0,34

11%

-0,32

10%

-0,32

10%

-0,31

9%

-0,31

9%

22

Пересадка органів для багатіїв, а українців будуть "розбирати на органи" чорні трансплантологи
Трансплантація - це прогрес в медицині, що робить Україну розвинутою країною

1
22

Пересадка органів для багатіїв, а українців будуть "розбирати на органи" чорні трансплантологи
Я не виключаю можливість стати донором, адже це може врятувати комусь життя

8

7

Особисто я не готовий/ва стати донором органу

У всьому світі стати донором органу - це почесно та викликає повагу

4
22

Пересадка органів для багатіїв, а українців будуть "розбирати на органи" чорні трансплантологи
Я не виключаю можливість стати донором, адже це може врятувати комусь життя

8
16

У нас не будуть лікувати, а відразу "розберуть на органи" та продадуть їх, як продають ліки, що закуповуються державою
Добре, що тепер є можливість отримати донорський орган у разі такої медичної потреби

23

16

У нас не будуть лікувати, а відразу "розберуть на органи" та продадуть їх, як продають ліки, що закуповуються державою
Добре, що тепер є можливість отримати донорський орган у разі такої медичної потреби

23
22

Пересадка органів для багатіїв, а українців будуть "розбирати на органи" чорні трансплантологи

Додаткові пари з незначним прямим зв'язком
Трансплантація - це прогрес в медицині, що робить Україну розвинутою країною

1
6

0,39

15%

Донорство - це вищий прояв людяності, а не спосіб заробітку на органах

6
0,39
8

Донорство - це вищий прояв людяності, а не спосіб заробітку на органах

15%

Я не виключаю можливість стати донором, адже це може врятувати комусь життя

Додаток 2. Працюючі пари меседжів
Донорство - це вищий прояв людяності, а не спосіб заробітку на органах

6
0,39

15%

0,37

14%

0,37

13,5
%

0,36

13%

0,36

13%

0,34

11,5
%

0,34

11,5
%

0,33

11%

0,33

11%

0,33

11%

23

Я не виключаю можливість стати донором, адже це може врятувати комусь життя

8
23
8

12

13

Я не виключаю можливість стати донором, адже це може врятувати комусь життя

Трансплантація органів рятує життя там, де хірургія чи терапія вже не допомагає

Лікарі розкрадають кошти державних програм з трансплантації та займаються самопіаром

Яка трансплантація, якщо у нас швидка не доїжджає до хворого, а пацієнти ходять у лікарні зі своїми медикаментами!

11
26
4
12
6
12

Трансплантація органів - це питання великих грошей, інакше б у неї не було б такого сильного лобі

У всьому світі стати донором органу - це почесно та викликає повагу
Трансплантація органів рятує життя там, де хірургія чи терапія вже не допомагає
Донорство - це вищий прояв людяності, а не спосіб заробітку на органах
Трансплантація органів рятує життя там, де хірургія чи терапія вже не допомагає
Трансплантація - це прогрес в медицині, що робить Україну розвинутою країною

1
12

Трансплантація органів рятує життя там, де хірургія чи терапія вже не допомагає
Лікарі зацікавлені робити пересадки органів, бо це їх імідж, світовий престиж та заробіток

19

Трансплантація органів - це питання великих грошей, інакше б у неї не було б такого сильного лобі
На такі операції держава виділяє великі кошти, тож частину грошей могли б платити донору органу чи його родичам

5

20

Добре, що тепер є можливість отримати донорський орган у разі такої медичної потреби

Яка трансплантація, якщо у нас швидка не доїжджає до хворого, а пацієнти ходять у лікарні зі своїми медикаментами!

11

26

Добре, що тепер є можливість отримати донорський орган у разі такої медичної потреби

У медичній сфері завжди був блат і корупція, тому і в черзі на пересадку органу відбирають "своїх"

Додаток 2. Працюючі пари меседжів (продовження)
Трансплантація - це прогрес в медицині, що робить Україну розвинутою країною

1
0,32

10%

0,32

10%

0,32

10%

0,31

10%

0,31

10%

0,30

10%

0,30

9%

0,30

9%

2

Донорство - це вищий прояв людяності, а не спосіб заробітку на органах

6
21

Трансплантація має робитися в Україні - громадяни мають право лікуватися вдома, в своїй країні

Радіти врятованим життям шляхом трансплантації органів - це радіти смерті людини, яка стала донором

9
16

У нас не будуть лікувати, а відразу "розберуть на органи" та продадуть їх, як продають ліки, що закуповуються державою
Наші громадяни від бідності радше продадуть свої органи, ніж пожертвують їх хворим

3
11

Яка трансплантація, якщо у нас швидка не доїжджає до хворого, а пацієнти ходять у лікарні зі своїми медикаментами!
Потрібна система, яка б захищала потенційного донора органу протягом життя

17
18

Процедура отримання статусу донора дуже складна та бюрократична
Якщо я дам згоду на потенційне донорство органів, то в моїй смерті вже хтось буде зацікавлений

10
13

Лікарі розкрадають кошти державних програм з трансплантації та займаються самопіаром

Радіти врятованим життям шляхом трансплантації органів - це радіти смерті людини, яка стала донором

9
22

Пересадка органів для багатіїв, а українців будуть "розбирати на органи" чорні трансплантологи
На такі операції держава виділяє великі кошти, тож частину грошей могли б платити донору органу чи його родичам

5

7

Особисто я не готовий/ва стати донором органу
Лікарі, які роблять такі складні операції як пересадки органів, справжні герої сучасності

2

23

Лікарі, які роблять такі складні операції як пересадки органів, справжні герої сучасності

0,30

9%

Добре, що тепер є можливість отримати донорський орган у разі такої медичної потреби

Додаток 3. Емоційне сприйняття меседжів
№

Питання з анкети

Оцінка

Трансплантація має робитися в Україні - громадяни мають право лікуватися вдома, в своїй країні

1,70

2

Лікарі, які роблять такі складні операції як пересадки органів, справжні герої сучасності

1,63

6

Донорство - це вищий прояв людяності, а не спосіб заробітку на органах

1,61

23

Добре, що тепер є можливість отримати донорський орган у разі такої медичної потреби

1,57

12

Трансплантація органів рятує життя там, де хірургія чи терапія вже не допомагає

1,56

1

Трансплантація - це прогрес в медицині, що робить Україну розвинутою країною

1,50

15

Такі складні та рідкісні операції як трансплантації має повністю оплачувати держава

1,42

17

Потрібна система, яка б захищала потенційного донора органу протягом життя

1,38

У всьому світі стати донором органу - це почесно та викликає повагу

1,37

Після пересадки органу людина усе життя приймає спеціальні дороги ліки (імуносупресанти), і саме це має покривати держава

1,36

Я не виключаю можливість стати донором, адже це може врятувати комусь життя

1,27

24

Важко оцінювати саму операцію з трансплантації, необхідно дивитися на її наслідки, хоча б через рік

1,06

19

Лікарі зацікавлені робити пересадки органів, бо це їх імідж, світовий престиж та заробіток

0,79

21

4
25
8

Додаток 3. Емоційне сприйняття меседжів (продовження)
18

Хоча операції з пересадки органів оплачуються державою, сама процедура отримання статусу донора дуже складна та
бюрократична

0,70

26

Трансплантація органів - це питання великих грошей, інакше б у неї не було б такого сильного лобі

0,57

5

На такі операції держава виділяє великі кошти, тож частину грошей могли б платити донору органу чи його родичам

0,31

3

Наші громадяни від бідності радше продадуть свої органи, ніж пожертвують їх хворим

0,06

20

У медичній сфері завжди був блат і корупція, тому і в черзі на пересадку органу відбирають "своїх"

0,06

11

Яка трансплантація органів, якщо у нас швидка не встигає доїхати до хворого, а пацієнти ходять у лікарні зі своїми
медикаментами!

-0,21

7

Особисто я не готовий/ва стати донором органу

-0,31

14

Трансплантації - це операції майбутнього. Навіщо лікувати хворобу, якщо можна замінити хворий орган?

-0,38

13

Лікарі розкрадають кошти державних програм з трансплантації та займаються самопіаром

-0,50

16

У нас не будуть лікувати, а відразу "розберуть на органи" та продадуть їх, як продають ліки, що закуповуються державою

-0,76

22

Пересадка органів для багатіїв, а українців будуть "розбирати на органи" чорні трансплантологи

-0,79

10

Якщо я дам згоду на потенційне донорство органів, то в моїй смерті вже хтось буде зацікавлений

-0,89

Радіти врятованим життям шляхом трансплантації органів - це радіти смерті людини, яка стала донором

-1,46

9

