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Povzetek
Physician Orders for Life-Sustaining Treatment (POLST) je institut ameriškega prava,
katerega glavni namen je izboljšanje kakovosti paliativne oskrbe bolnikov, ki se bližajo
koncu svojega življenja. Spodbuja aktivno sodelovanje med pacientom in zdravnikom in
omogoča oblikovanje pravno zavezujočih zdravniških navodil, ki naj bodo spoštovana v
najbolj kritičnih trenutkih zdravljenja.
POLST kot koncept vključuje program uporabe in poseben obrazec. Prvotno se je pojavil
v ameriški zvezni državi Oregon leta 1991. Danes je vzpostavljen in z manjšimi
variacijami deluje vsaj v šestnajstih zveznih državah. Kot institut s krajšo pravno tradicijo
je s strani ameriške javnosti deležen številnih kritik, tako pozitivnih kot negativnih.
POLST je nastal kot odgovor na aktualna vprašanja medicinskega prava. Gre za
vprašanja, ki si jih postavljamo tudi pri nas. Kljub velikim razlikam med kontinentalnimi
in anglo-ameriškimi pravnimi redi lahko med slovensko in ameriško pravno ureditvijo
potegnemo številne vzporednice. Z Zakonom o pacientovih pravicah, ki je bil sprejet 26.
2. 2008, je Slovenija naredila velik preskok v procesu razvoja pravic pacientov. Pridružila
se je izbranemu krogu držav, ki so se odločile temeljne pravice pacientov konkretizirati s
posebnim zakonom. Zakon temelji na pacientovi svobodi odločanja o sebi, kar predstavlja
tudi vrhovni postulat sodobnega medicinskega prava.
Ključne besede: POLST, ameriško pravo, medicinsko pravo, Zakon o pacientovih
pravicah, pacientova avtonomija, vnaprej izražena volja.

Abstract
Physician Orders for Life – Sustaining Treatment (POLST) is an institute of American
law, the basic purpose of which is improvement of palliative care of patients approaching
the end of their life. It encourages active cooperation among a patient and a doctor and
enables formation of legally binding medical instruction, which shall be respected in the
most critical moments of treatment.

POLST as concept includes a programme of use and a special form. Initially, it appeared
in the federal state of Oregon in 1991. Presently, it is established and it operates with
slight variations in more than sixteen federal states. As an institute with shorter legal
tradition, it is criticized by American public. The critiques are positive as well as negative.

POLST was established as an answer to the current questions of medical law. These are
questions that we also ask ourselves in our country. Despite the big differences among
continental and Anglo-American legal regulations, numerous parallels can be set among
the Slovenian and American legal regulation. Slovenia made a great leap in the process
of patients´ rights development with Patient Rights Act, which was adopted on 26
February 2008. It joined a group of countries that decided to concretise fundamental
patients´ rights with a special law. The law is based on patient´s freedom of choice about
themselves, which also represents the supreme postulate of modern medical law.
Key words: POLST, American law, medical law, Patient Rights Act, patient´s autonomy,
in advance expressed will.

1 Uvod
Physician Orders for Life-Sustaining Treatment1 (v nadaljevanju POLST) je institut
ameriškega prava, ki je vse od svojega nastanka vir številnih napetosti in burnih razprav
o njegovih prednostih in slabostih. To ne bi smelo vzbujati pretiranega začudenja, če
imamo v mislih, da institut posega v pravno materijo, ki zajema najbolj občutljivo in
lahko bi rekli celo tabu temo človeškega življenja. Ljudje informacijske dobe želimo tudi
na področju zdravstvenih odločitev ob koncu življenja ostati gospodarji svoje usode, kar
pa POLST obrazci do določene mere nedvomno omogočajo.
V ameriškem pravnem sistemu so kot alternativa POLST-u znane tudi advance directives,
ki predstavljajo pravni institut z bistveno daljšo pravno tradicijo. Gre za pravni dokument,
ki ga posameznik sestavi za primer, če bi v prihodnosti postal nesposoben odločati o
svojem zdravljenju. Vsebinsko se lahko ta dokument zelo razlikuje od POLST obrazca.
V osnovi je namenjen imenovanju zdravstvenega pooblaščenca za določeno osebo, če bi
ta postala nesposobna odločati o poteku svojega zdravljenja, oziroma vsebuje želje
bolnika za morebitne zdravstvene situacije, ki bi se lahko dogodile v prihodnosti, in sam
ne bi bil sposoben izraziti odločitve glede nadaljnjega zdravljenja2 (t. i. oporoka za časa
življenja).
Navkljub pričakovanjem ameriške medicinske skupnosti, da bodo s tradicionalnimi, v ta
namen uporabljenimi pravnimi dokumenti, zagotovili upoštevanje bolnikovih preferenc
glede paliativne zdravniške oskrbe ob koncu življenja, so mnoge študije pokazale ravno
nasprotno. Izkazalo se je, da imajo tovrstne pravne dokumente vnaprej pripravljene le
redke ameriške družine in da imajo tudi v primeru obstoja takšni dokumenti le omejen
vpliv na sam proces zdravljenja in na odločitve v povezavi s paliativno oskrbo. V
povezavi s samimi dokumenti, ki vsebujejo vnaprejšnja medicinska navodila, študije
nakazujejo na številne pomanjkljivosti, med drugim: nedosegljivost dokumentov, ko so
le-ti potrebni, v primeru premestitve pacientov v drugo zdravstveno ustanovo se nanje

Za omenjeni institut se uporabljajo tudi druga imena: MOLST (Medical Orders for Life – Sustaining
Treatment), MOST (Medical Orders on Scope of Treatment), TPOPP (Transportable Physician Orders for
Patient Preferences) in POST (Physician's Orders on Scope of Treatment).
2
Patients Rights Council, n.d.
1
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velikokrat pozabi, velikokrat niso dovolj specifični ali pa niso upoštevani s strani
medicinskega osebja …3
Ravno nezadostnost obstoječih pravnih instrumentov, s katerimi lahko pacienti izjavijo
svojo voljo, je pripeljala do razvoja POLST paradigme, s katero so ameriški zdravstveni
strokovnjaki naslovili pomanjkljivosti trenutne pravne ureditve. POLST je večinoma
predviden za bolnike, ki se po mnenju zdravniške stroke bližajo koncu življenja. Študija
enote za nujno medicinsko pomoč je pokazala, da je POLST obrazec v primeru obstoja
skoraj zanesljivo upoštevan, s strani članov enote nujne medicinske pomoči pa je bil
označen kot dobrodošla pomoč pri samem procesu zdravljenja. Podobno se je POLST
izkazal za učinkovitega tudi v bolnišnicah in hospicih.4
Kot izhaja iz zgoraj opisanega, bom pretežni del svojega magistrskega dela namenil
ameriškemu pravnemu institutu POLST. Cilji mojega magistrskega dela vključujejo
objektiven prikaz POLST paradigme in obrazcev, analizo njihovih prednosti in slabosti
in primerjavo z ostalimi instituti, ki urejajo isto pravno materijo. Poleg tega bom prikazal
tudi slovensko ureditev vnaprej izražene volje in preveril možnost umestitve instituta
POLST v naš pravni sistem.

3
4

Dunn, Tolle, Moss, & Black, 2007, str. 33.
Hickman et al., 2009, str. 133.
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2 POLST

2.1 POJEM
POLST (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment5) je institut ameriškega prava,
katerega glavni namen je izboljšanje kakovosti paliativne oskrbe bolnikov, ki se bližajo
koncu življenja. Spodbuja aktivno sodelovanje med pacientom in zdravnikom ter
oblikovanje zdravniških navodil, ki naj bodo spoštovana v najbolj kritičnih trenutkih
zdravljenja. Pri tem gre za individualiziran proces zdravljenja težjih bolnikov, ki po
mnenju mnogih strokovnjakov medicinske stroke presega standardne zdravniške
smernice zdravljenja, saj omogoča zdravstvenim delavcem, da s pomočjo pogovora s
pacientom ali njegovim zdravstvenim pooblaščencem preučijo različne možnosti
zdravljenja in izrazijo pacientove želje v zvezi z zdravljenjem bolezni, ki ga neposredno
življenjsko ogrožajo. POLST je uporaben tudi za starejšo populacijo, ki je sicer zdrava,
vendar si želi natančneje oblikovati smernice zdravljenja v primeru morebitnih težjih
obolenj v prihodnosti.6
The Physician Orders for Life-Sustaining Treatment (v nadaljevanju POLST) kot koncept
vključuje program uporabe in poseben formular. Izvira iz ameriške zvezne države
Oregon, ki leži na severozahodu ZDA. Razvit je bil šele leta 1991 in bil zamišljen kot
dopolnitev tradicionalnih pravnih dokumentov, ki vključujejo navodila zdravniku glede
prihodnjega zdravljenja. Glavni namen instituta je dodatno zagotovilo pacientu, da bo
njegova volja glede zdravstvene oskrbe proti koncu življenja spoštovana in da se mu je v
primerih, ki jih bo sam določil, sploh ne bo nudilo7 (npr. umetno vzdrževanje življenja).
Obrazec POLST je standardiziran obrazec zdravniških navodil, ki je bil oblikovan s strani
koalicije ameriških državljanov, zdravstvene stroke, zdravstvenih agencij in organizacij,
ki zastopajo hospic, bolnišnic, enot nujne zdravstvene pomoči in drugih članic širše
ameriške zdravniške skupnosti. Zdravniška navodila v obrazcu služijo kot neposredno
izvršljiva navodila tistim, ki v primeru zdravstvene krize vzpostavijo prvi stik s
Za omenjeni institut se uporabljajo tudi druga imena : MOLST (Medical Orders for Life – Sustaining
Treatment), MOST (Medical Orders on Scope of Treatment), TPOPP (Transportable Physician Orders for
Patient Preferences) in POST (Physician's Orders on Scope of Treatment).
6
Bomba, 2012, str. 459-160.
7
Dunn, Tolle, Moss, & Black, 2007, str. 33.
5
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pacientom. Ta navodila postanejo tudi del zdravniške kartoteke pacienta in tako lahko ta
zlahka potuje v primeru transferjev znotraj zdravstvenega sistema. Program POLST je
vzpostavljen in z manjšimi variacijami deluje v približno 16 ameriških zveznih državah.
Skupen cilj vseh zveznih držav je osebam s težjimi kroničnimi obolenji in starostnikom,
ki vstopajo v zadnje obdobje svojega življenja, omogočiti upoštevanje njihovih želja pri
določenih vidikih njihovega zdravljenja.8

2.2 Kontroverznost medicinskih odločitev ob koncu življenja
Čeprav doleti vsakega izmed nas, je smrt, vse dokler se nam ne zgodi, zelo izmuzljiv
koncept, ki si ga lahko razjasnimo samo v svoji domišljiji, pa naj bo to skozi verska
prepričanja ali kako drugače. Nihče ne ve, kaj se zgodi s telesom po smrti, in kljub njeni
neizbežnosti ostaja smrt večna uganka. Posledično je vsaka sodba o tem, ali je življenje
določenega pacienta še vredno ohranjati, zavita v tančico nevednosti. Vprašanje
legitimnosti opuščanja zdravljenja in posledično pospešen proces umiranja ni novost in
sega daleč v zgodovino. O tem so razglabljali že številni grški in rimski filozofi, med
njimi tudi znameniti rimski filozof Seneka, ki je zagovarjal drastično stališče, da samomor
predstavlja racionalen odgovor na ekstremno fizično in mentalno propadanje.9
Z vprašanjem dopustnosti pomoči pri samomoru se je leta 2002 soočalo tudi Evropsko
sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP), ki je v odmevni zadevi Pretty proti
Združenemu kraljestvu10, v kateri je pritožnica, ki je trpela za neozdravljivo napredujočo
boleznijo motoričnih (gibalnih) živčnih celic, zatrjevala, da je zavrnitev podelitve
imunitete pred kazenskim pregonom njenemu možu, če bi se ji ta odločil pomagati pri
samomoru in tudi sama prepoved pomoči pri samomoru, ki je določena v domačem pravu,
v nasprotju z naslednjimi pravicami iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju EKČP):11 pravice do življenja, prepovedi
mučenja, pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravice do svobode

8

Dunn, Tolle, Moss, & Black, 2007, str. 33.
Jackson, 2010, str. 857.
10
Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP), Pretty v. United Kingdom, Eur.
Ct. H. R., 29. 4. 2002, dostopno na: http://www.refworld.org/docid/4daee1682.html (6. 9. 2016).
11
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS – mednarodne
pogodbe št. 7 – 41/1994 (RS 33/1994).
9
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mišljenja, vesti in vere in prepovedi diskriminacije. Sodišče se je pri svoji odločitvi oprlo
na iste razloge kot poprej Lordska zbornica in prišlo do enakega zaključka, da omenjene
pravice, ki jih zagotavlja Konvencija, niso bile kršene.12
ESČP je po zadevi Pretty proti Združenemu kraljestvu v preteklem desetletju obravnavalo
številne zadeve, ki posegajo na področje zdravljenja bolnikov ob koncu življenja. V
začetku junija leta 2015 je Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice v
presenetljivi zadevi Lambert in ostali proti Franciji13 s svojo odločitvijo ponovno
razburkal svetovno javnost. V zadevi se je razpravljalo o dopustnosti opuščanja
zdravstvene oskrbe pacienta v delno vegetativnem stanju. Gospod Vincent Lambert je v
letu 2008 doživel prometno nesrečo in ob tem utrpel hude poškodbe glave. Od takrat je
umetno hranjen in hidriran s pomočjo medicine. Okolice se zaveda zelo omejeno, vendar
ne velja za možgansko mrtvega. Njegovo stanje se kljub številnim terapijam in
zdravljenju ni izboljšalo. Svojci so v svojem mnenju, kako nadaljevati zdravstveno
oskrbo, zelo razdeljeni. Ključno vprašanje sodne zadeve, ki se je odvijalo pred ESČP, je
bilo, ali bi bil umik cevke za umetno hranjenje in hidracijo v nasprotju s pravico do
življenja, ki jo zagotavlja 2. člen EKČP. Starši, sestra in polbrat so nasprotovali umiku
cevke, žena, nečak in zdravniki pa so nasprotovali nadaljevanju zdravljenja. Gospa
Lambert je v preiskovalnem postopku sodišča izjavila, da je iz preteklih pogovorov z
možem razbrala, da ne bi želel, da ga ohranjajo pri življenju v takšnem položaju. Glavna
težava zadeve je v tem, da francoski pravni sistem sicer ne dovoljuje evtanazije in pomoči
pri samomoru, kljub temu pa omogoča zdravnikom, da začnejo kolektivni postopek
namenjen opustitvi oziroma prekinitve nudenja zdravstvene oskrbe, ki se zdi nesmiselna
oziroma nesorazmerna in ne vodi do ozdravitve pacienta. Takšna zdravniška odločitev
mora biti obrazložena in sprejeta kolektivno v sodelovanju med lečečimi zdravniki in
družinskimi člani. Ob tem seveda mora biti upoštevana tudi prehodno izražena volja
bolnika. Zadeva je po vrsti konfliktnih odločitev upravnih sodišč prišla pred Conseil
d’État, ki je 24. junija 2014 odločilo, da zdravniki lahko odklopijo cevko in prenehajo z
umetnim vzdrževanjem življenja. Veliki senat ESČP je 5. julija 2015 potrdil odločitev

12

Wildhaber, 2004, str. 30.
Sodba ESČP, Lambert and others v. France, Eur. Ct. H. R., 5.6.2015, dostopno na:
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2015/545.html (6.9.2016).
13
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francoskega vrhovnega upravnega sodišča in z dvanajstimi glasovi za ter petimi proti
potrdil, da Francija z uresničitvijo sporne sodbe ne bi kršila 2. člen EKČP.14
Vprašanje legitimnosti opuščanja zdravniške pomoči in pospešitve umiranja je konfliktno
iz več razlogov. V nadaljevanju bom izpostavil pet izmed najbolj tehtnih:
Prvi razlog predstavlja dejstvo, da so tehnike ohranjanja življenja razvite do te mere, da
lahko znatno podaljšajo proces umiranja. To je lahko dobra novica za nekatere paciente,
za druge pa predstavlja upravičeno skrb, da bo zaradi omenjenih tehnik njihov proces
umiranja dolgotrajen in nedostojanstven. Paciente, ki v preteklosti nikakor ne bi preživeli,
lahko danes ohranjamo pri življenju s pomočjo mehanskih ventilatorjev in umetnega
hranjenja. Moderne tehnike ohranjanja življenja so sicer bile razvite z namenom
ohranjanja življenja pacientov, ki imajo možnost ozdravitve, vendar se danes uporabljajo
tudi npr. za paciente v nepovratni komi. Ravno zaradi hitrega tehnološkega napredka in
konstantnih prebojev na področju medicine postaja vprašanje legitimnosti opuščanja
zdravstvene nege zelo aktualno.15
Drugi razlog za naraščanje pomembnosti obravnavanega vprašanja predstavlja dejstvo,
da so nam napredki v medicini in znanosti sicer omogočili bistveno daljšo življenjsko
dobo, ne pa tudi znatno daljšega obdobja, ko lahko živimo zdravo in samostojno življenje.
V svetu, kjer celotna populacija živi dlje, bo po okvirnih statistikah medicinske stroke
večji delež ljudi (približno 70 odstotkov) v obdobju pred smrtjo razvil eno ali več
kroničnih bolezni. Na podlagi tega lahko sklepamo, da se bo prihodnja generacija
starostnikov, zaradi vedno daljše življenjske dobe in vedno novih napredkov v medicini,
skoraj neizbežno soočala z daljšim obdobjem slabega zdravja in fizične šibkosti, v
katerem bo odvisna od svojih bližnjih. Strah pred preživljanjem mnogih let v popolni
odvisnosti od drugih je posledično spodbudil naraščanje javnega interesa za poglobljene
razprave o evtanaziji, samomoru z zdravniško pomočjo in o vprašanjih opuščanja
zdravstvene nege ob koncu življenja.16

(Černčič Letnar, 2015)
Jackson, 2010, str. 857.
16
Jackson, 2010, str. 857.
14
15
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Tretji, bolj spodbuden razlog za dodatni interes na tem področju predstavlja vedno večja
vpetost principa pacientove avtonomije v medicinsko pravo, pri čemer se postavlja novo
vprašanje, ali pacientova pravica sprejemati odločitve glede svojega zdravljenja vključuje
tudi možnost določenega vpliva na čas, ko bo predvidoma umrl.17
Četrti razlog vključuje versko komponento. Kot stično točko vseh verstev lahko najdemo
idejo, da naše življenje ne pripada samo nam in da z njim ne moremo početi, kar se nam
zljubi. Glede na vedno večjo stopnjo sekularnosti družbe lahko ugotovimo, da ta pogled
več nima odločilne teže v primerjavi z drugimi razlogi.18
Zadnji razlog za popularizacijo teme zdravljenja ob koncu življenja je bil delno
predstavljen že zgoraj. To so številne odmevne sodne zadeve, ki so vznemirile svetovno
javnost in vzbudile zanimanje medijev. Ker se v svojem magistrskem delu večinoma
posvečam ameriškemu pravu in se je za ustrezno razumevanje življenjske pomembnosti
primerne ureditve zdravstvene nege ob koncu življenja potrebno dotakniti tudi konkretnih
primerov, bom v nadaljevanju predstavil razvpit ameriški sodni primer Terri Schiavo.19

2.3 Primer Terri Schiavo
Gospa Schiavo je v osemdesetih letih začela bolehati za hujšo obliko motenj v
prehranjevanju. Motnje hranjenja so povzročile elektrolitsko neravnovesje in s tem
drastično hujšanje. Posledično je v šestih mesecih izgubila skoraj 60 kilogramov. Po
neuspešnem zdravljenju je sedemindvajsetletna ženska Theresa Schiavo februarja 1990
doživela nenadni srčni zastoj. Zdravniki so ugotovili, da so bili njeni možgani zaradi
zastoja srca brez kisika kar enajst minut. To je od pet do sedemkrat dlje, kot je po
zdravniških pričakovanjih še mogoče upati, da možgani zaradi pomanjkanja kisika niso
nepovratno poškodovani. Kljub temu je bila gospa Schiavo na željo njenega moža
Michaela intubirana in kasneje priključena na respirator. Brez te zdravniške intervencije
bi nedvomno takoj umrla. Po dveh mesecih nespremenjenega zdravstvenega stanja so
zdravniki potrdili, da je Theresa Schiavo v stalnem vegetativnem stanju. To je stanje, ki
17
18
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omogoča izključitev respiratorja (pacient je sposoben samostojnega dihanja). Zaradi
refleksnega gibanja pljuč je bila gospa Schiavo sposobna samostojnega dihanja, ne pa
tudi hranjenja in uživanja tekočin. Po izključitvi z respiratorja se je zdravstvena nega
nadaljevala na njenem domu, kjer so jo umetno hranili po sondi, ki je bila speljana v njen
želodec. Približno tri leta po začetku zdravljenja na domu je prišlo do trenja med njenim
možem Michaelom in njenimi starši. Konflikt se je nanašal na vprašanje skrbništva nad
Terri. V tistem času se je namreč končal sodni postopek proti zdravniku, ki je gospo
Schiavo neuspešno zdravil. Kot odškodnino je gospa Schiavo prejela 700.000 dolarjev,
njen mož pa 300.000 dolarjev. Po dobljeni sodni bitki z zdravnikom je mož zahteval
odstranitev sonde, kar bi seveda povzročilo smrt pacientke. Svojo zahtevo je poskušal
upravičiti s pavšalnimi trditvami o domnevni volji Terri. Ta naj bi v preteklih pogovorih
z njim, ko se je soočala s kritično zdravstveno situacijo svoje babice, izrazila željo, da ne
želi biti umetno vzdrževana pri življenju, če ni možnosti za ozdravitev. Težavo in
kontroverznost njegove zahteve mnogi vidijo v tem, da predstavlja popolno nasprotje
njegovih trditev in zahtev v odškodninskem postopku proti zdravniku. Michael namreč
ni tekom sodnega postopka proti zdravniku niti enkrat omenil ženinega nasprotovanja
umetnemu podaljševanju življenja. Prav tako je v postopku zahteval 20 milijonov
dolarjev za kritje vseh sedanjih in prihodnjih medicinskih stroškov ter izrazil
pripravljenost skrbeti za Terri vse do konca njenega življenja. Trdil je, da se v ta namen
tudi dodatno izobražuje.20 Trditvam in odločitvam Michaela Schiava so ostro
nasprotovali njeni globoko verni starši, ki so trdili, da je moževa nenadna odločitev
povezana s finančno koristjo. Trdili so tudi, da je Theresa Schiavo globoko verna
katoličanka, ki bi nasprotovala vsaki obliki evtanazije oziroma prekinitve življenja.
Oktobra 2003 je sodišče že drugič ukazalo odstranitev njene sonde. V tem času je zvezna
država Florida sprejela poseben zakon poimenovan »Terri's Law«, ki je guvernerja
pooblaščal, da ukaže ponovno vstavitev sonde in imenovanje posebnega varuha, ki deluje
v interesu pacienta. Ta zakon so kasneje razglasili za neustavnega. Theresin varuh Jay
Wolfson, ki je bil posledično imenovan, je v tistem času poročal, da je gospa Schiavo
večinoma v vegetativnem stanju. Zmožna je bila nekaj refleksnih gibov, premikanja oči
in oddajanja določenih glasov, ki so asociirali na smeh, jok in stokanje. Po njegovem
mnenju se sebe in okolice ni zavedala . Pred sodiščem je kasneje pričalo 5 zdravnikov, ki
so bili deljenega mnenja glede njenega zdravstvenega stanja. Trije so trdili, da se stanje
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pacientke ne bo nikoli izboljšalo, dva zdravnika pa sta trdila ravno nasprotno. Prepričana
sta bila, da gospa Schiavo ni nikoli prešla v stalno vegetativno stanje in da bi jo lahko
uspešno pozdravili z ustrezno terapijo. Ker svojega stališča nista bila sposobna podpreti
z relevantnimi podatki in poročili, je sodišče na koncu obravnave izdalo ukaz o odstranitvi
sonde. Ukaz je izvedel Theresin mož 18. marca. Gospa Schiavo je po trinajstih dneh
umrla. Njeni starši so trdili, da je umrla zaradi trpečega stradanja in žeje, njen mož pa je
nasprotno trdil, da je njeno telo le mirno zaspalo. Številne debate o primernosti
ohranjevanja in podaljševanja človeškega življenja so v tistem času dosegle vrhunec.
Javnost se je razdelila na zagovornike nedotakljivosti človeškega življenja za vsako ceno
in na zagovornike dostojanstvene smrti. Sodna zadeva Terri Schiavo se je dotaknila
množic širom sveta. Mnogi so menili, da gospe Schiavo sploh ne bi smeli priključiti na
respirator in tako omogočiti 15 let dolgega trpljenja. Spet drugi so delili stališče njenih
staršev v prepričanju, da je bila Theresa Schiavo pred smrtjo skoraj pri zavesti in da je
želela živeti. V debato so se vključile številne verske in druge organizacije, med drugim
tudi Katoliška Cerkev.21
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2.4 Informed consent
Informed consent oziroma informirana privolitev v zdravstveno oskrbo je etični koncept
in pomemben del pacientove avtonomije. Je osnova, na kateri temeljijo vsi sodobni izrazi
vnaprej izražene volje glede prihodnje zdravstvene oskrbe, vključno z obrazci POLST.
Gre za načelo, po katerem bi morali vsi pacienti predhodno razumeti in tudi privoliti v
vsakršno obliko zdravljenja in v njegove posledice. Informirana privolitev je eden izmed
temeljnih konceptov ameriškega zdravstvenega sistema in splošno uveljavljen v praksi
vseh medicinskih institucij.22
Prvi izmed pravnih precedensov na tem področju sega v daljno leto 1914, ko je kirurg iz
trebuha pacienta odstranil tumor brez njegove privolitve. Pacient je privolil le v
diagnostični postopek (Schloendorff v. Society of New York Hospital)23. Sodnik v zadevi
je presodil, da je zdravnik pacienta fizično napadel, saj je z izvedenim kirurškim posegom
kršil njegovo temeljno pravico do samoodločbe, in to tako, da se pacient ni imel možnosti
izreči o tem, kaj naj se zgodi z njegovim telesom. Zadeva, ki je prvič jasno izoblikovala
institut informirane privolitve, se je zgodila šele v poznih 50-tih letih 20. stoletja. Jedro
spora je bilo vprašanje morebitne malomarnosti zdravnika in ali so bile pacientu dane
zadostne informacije, da se je lahko informirano odločil.24
Sodna praksa in pravila, ki se nanašajo na koncept informirane privolitve, so tekom let
doživeli številne preobrazbe. Dandanes je informirana privolitev v različnih variacijah del
pozitivne zakonodaje vseh ameriških zveznih držav. Kljub razlikam v pravni ureditvi
posameznih zveznih držav vedno obstaja določen skupni element. V primeru, da zdravnik
za zdravljenje ali zdravniški poseg ne pridobi privolitve pacienta, tvega s tem tožbo zaradi
zdravniške malomarnosti. Izjeme pri tem pravilu predstavljajo izredne situacije, ki
vključujejo nujno medicinsko pomoč, nesposobnost odločanja ali fizično nezmožnost.25
Tovrstne izjeme pozna tudi naše pravo, ki v 28. in 29. členu Zakona o pacientovih
pravicah26 (v nadaljevanju ZPacP) določa pogoje, pod katerimi je dopustno opraviti
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medicinski poseg oziroma oskrbeti pacienta brez njegove privolitve. V 28. členu je
urejena situacija, ko nastopi nujna potreba po medicinskem posegu, 29. člen pa ureja
situacije, ko nastopi potreba po medicinskem posegu, ki ni nujen in hkrati ne pomeni
medicinskega posega ali oskrbe povezane z večjim tveganjem ali obremenitvijo.
Pacientu, ki nujno potrebuje medicinsko pomoč za ohranitev življenjskih funkcij ali za
preprečitev nepopravljivega ali hudega poslabšanja zdravstvenega stanja in ni sposoben
samostojnega odločanja oziroma izražanja volje, je zdravnik po našem pravu upravičen
in tudi dolžan rešiti življenje. Šolski primer nujnega medicinskega posega bi predstavljal
v prometni nesreči udeležen, hudo krvaveč in nezavesten pacient, ki mu je potrebno takoj
nuditi medicinsko pomoč, sicer bo umrl ali trpel nepopravljive zdravstvene posledice.
Pravilo 28. člena ZPacP bi se prav tako lahko uporabilo za opravičitev nujne razširitve
medicinskega posega. Če to pravilo apliciramo na zgoraj omenjeni ameriški precedens in
ob tem upoštevamo dejstvo, da tumor predstavlja potencialno zelo nevarno zdravstveno
situacijo, lahko pridemo do ugotovitve, da bi naša sodišča tovrstno zadevo po sedanji
pravni ureditvi lahko presodila v korist zdravnika.27 Na precedens bi se v našem pravu
lahko nanašal tudi 29. člen ZPacP, ki zelo subtilno prvič v slovenski zakonodajni
zgodovini ureja institut domnevane privolitve oškodovanca. Gre za primerjalnopravno
nov, po svetu večinoma nadzakonski, torej v kazenski zakonodaji po navadi ne izrecno
urejen institut splošnega kazenskega prava. Predstavlja nov trend o bistvenem pomenu
avtonomije posameznika tudi v kazenskem pravu. Domnevana privolitev se v
kazenskopravni doktrini največkrat uporablja prav v zvezi z zdravstveno dejavnostjo, tam
pa predvsem v situacijah z zdravstvenimi posegi na nezavestnem pacientu. Gre za
pomembno vprašanje, po kakšnih merilih presojati voljo pacienta, ko je ta zaradi različnih
razlogov začasno ne more izraziti. V okviru 29. člena ZPacP je za obstoj takšne ali
drugačne kaznivosti vsiljenega medicinskega posega, ključna zlasti objektivno
opravičljiva domneva, da bi oškodovanec ob poznavanju vseh relevantnih okoliščin podal
svobodno privolitev v medicinski poseg, njegova volja pa bi bila z vidika kazenskega
prava tudi upoštevna.28 Razvoj instituta domnevane privolitve je omogočila sicer zelo
dvoumna določba tretjega odstavka 125. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ1),29 ki govori o tem, da hude telesne poškodbe pri zdravljenju niso protipravne, če je
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privolitev dana v obliki in ob pogojih, ki jih določa zakon. KZ-1 se v tem primeru za
oceno veljavnosti privolitve ozira na zakonska določila izven zakonika in z uporabo
blanketne norme daje možnost bolj natančnega definiranja pojma privolitve v
medicinskem pravu. Problematičnost takšnega načina normativnega urejanja se pokaže
predvsem z vidika načela zakonitosti v kazenskem pravu. Poleg ZPacP področje
privolitve v Sloveniji urejata še Zakon o duševnem zdravju30 in Konvencija o varstvu
človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in
medicine.3132
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2.5 Nastanek paradigme POLST
Leta 1991 je v Oregonu skupina medicinskih etikov po poglobljeni statistični analizi več
kliničnih raziskav ugotovila, da ostajajo preference bolnikov, ki se nahajajo v končnem
obdobju življenja, iz različnih razlogov večinoma nespoštovane. Posledično je bila pod
vodstvom dr. Patricka Dunna ustanovljena posebna delovna enota, ki je delovala z
namenom zagotovitve potrebnega novega pravnega orodja, ki bi omogočalo bolj
učinkovito spoštovanje pacientovih želja ob koncu življenja. Po več letih razvoja je
program postal znan kot Physician Orders fo Life-Sustaining Treatment (POLST).33

Paradigma POLST predstavlja rezultat novega vala znanstvenih razprav in kontinuirano
spreminjajočih se strategij, katerih namen je nasloviti občutljivo področje paliativne
oskrbe tistih, ki se soočajo z realnostjo napredujočih terminalnih bolezni, kot tudi olajšati
izkušnjo njihovih bližnjih. V nekaterih zveznih državah je POLST paradigma že uradno
del pozitivne zakonodaje, v drugih pa se tovrstna praksa še ni uveljavila. Njeni
zagovorniki menijo, da predstavlja POLST nadaljnjo stopnjo razvoja na področju
paliativne nege in zato načrtujejo njeno razširitev po vseh zveznih državah. Uveljavitev
POLST-a se po navadi ne zgodi instantno, temveč v več etapah. Podporniki POLST-a
začnejo postopek uveljavitve instituta v posamezni državi tako, da s pomočjo kliničnih
študij dokažejo prednosti tovrstnega modela zdravstvene nege in potem na tej podlagi, v
sporazumu s ponudniki zdravstvenih storitev in skupinami zainteresirane javnosti,
apelirajo na zakonodajno oblast, da institut POLST tudi formalno vnese v pravni sistem.
Pri tem se opirajo na empirične podatke iz pilotnih študij POLST programov in ostalih
raziskovalnih dejavnosti.34
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2.6 Ozadje, zgodovina in razvoj paradigme POLST
POLST je nastal kot odgovor na nove trende urgentne medicine. Kardio-pulmonalno
oživljanje (v nadaljevanju KPO), ki je bilo prvotno namenjeno le pacientom s potencialno
reverzibilnim zastojem srca, se je postopoma začelo uporabljati v skoraj vseh primerih
kardio-pulmonalnih zastojev. Praksa (pre)splošne uporabe je nastala zaradi razmišljanja,
da bi vsak posameznik v podobni situaciji želel prejeti to obliko oživljanja, če bi obstajala
možnost, da mu ta lahko reši življenje. Ravno zaradi vsesplošne razširjenosti izvajanja
KPO se je pojavila potreba po uvedbi Do not resuscitate orders (v prihodnje DNR
ukazov)35, ki so bolnikom z napredovalnimi kroničnimi obolenji omogočili, da se
izognejo neučinkovitemu zdravljenju, ki jim ne bi bilo zmožno podaljšati življenja. DNR
ukaz je prav tako zelo uporabno pravno orodje za paciente, ki iz takšnega ali drugačnega
razloga ne želijo takšne oblike zdravljenja. Po navadi DNR ukazi veljajo le tekom bivanja
v zdravstveni ustanovi in po samem odhodu iz ustanove izgubijo svojo veljavo. Z
razvojem vedno večjega števila protokolov urgentne medicine, ki vključujejo tudi
izvenbolnišnično zdravljenje, se je pojavila potreba po ukazih DNR, ki bi ohranili svojo
veljavo tudi, ko takšni, za oživljanje neprimerni pacienti, zapustijo zdravstvene ustanove
oziroma so prepeljani v drugo ustanovo. Kot odgovor na novejše potrebe urgentne
medicine so se pojavili tudi izvenbolnišnični DNR ukazi36, ki so bili v mnogih ameriških
zveznih državah razviti in vpeljani v zdravstveni sistem s strani zakonodajalca. Tovrstni
ukazi lahko služijo tudi kot veljaven izraz volje bolnika glede njegovih preferenc
zdravljenja v primeru, da bi se ta znašel v smrtno nevarni zdravstveni situaciji in takrat
ne bi bil v oskrbi zdravstvene ustanove. Nadaljnja stopnja v razvoju zdravstvene nege ob
koncu življenja je bila dosežena, ko je Center za etiko in zdravstveno nego, kot del
univerze Medicinskih znanosti Oregon, leta 1991 organiziral delovno skupino, katere
glavna naloga je bila nasloviti potrebo po standardiziranih, prenosnih, medicinskih ukazih
za paciente s progresivnimi, kroničnimi obolenji. Ti ukazi bi se uporabljali v zvezi z
umetnim vzdrževanjem življenja, vključno z umetnim oživljanjem, intubacijo, uporabo
antibiotikov in umetnega hranjenja in hidracije. Leta 1993 je univerza za tovrstne ukaze
prevzela ime Physician Orders for Life-Sustaining Treatment in tudi kratico POLST.
Zgodnje študije so pokazale učinkovitost programa in povišano raven oskrbe, ki ustreza
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željam pacientov. V letu 2009 je v državi Oregon začel delovati register POLST ukazov,
ki omogoča elektronski dostop do osrednjega registra, kar je še dodatno povečalo
zanesljivost spoštovanja želja bolnikov. POLST program je tako postal pomembna
pridobitev in nekakšen dodatek bolj uveljavljenih advanced directives (v prihodnje
medicinskih direktiv). Do konca leta 2013 je postal v celoti uveljavljen v 16 ameriških
zveznih državah, v 27 drugih pa je še v fazi uveljavitve. Le pravni redi 6 zveznih držav
instituta37 ne poznajo.

2.7 POLST obrazec
POLST je pravni dokument, s katerim pacienti ali njihovi zdravstveni pooblaščenci
konkretizirajo oblike zdravljenja, ki jih želijo v urgentnih medicinskih situacijah. POLST
se prvenstveno uporablja za ljudi, ki so v zadnjih letih svojega življenja, so oboleli za
napredovalno obliko kakšne kronične bolezni oziroma imajo drugo bolezen, od katere si
verjetno ne bodo več opomogli. Institut ni namenjen nadomestitvi obstoječih pravnih
sredstev, ki se uporabljajo na tem področju, temveč gre za institut, ki naj bi deloval
komplementarno.38
POLST obrazci so večinoma natisnjeni na papirju svetlih barvnih tonov (fluorescentno
roza, zeleno ali rumeno), tako da že od samega začetka izstopajo v kartoteki bolnika in se
jih tako težje spregleda. POLST obrazci so po izgledu do določene mere podobni
obrazcem medicinskih direktiv, saj se tudi te poslužujejo navajanja različnih možnosti in
naprošajo bolnika, da označi ustrezne. Vendar med obema institutoma obstaja zelo
pomembna razlika. Medicinske direktive namreč zdravniku omogočajo (pre)široko
diskrecijsko pravico. Prosto se lahko odloča, ali bo spoštoval izražene pacientove želje,
seveda pa mora ob tem upoštevati pacientovo kompetentnost ob izjavi volje kot tudi
sedanje zdravstveno stanje. V primerjavi z negotovostjo, ki obstaja navkljub izpolnjeni
medicinski direktivi, pa izpolnjen POLST obrazec načeloma zagotavlja prav to –
gotovost, da bodo želje bolnika upoštevane. Izpolnjen obrazec POLST, dopolnjen s
podpisom zdravnika, postane pravno zavezujoč medicinski ukaz. Na to ne more vplivati
niti siceršnje pomanjkanje bolnikove sposobnosti za racionalno odločanje. Takšen
37
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medicinski ukaz je neposredno uporabljiv v vseh strukturah ameriškega zdravstvenega
sistema, ne glede na to, kje se pacient nahaja. Zavezujoč je tako za bolnišnice, domove
za ostarele, kot tudi za zdravstvene delavce, ki so del urgentne medicinske pomoči in
nudijo bolniku zdravstveno pomoč na domu.39
POLST obrazec je razdeljen na tri različne sekcije: uvodno zgornjo sekcijo, osrednjo, ki
vsebuje specifične medicinske smernice zdravljenja, in spodnjo, ki vsebuje podpis
ponudnika zdravstvenih storitev in morebitnih prič. Namen vsake sekcije je pridobitev
določenega tipa informacij. Na vrhu obrazca so zapisani naziv dokumenta, njegov
akronim (POLST, MOLST, MOST …), osebni podatki pacienta in kratka navodila
medicinskemu osebju, naj spoštuje te ukaze. Osrednji del obrazca je sestavljen iz treh ali
štirih kvadratov. Vsak kvadrat vsebuje eno izmed specifičnih zdravstvenih situacij, ki
kliče po urgentnem medicinskem ukrepanju (recimo pacient ne diha in nima pulza …), in
tudi ustrezne zdravstvene možnosti, ki jih bolnik prosto izbira. Prvi kvadrat je naslovljen
z naslovom »Kardio-pulmonalno oživljanje«. Pacienti morajo označiti eno izmed dveh
potencialnih možnosti zdravljenja: nudenje KPO oziroma opustitev KPO. Drugi kvadrat
se imenuje »Medicinske intervencije«. Tukaj ima bolnik tri različne možnosti. Prva
vključuje le omejeno medicinsko pomoč – namenjena je predvsem temu, da se pacient
počuti udobno. Druga možnost vključuje dodatno omejeno medicinsko pomoč (gre za
storitve poleg nudenja udobja, na primer umetno hidracijo ali antibiotično terapijo v
primeru pljučnice). Pod to možnostjo je izrecno zapisano, da ne vključuje intubacije,
zdravljenja s kisikom oziroma umetnim predihavanjem ali umetno ventilacijo. Zadnja
možnost polnega zdravljenja vsebuje tudi te, iz druge možnosti izvzete storitve. Tretji
kvadrat se imenuje »Umetno hranjenje«. Tudi ta vključuje tri možnosti različne
intenzitete, ki bolniku prepuščajo odločitev o umetnem hranjenju. Ta se mora odločiti, če
sploh želi umetno hranjenje, če ga želi kratkotrajno oziroma dolgotrajno. Obrazec pušča
tudi nekaj prostora za opisna navodila pacienta. Nekatere zvezne države v POLST
obrazec dodajajo še četrti kvadrat, ki se nanaša ekskluzivno na antibiotične terapije (sicer
so antibiotične terapije vključene v direktivo z naslovom »Medicinske intervencije).
Tukaj lahko pacient izbira med možnostmi popolne neuporabe antibiotikov, omejeno
uporabo antibiotikov – le za doseganje ugodja pacienta in uporabe antibiotikov, če mu
lahko ti podaljšajo življenje. Spodnji del obrazca je namenjen označitvi osebe, ki je
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izpolnjevala vsebino obrazca. Tukaj je lahko več možnosti. POLST obrazec lahko
izpolnjujejo pacient, njegov zakoniti zastopnik, njegov zdravstveni pooblaščenec in tudi
zakonec. Na koncu obrazca sta predvidena dva podpisa. Prvi je podpis zdravnika,
medicinske sestre ali drugega medicinskega profesionalca. Ta podpis je obvezen, saj
podeli dokumentu pravno moč. Sledi podpis pacienta oziroma njegovega zakonitega
zastopnika. Ta je v nekaterih državah obvezen (npr. Washington), v drugih pa le
priporočljiv (Oregon). Večina POLST obrazcev vsebuje na drugi strani kontaktne
informacije o pacientih, njihovih skrbnikih in zdravnikih.40
Že sam moto Paradigme POLST, ki se glasi »Doing it better«, pove, da gre za novost v
zdravstvenem sistemu, katere namen je izboljšati pomemben del ameriškega
zdravstvenega sistema. Glavni cilj instituta je dodatna zaščita najbolj šibke populacije
bolnikov in zagotovitev spoštovanja njihovih odločitev glede zdravljenja. Nekateri
bolniki si npr. ne želijo umetnega oživljanja in vzdrževanja življenja, a si obenem želijo
osnovne zdravstvene oskrbe, kar zajema npr. hidracijo ali antibiotično terapijo v primeru
pljučnice. Želje bolnikov se seveda lahko tudi spremenijo. POLST obrazci se lahko
prilagajajo glede na zdravstveno stanje pacienta in njegove spremenjene želje. Velikokrat
se v primeru zelo bolnih pacientov zgodi, da si želijo opuščanje medicinske oskrbe.
Takšni po navadi tudi več ne želijo biti hospitalizirani, kar drastično spremeni cilje
zdravljenja. Medicinska oskrba se v takšnih primerih večinoma preusmeri v skrb za
udobje pacientov. Včasih se zaradi določenih zdravstvenih dogodkov želja pacientov
enostavno ne more spoštovati. Tako se po statistikah 6,4 odstotkov pacientov, ki se sicer
odločijo le za možnost nudenja »udobja« v času smrti, znajde v bolnišnici. Ko to
primerjamo s podatkom, da se v bolnišnici sicer znajde kar 44 odstotkov pacientov, ki se
s pomočjo POLST obrazca odločijo za popoln postopek zdravljenja, vidimo jasen
doprinos instituta. Obrazec POLST poskrbi tako za tiste, ki si želijo več zdravljenja, kot
tudi za tiste, ki si želijo opuščanje le-tega. Zdravniški sistemi posameznih zveznih držav,
v katerih je POLST paradigma že uveljavljena, morajo obligatorno zagotoviti dostop do
podatkov iz posameznega POLST obrazca v zdravniški kartoteki vsakega posamičnega
pacienta. V državah, kjer je POLST obrazec že uveljavljen, se ta uporablja v vseh
strukturah zdravstvenega sistema. POLST tako postaja vedno bolj pomemben del nege
ob koncu življenja.41
40
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Slika 2.1: Primer POLST obrazca
Vir: http://www.calhospital.org/sites/main/files/imagecache/lightbox/main-images/polst-form.jpg,
dostopno dne 7. 9. 2016.
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2.8 Prednosti za bolnika in učinkovitost POLST obrazcev v primerjavi z
drugimi sorodnimi instituti
Interesne skupine v ZDA vložijo ogromno truda v seznanjanje in spodbujanje širše
javnosti k razmisleku o prihodnosti. Ozaveščanje javnosti se ne nanaša le na poudarjanje
pomena ekonomske varnosti v starosti, ljudi želijo pripraviti tudi na druge neljube
dogodke, s katerimi se bodo morebiti soočali v življenju. Eden izmed najbolj dramatičnih
je nedvomno nepričakovana bolezen. V ta namen se ljudem svetuje oblikovanje
medicinskega načrta za prihodnost, kar se večinoma izvede s pomočjo medicinskih
direktiv, ki omogočajo povprečnemu državljanu, da si zagotovi izoblikovanje
personaliziranih smernic zdravljenja. Pozivanje ameriške javnosti, da naj si izdela takšen
medicinski načrt, je še vedno aktualno, kljub naraščajočemu številu raziskav, ki jasno
kažejo na dejstvo, da medicinske direktive same po sebi niso zadostno sredstvo za dosego
cilja.42
Zdravniki, še posebej specialisti urgentne medicine, se velikokrat znajdejo v položaju, v
katerem imajo v oskrbi umirajočega pacienta in njegovo zdravstveno stanje zahteva hitre
odločitve o nadaljnjem poteku zdravljenja. Te odločitve so zdravstveni delavci v mnogih
primerih prisiljeni sprejemati tako brez ustreznega poznavanja pacientove zdravstvene
preteklosti, kot tudi brez poznavanja pacientovih preferenc glede določenih oblik
zdravljenja (npr. umetnega vzdrževanja življenja oziroma morebitnega oživljanja).
Pacient v kritičnem stanju po navadi ni sposoben komunikacije s svojim zdravnikom in
tudi morebitni spremljajoči dokumenti, kot so medicinske direktive in raznovrstni
medicinski ukazi43 (ne oživljaj, ne intubiraj), v večini primerov ne nudijo ustrezne
orientacije zdravniku, ko se ta odloča o ustrezni zdravniški intervenciji.44
Kompleksnost različnih obolenj in tehnološki napredki v znanosti in medicini, ki ponujajo
vedno več različnih možnosti zdravljenja, postavljajo še ne viden, velikanski izziv
medicinski skupnosti in posredno tudi zakonodajalcem, da v medsebojnem sodelovanju
v kar največji meri omogočijo pacientom, da svobodno odločajo o modernih oblikah
zdravljenja, ki jo bodo v prihodnosti (lahko tudi daljni) prejeli. POLST je bil prvotno
42
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Teh je več vrst. Nanašajo se lahko tako na oživljanje kot tudi na umetno podaljševanje življenja.
44
Jesus, Geiderman, Venkat, Limehouse, et al., 2014, str. 140.
43

19

zasnovan ravno z željo dati ljudem možnost čim bolj učinkovitega informiranja
zdravnikov o svojih preferencah zdravljenja in jim ob tem zagotoviti, da bodo njihove
želje na koncu tudi spoštovane.
Najbolj pogoste oblike medicinskega načrtovanja zdravstvene oskrbe za prihodnost v
povezavi z urgentno medicino še vedno ostajajo medicinske direktive, »standing« DNR
ukazi in DNI45 ukazi. Čeprav je bil vsak izmed teh institutov razvit z namenom čim bolj
učinkovitega sporočanja pacientovih preferenc glede zdravstvene oskrbe ob koncu
življenja, se je v praksi izkazalo, da instituti sami po sebi po navadi ne zadoščajo za
izpolnitev želenega cilja. Ravno tukaj se pokaže uporabna vrednost POLST obrazcev, ki
v kombinaciji s klasičnimi instituti služijo kot zanesljivo sredstvo sporočanja želja
pacientov in ob tem nudijo dodatno jamstvo, da bodo na tak način izražene želje v
kritičnih zdravstvenih situacijah tudi spoštovane.46
Čeprav je bil zastavljeni cilj medicinskih direktiv izboljšati jasnost in pacientom
omogočiti natančen in fleksibilen izraz volje glede njihovega zdravljenja ob koncu
življenja, je po 30 letih uporabe instituta končno postalo jasno, da niso učinkovito
sredstvo za dosego cilja. Medicinskih direktiv se kot oblike vnaprej izražene volje po
raziskavah poslužuje le okoli 18 odstotkov ameriške populacije odraslih. V nadaljnjem
poglabljanju statistika postane še slabša. V eni izmed študij, sicer sosednje države
Kanade, bolj specifično Kanadskega oddelka urgentne medicine, se je izkazalo, da je le
5,6 odstotkov pacientov izmed tistih, ki so sicer imeli medicinske direktive, imelo
dokument s seboj v času, ko so ga potrebovali. Posledično se velikokrat zgodi, da
zdravstveni delavci nimajo dostopa do teh ključnih informacij, in to ravno v času, ko so
najbolj potrebne.47 Naslednja velika težava, povezana z medicinskimi direktivami je, da
te temeljijo na presumpciji nespremenljivosti pacientove volje. Ta standardni medicinski
dokument namreč predvideva, da je bolnikova volja konstanta in ne spremenljivka, ki se
spreminja v različnih življenjskih scenarijih. Ta pogled tudi zelo zmanjša vrednost
klinične prognoze kot odločilnega faktorja, ki v veliki meri narekuje, ali se bo pacient
odločil za nadaljevanje zdravljenja ali pa ga zavrnil.48
Krajšava za medicinski ukaz: do not intubate.
Jesus, Geiderman, Venkat, Limehouse, et al., 2014, str. 141.
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KZZ, ki omogoča vodenje teh podatkov v okviru obstoječega kartičnega sistema.
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V zvezi z medicinskimi direktivami se pojavlja še dodaten problem. Pacienti vložijo
veliko premalo truda in emocionalne energije v sam postopek oblikovanja medicinskih
načrtov in ob tem, ne da bi se zavedali, kako nepričakovano, negotovo in kompleksno je
lahko določeno bolezensko stanje, s svojimi pomanjkljivimi medicinskimi načrti proces
zdravljenja zaradi nejasnih navodil po navadi le dodatno otežijo. Ker je ena izmed
najpomembnejših predpostavk etično neoporečne medicinske oskrbe prav pacientova
avtonomija, je zelo pomembno, da so pravni dokumenti, ki služijo kot sredstvo prenosa
pacientovih želja glede njegovega prihodnjega zdravljenja, natančni, kot so le lahko, in
da ne dopuščajo dvoma o pacientovih izbirah. Podobne težave se pojavljajo tudi pri DNR
in DNI ukazih, saj ti ne nudijo nikakršne možnosti stopnjevanja preferenc pacienta glede
na kontekst, možnost preživetja in ostale pomembne okoliščine.49
Kot že samo ime pove, se DNR in DNI ukazi nanašajo na specifično zdravstveno storitev.
Zato je toliko bolj zanimiv podatek, da zdravniki po navadi te ukaze razumejo bistveno
širše in ne samo v povezavi z oživljanjem in intubacijo. Dolgoletne statistike uporabe
omenjenih medicinskih ukazov so pokazale, da v primeru obstoja DNR/DNI ukazov, ki
se nanašajo na določene paciente, ti v veliki meri vplivajo na celoten potek njihovega
zdravljenja. To se je izkazalo v različnih scenarijih. Tako so npr. pri bolnikih z akutno
odpovedjo srca odkrili, da obstoj DNR ukaza bistveno zmanjša verjetnost, da bo takšen
bolnik deležen zdravljenja potrebne kakovosti in rigoroznosti, kot če tak medicinski ukaz
ne bi obstajal. V povezavi s tem se pojavlja še bolj skrb vzbujajoča statistika, da se srčne
bolnike z DNI statusom zdravi manj agresivno in imajo posledično tudi večjo stopnjo
smrtnosti kot srčni bolniki, ki takšnega statusa nimajo. Do podobnih ugotovitev so prišli
tudi v domovih za ostarele, kjer so odkrili, da imajo starostniki z DNR statusom bistveno
manjšo verjetnost, da bodo hospitalizirani v primeru pljučnice. Vsi ti primeri jasno kažejo
pomanjkljivosti DNR in DNI ukazov, ki so sicer uporabni za določeno strukturo
pacientov, za preostale pa se večinoma izkažejo za precej nejasno sredstvo prenosa
vnaprej izražene volje. Čeprav določeni pacienti ne želijo biti oživljani oziroma umetno
vzdrževani pri življenju, to ne pomeni, da si ne želijo agresivnega zdravljenja, ki bi
morebiti lahko celo preprečilo takšno nevarno življenjsko stanje.50
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Center za etiko in zdravstveno nego je z razvojem POLST paradigme naslovil številne
zgoraj omenjene slabosti DNR/DNI ukazov in medicinskih direktiv. Uporaba POLST
obrazcev je prvenstveno predvidena predvsem za bolnike z zelo slabim zdravstvenim
stanjem, slabo medicinsko prognozo, boleznimi, ki jim zelo omejujejo življenjske
aktivnosti, boleznimi, ki lahko v prihodnosti ogrozijo bolnikovo sposobnost presojanja in
odločanja o svojem zdravljenju, lahko pa se uporabi tudi za vsakogar, ki ima jasno
izoblikovane želje glede zdravstvene oskrbe v prihodnosti.51
POLST obrazci razdelijo zdravniške posege v več kategorij zdravstvene oskrbe (KPO,
zdravstveno intervencijo, vključno z intubacijo, antibiotične terapije, umetno hidracijo in
hranjenje) in omogočijo pacientom dve ali tri ustrezne možnosti za vsako. Možnosti
zdravljenja so različne in vključujejo take od najbolj milih, ki predstavljajo le skrb za
udobje bolnika, do vzdrževalnega neinvazivnega zdravljenja in na koncu tudi bolj
intenzivne oblike zdravljenja. Obrazec tudi naproša bolnika, da napiše cilje, ki jih želi z
zdravljenjem doseči. V situacijah, ki so preveč večplastne, da bi zadostovali togi
DNR/DNI ukazi, in obenem preveč konkretne, da bi jih lahko rešili s preveč abstraktnimi
medicinskimi direktivami, nudi POLST učinkovito premostitev pomanjkljivosti
omenjenih institutov, saj omogoča bistveno lažji in natančen prenos bolnikovih ciljev in
življenjskih vrednot v medicinske ukaze, ki so tako dovolj razumljivi, kot tudi dovolj
specifični za neposredno uporabo. Povratne informacije pacientov v zvezi z uporabo
POLST-a so večinoma pozitivne. Študija pod vodstvom klinične psihologinje Susan E.
Hickman, ki je vključevala 146 domov za ostarele, z rezidenti, starimi 65 ali več let, je
razkrila, da večina domov za starostnike že uporablja POLST obrazce, saj ti omogočajo
preprosto pretvorbo bolnikovih želja v pravno zavezujoče medicinske ukaze. Med študijo
so med drugim prišli do zanimivih ugotovitev, ki se navezujejo na že omenjene težave
DNR/DNI ukazov. Kot sem poudaril že zgoraj, se pacienti z DNR/DNI ukazi velikokrat
neželeno izpostavijo drugačnemu tretmaju, kot ga imajo ostali pacienti. Študija je
pokazala, da se tudi bolniki, ki sicer ob reševanju POLST obrazca kažejo večjo
naklonjenost možnostim opustitve zdravljenja, v vsaj eni izmed kategorij obrazca
odločijo za zdravljenje. Za še bolj presenetljivo pa se je izkazala statistika, da tudi bolniki,
ki si zdravljenja sicer želijo za vsako ceno, v vsaj eni izmed kategorij obrazca izberejo
možnosti opustitve zdravljenja oziroma omejenega zdravljenja. Rezultati preiskave
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posledično jasno nakazujejo na trend, da DNR status sam po sebi ne pove dovolj o
preferencah bolnikov in tudi ne sporoča dovolj jasno, kakšne vrste zdravljenja si bolnik
želi.52
Rezultati zgodnjih kliničnih študij prikazujejo spodbudno sliko, da nudi uporaba POLST
obrazcev številne prednosti v primerjavi s predhodno nastalimi instituti. Te se kažejo
predvsem v natančnejšem komuniciranju in v jasni dokumentaciji želja bolnikov.53 V letu
2006 je prispevke POLST paradigme k razvoju ameriškega zdravstvenega sistema v
svojem poročilu konsenzualno priznal tudi NQF,54 ki je neprofitna organizacija s ciljem
podpirati napredke v zdravstvu. V svojem poročilu so POLST razglasili kot preferenčno
prakso za izjavljanje volje glede medicinske oskrbe ob koncu življenja. Podobno se je
koristnost POLST dokumentov potrdila tudi v večji študiji, ki je zajemala več domov za
starostnike. Izkazalo se je, da so zdravniške intervencije bolj konsistentne z željami
bolnikov, v primeru, da so te izražene s pomočjo obrazcev POLST. Tudi zdravniško
osebje hospicev je priznalo dodatno vrednost POLST-a.55 POLST ukaze so označili za
uporabne, zanesljive in v veliko pomoč pri sami zdravstveni oskrbi bolnikov v hospicu v
različnih kliničnih scenarijih.56
Že vse od nastanka v 90-tih, ko so se začele širiti spodbudne informacije in pozitivne
statistike o uporabi POLST obrazcev, zagovorniki paradigme poudarjajo njihove številne
prednosti. Te lahko strnemo v sedem bistvenih:

1. zagotavljajo avtonomijo pacientov: Kar predstavlja tudi enega izmed glavnih ciljev
paradigme;
2. standardizirajo dokumentacijo: Zgodnji članek iz leta 1996, napisan s strani enega
izmed arhitektov POLST paradigme, dr. Patricka Dunna, je med drugim trdil, da je eden
izmed ciljev paradigme standardizacija zdravstvene dokumentacije. Njegova delovna
skupina je, opogumljena pod vplivom spodbudnih rezultatov prvih raziskav, začela že
zelo zgodaj načrtovati implementacijo obrazcev POLST na državni ravni. To je bilo v
52
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letu 1995. Danes so ustanovitelji POLST paradigme lahko ponosni na dejstvo, da POLST
predstavlja standard medicinske oskrbe v zvezni državi Oregon, saj se uporablja v vseh
hospicih in v več kot 95 % domov za ostarele v državi. Podobno se zdaj trudijo doseči
tudi v drugih zveznih državah;
3. optimizirajo komunikacijo in s tem zmanjšujejo napetosti in konflikte med družinskimi
člani: POLST obrazci omogočajo bolniku, da izrazi odločitve o zdravstveni negi, ki jo
želi prejeti v prihodnosti. Takšen obrazec ohrani svojo veljavo, četudi bolnik več ni
sposoben veljavno izražati volje, kar zelo razbremeni družinske člane, ki sicer velikokrat
ne bi vedeli, kako ukrepati;
4. minimizirajo možnost neželenih zdravniških posredovanj: Nekateri bolniki so izredno
zaskrbljeni, da bodo na koncu življenja izpostavljeni nepotrebnim zdravniškim
posredovanjem, s katerimi jim tako ali tako ne bi mogli rešiti življenja, lahko pa bi jim
prinesla nepotrebno bolečino in agonijo v procesu umiranja. Kot zelo grafičen primer
reakcije na takšne skrbi lahko navedemo starejšo britansko gospo Joy Tompkins, ki se je
s ciljem preprečiti morebitno oživljanje v prihodnosti podvrgla tetovaži kratice D. N. R.
na njen prsni predel;
5. olajšajo proces odločanja o zdravljenju: Gre za preprost obrazec, ki vsebuje ogromno
relevantnih informacij in navodil, ki se nanašajo na zdravstveno oskrbo. Prav tako se po
navadi izpolnjuje v prisotnosti zdravstvenega osebja. V primerjavi z daljšimi dokumenti
POLST predstavlja dobrodošlo orodje za medicinske odločitve v kritičnih situacijah;
6. nudijo konsistenco želene zdravstvene oskrbe v vseh strukturah zdravstvenega sistema:
POLST obrazec je v nasprotju s starejšimi medicinskimi direktivami upoštevan v vseh
strukturah zdravstvenega sistema. Upoštevajo ga tako enote urgentne medicinske pomoči
na terenu kot tudi v domovih za ostarele, v bolnišnicah in celo med samimi transferji med
bolnišnicami. V mnogih primerih je POLST obrazec upoštevan tudi v primeru, če se
pacient znajde v zdravstvenih ustanovah sosednje zvezne države;
7. zmanjša število zdravniških posredovanj in stroške, ki so povezani z oskrbo ob koncu
življenja: Zdravniška oskrba ob koncu življenja je velik porabnik ameriškega
zdravstvenega proračuna. Statistike kažejo, da se za zdravljenje ob koncu življenja porabi
24

od 10 do 12 odstotkov celotnega proračuna. Zagovorniki POLST paradigme menijo, da
lahko uporaba obrazcev POLST bistveno zmanjša stroške zdravljenja ob koncu življenja,
s tem da preprečuje številna nepotrebna zdravniška posredovanja.57

Slika 2.2.2 Številni Američani se v izogib neželenemu oživljanju poslužujejo tudi tetoviranja.
Vir: http://tatsoul.com/blog/2013/06/26/medical-tattoos/, dostopno dne 7. 9. 2016.
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3 ETIČNE ODLOČITVE IN ZDRAVSTVO
3.1 Najbolj pogoste kritike in nevarnost zlorabe
Sprejemanje medicinskih odločitev v končnem stadiju življenja predstavlja eno izmed
najtežjih in tudi najbolj pomembnih življenjskih odločitev. Zelo pomembno je, da se
odločanje opravi informirano, v luči konkretnih dejstev, ki zadevajo pacientovo
medicinsko prognozo in klinično sliko. Prav tako je pri tem zelo pomembno aktivno
sodelovanje med zdravnikom in pacientom. Trenutna zasnova instituta POLST vse te cilje
zelo težko dosega iz vsaj petih razlogov.
Prvi razlog povsem očitno ponuja sama struktura obrazca. POLST obrazec je namreč
oblikovan tako, da ponudi različne možnosti zdravstvene oskrbe in poziva bolnika, naj
označi tisto, ki mu ustreza. Pomanjkljivost tega preprostega pristopa je, da kompleksne
zdravstvene situacije zreducira na manjše število posplošenih scenarijev, ki po navadi niti
približno ne morejo zajeti pestre palete potencialnih zdravstvenih težav. V prvi sekciji
obrazca po navadi naletimo na možnost izbire med kardio-pulmonalnim oživljanjem
oziroma opustitvijo le-tega, npr., če pacient ne diha in nima pulza. Pacient se mora torej
vnaprej odločiti, ali si želi oživljanja ali ne. Kaj pa se zgodi v malenkost drugačnih
primerih, če pacient na primer ne diha, ima pa še vedno pulz? V takšnih primerih bi večino
pacientov lahko rešili s preprostim heimlichovim prijemom. Tukaj se pojavi pomembno
pravno vprašanje, ali je torej oživljanje takšnega pacienta v nasprotju z izrecnimi
medicinskimi ukazi, vsebovanimi v POLST obrazcih, dovoljeno. Ker predstavlja POLST
obrazec pravno zavezujoč medicinski ukaz, ponudnik zdravstvenih storitev pri odločanju
o izbiri zdravljenja ne sme uporabljati proste presoje in je zavezan podlago za svoje
odločitve črpati iz samega obrazca. V primeru, da na primer sekcija A ne nudi dovolj
informacij o tem, kaj storiti, če se pacient znajde v določeni zdravstveni situaciji, ne sme
uporabiti svoje klinične presoje, ampak mora pregledati nadaljnje sekcije obrazca (sekcijo
B ali C). Tudi tam je zdravnik omejen na (pre)ozko zastavljene izbire zdravljenja, ki so
navedene v obrazcu. Ustvarjalci POLST instituta so pri tem spregledali zelo pomembno
dejstvo, da sta vsak pacient in njegova klinična slika unikat. Primerna oskrba pacientov
zahteva veliko miselno širino in hitre odzive na različne kompleksne situacije. Teh ne gre
(in se jih tudi ne bi smelo) reducirati na preprost in, kot vidimo, zelo ozek vprašalnik.
Vsako zdravstveno odločitev je potrebno sprejeti v kontekstu obstoječega bolnikovega
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zdravstvenega stanja. Tukaj se tudi ne sme spregledati zelo pomembnega faktorja –
psihosocialnega položaja pacienta, še posebej v relaciji do njegove družine.58

Drugi razlog, ki ga nasprotniki POLST paradigme zelo radi izpostavljajo, predstavlja
dejstvo, da obrazec od pacienta zahteva sklepanje medicinskih odločitev tedne, mesece
ali celo leta prej, preden jih bo potrebno uporabiti. Praksa takšnega načina odločanja ima
številne omejitve in potencialno resne posledice. Odločitev o neuporabi antibiotikov je
lahko npr. dobra klinična odločitev za terminalno bolnega in trpečega pacienta, lahko pa
je tudi zelo slaba klinična odločitev v primeru akutnega poslabšanja kronične bolezni, ki
bi se jo dalo zelo enostavno korigirati s kratko antibiotično terapijo. POLST obrazci se
večinoma izpolnjujejo brez vedenja o zdravstveni prihodnosti in različnih možnostih
zdravljenja, ki bodo takrat na voljo. Na drugih življenjsko pomembnih področjih (na
primer pri opravljanju finančnih investicij) velja nekakšno nenapisano pravilo, da
odločitev načeloma ni modro sklepati brez poznavanja vseh spremljajočih dejstev. Prav
tukaj se pokaže velika kontradikcija POLST obrazcev, saj ta paciente napeljuje k
sprejemanju zelo pomembnih in tudi konsekventnih življenjskih odločitev, in to še preden
je poznavanje vseh navezujočih se dejstev sploh mogoče: Kakšna bolezen me bo doletela
v prihodnosti? Kakšne možnosti zdravljenja bodo na voljo? Kakšne alternative
zdravljenju bodo na voljo? Kakšni bodo stranski učinki zdravljenja? Kakšna je možnost
uspeha zdravljenja? Kako bodo moje odločitve vplivale na bližnje? POLST obrazec iz te
perspektive deluje kot zelo togo in nezadostno sredstvo, za katerega se vnaprej težko ve,
ali se bo izkazal kot blagoslov ali pa le kot pravna ovira na poti k učinkovitemu
zdravljenju.59
Tretja pogosto izpostavljena težava POLST obrazcev je vznemirljiv podatek, da obrazci
v določenih zveznih državah za svojo veljavo ne potrebujejo niti podpisa pacienta. To
predstavlja

edinstveno medicinsko-pravno situacijo, v kateri se pričakuje, da

bo

specifičen DNR ukaz oziroma ukaz opustitve medicinske oskrbe izpeljan celo brez
podpisa pacienta, ki bi to avtoriziral. Hitro lahko uvidimo, da POLST v takih primerih
predstavlja zelo realno možnost zlorabe in tudi v veliki meri odstopa od splošno
uveljavljenega principa informirane privolitve kot izraza avtonomije pacienta. Zanimiv
kontrast tej skrb vzbujajoči pravni ureditvi predstavljajo vsi drugi vnaprejšnji izrazi volje,
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kot so na primer živa oporoka, podelitev pooblastila zdravstvenemu pooblaščencu in
drugi, ki po večini zahtevajo podpis pacienta in ponekod tudi priče. Branitelji POLST
paradigme na takšne kritike odgovarjajo, da tudi tradicionalni medicinski DNR ukazi, ki
so bili izdani v bolnišnicah, vsebujejo samo podpis odgovornega zdravnika in da se jim
takšna praksa ne zdi sporna. Ta odgovor se zdi še posebej humoren v luči poznavanja
vseh navezujočih se dejstev. Zdravnik v primeru bolnišničnega DNR ukaza tega oblikuje
in podpiše neposredno v kontekstu pacientovega trenutnega zdravstvenega stanja in
njegove izrecne želje. Tovrstna oblika DNR ukaza izgubi svojo veljavo takoj, ko pacient
zapusti bolnišnico, v kateri so ga izdali.60
Četrta pogosto izpostavljena težava POLST instituta se nanaša na možnost zlorabe glavne
prednosti, ki jo sam obrazec nudi – proste prenosljivosti medicinskih ukazov.
Navdušujoča lastnost POLST ukazov je namreč prav njihova prosta prenosljivost skozi
vse strukture ameriškega zdravstvenega sistema. To omogoča ponudniku zdravstvenih
storitev iz določene strukture zdravstvenega sistema, da vpliva na opustitev zdravstvene
nege pri določenem pacientu, ki je bil prepeljan v popolnoma drugo medicinsko ustanovo,
kjer sicer tak ponudnik nima nobenih privilegijev, povezanih z izdajanjem medicinskih
ukazov. V primeru, da pacient nima POLST obrazca in je prepeljan (oziroma sprejet) v
drugo zdravstveno ustanovo, je sicer uveljavljena praksa, da sprejemni zdravnik te
ustanove odloča o medicinski oskrbi, ki je ustrezna glede na obstoječe zdravstveno stanje
pacienta. POLST paradigma izničuje to dobro prakso, saj v nasprotju s standardnimi
predpisi bolnišnic omogoča, da je lahko s pomočjo obrazca oblikovan medicinski ukaz
izpolnjen, kljub temu da zdravnik, ki ga je podpisal, ni del osebja ustanove, v kateri je
POLST ukaz izvršen. Takšen medicinski ukaz postane neposredno učinkovit že takoj ob
prihodu na urgentni oddelek ali drugi oddelek zdravstvene ustanove in to še preden se
lahko pravilno oceni bolnikovo zdravstveno stanje ali opravi informativen razgovor z
njim oziroma z njegovim zdravstvenim pooblaščencem. Takšen pospešeni tretma lahko
bolnika po hitrem postopku stane učinkovitega zdravljenja in je v popolnem nasprotju s
pojmom razumna klinična nega, ki temelji na pregledu pacienta. Ponovno je tudi tukaj
vredno omeniti dejstvo, da je za pravilen in uspešen postopek zdravljenja potrebno ravnati
v kontekstu bolnikovega zdravstvenega stanja in ob tem vrednotiti različne možnosti
skozi prizmo bolnikovih ciljev in želja.61
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Zadnja pogosto izpostavljena težava se nanaša na samo terminologijo, uporabljeno pri
oblikovanju obrazcev. Ta kaže težnjo proti aktivnemu zdravljenju in bolnike spodbuja,
naj se raje odločajo za opuščanje zdravljenja. Lep primer te prakse je obrazec POLST v
zvezni državi Wisconsin, ki namesto termina »full treatment« uporablja termin
»aggressive treatment«. Paciente se v obrazcu naproša, da izberejo med »agresivnimi«
sredstvi zdravljenja, »omejenimi« sredstvi zdravljenja, ali »le nudenjem komforta«.
»Agresivna« sredstva zdravljenja zajemajo sredstva, ki so namenjena oživljanju in
ohranjanju življenja: intubacijo, kardioverzijo, avtomatsko defibrilacijo. Možnost
»nudenja komforta« vključuje le osnovno oskrbo pacienta: pomoč pri vzdrževanju
higiene, hranjenju, pomoč pri dovajanju tekočin in uporabo protibolečinskih sredstev. Ta
možnost je namenjena bolj vzdrževanju osebnega dostojanstva bolnika in ne toliko
zdravljenju. Kot lahko vidimo iz opisa zgoraj, se ton predstavitve obeh možnosti bistveno
razlikuje. Podobno neprimerno terminologijo lahko najdemo tudi v POLST obrazcu
zvezne države Washington. V dodatni sekciji, ki je namenjena označitvi odločitev glede
uporabe antibiotikov, se tretja možnost glasi: »use antibiotics if life can be prolonged«.
Dobeseden prevod tretje možnosti v slovenščino se glasi: »uporabi antibiotike, če lahko
njihova uporaba podaljša življenje«. Kot lahko vidimo, besedišče obrazca v slovenskem
prevodu nima nobenih negativnih konotacij. To pa niti približno ne velja za besedišče
angleškega jezika. Besedna zveza »prolonged absence62« na primer implicira na
nedobrodošel zastoj, »prolonged stay63« implicira, da se je čas, ko je nekdo bil
dobrodošel, že iztekel … Glede na to, da so POLST obrazce sooblikovali tudi številni
ugledni etiki, je potrebno nedvomno pritrditi v tem primeru upravičenim kritikam
nasprotnikov POLST paradigme, da bi ustvarjalci obrazcev pri njihovem oblikovanju
lahko uporabili bolj nevtralno besedišče.64

V slovenskem prevodu: podaljšana odsotnost.
V slovenskem prevodu: podaljšano bivanje.
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3.2 Druge pojavne oblike izrazov volje v ameriškem zdravstvu in njihova
povezava s POLST
Načrtovanje zdravstvene oskrbe za negotovo prihodnost je izziv, ki je, vse odkar se je
prvič pojavil, vključeval dva prekrivajoča se cilja. Prvi cilj je vedno vključeval postavitev
nadomestnega odločevalca, ki bi lahko v primeru pacientove nezmožnosti odločanja o
sebi podal medicinske odločitve namesto njega. Ta cilj se lahko sedaj doseže s pravnim
poslom – izbiro zdravstvenega pooblaščenca. Drugi cilj pa je bistveno težji: predstavlja
komunikacijski izziv: Kako najbolj učinkovito izraziti pacientove vrednote, želje in cilje
zdravljenja. Za zdravstvenega pooblaščenca je zelo pomembno, da kot vodilo pri svojem
nadomestnem odločanju ne uporabi le pravnih dokumentov, ki jih je predhodno izpolnil
pacient, ampak da svoje odločitve črpa tudi iz informacij, ki jih je pridobil iz samega
pogovora z bolnikom. Različni pravni instituti so uporabno orodje prenašanja volje
pacientov le takrat, ko so jasni in nesporni, če se izbrani zdravstveni pooblaščenec
pravilno zaveda svoje vloge in če jih zdravnik, ki jih na koncu izvrši, pripozna in uporabi
pri svojem delu. Ne nepomemben faktor pri presojanju učinkovitosti različnih
medicinskih direktiv, kot orodja za prenos volje pacientov, predstavlja tudi njihova
sposobnost prilagajanja vsakokratnim spremembam želja pacientov, ki odsevajo
pacientovo zdravstveno stanje in cilje zdravljenja.65

Namen tega poglavja je opredelitev najbolj pogostih pravnih instrumentov, ki se v
ameriškem pravnem redu uporabljajo za načrtovanje zdravstvene nege pacientov, ki več
niso zmožni samostojnega odločanja. Pri tem bom prikazal tako pozitivne kot negativne
strani posameznih institutov.
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3.2.1 Living will
Prvi izmed pravnih dokumentov, ki so bili namenjeni načrtovanju medicinskih odločitev
za prihodnost, so se pojavili v letu 1967. Šlo je za obdobje po drugi svetovni vojni.
Grozovite posledice vojne so senzibilizirale zdravniško, akademsko, politično in laično
skupnost, kar je rezultiralo v Nürnberškem kodeksu, ki je predstavljal zgrožen krik vesti.
Kodeks predstavlja prvi mednarodni dokument o etičnih normah, ki bi morale veljati za
zdravniške posege in poskuse na človeku.66 Kodeks je spodbudil razvoj pravne teorije,
katere glavni postulat je pravilo, da pacient ne more biti podvržen nobeni obliki
zdravljenja brez njegovega soglasja. Živa oporoka, kot bi se glasil dobeseden prevod
imena instituta, omogoča bolniku, ki ni več sposoben odločanja o sebi, da posredno preko
pravnega dokumenta poda zdravniku navodila, kdaj naj ta izvaja, ne izvaja ali preneha
izvajati zdravljenje z namenom vzdrževanja in ohranjanja življenja.67 Tipično se te oblike
vnaprej izražene volje poslužujejo terminalno bolni pacienti, ki več nimajo upanja na
ozdravitev in želijo preprečiti morebitne heroične poskuse zdravljenja. Institut se
večinoma nanaša na umetno oživljanje in vzdrževanje življenja, lahko pa naslovi tudi
druge pacientove želje. To so lahko želje glede hospitalizacije, protibolečinskih sredstev
ali kakšnega drugega specifičnega zdravljenja, ki ga bo pacient morebiti potreboval v
prihodnosti (kemoterapija za zdravljenje raka, defibrilacija za kongestivno srčno
odpoved, umetno hranjenje za napredno demenco, dializa za ledvično odpoved …)68
Živa oporoka nudi koristen vpogled v miselnost in želje pacienta. Z njeno pomočjo lahko
pacient izrazi svoje odločitve glede širokega spektra različnih oblik zdravljenja. Težava
se pojavi takrat, ko pacient v živi oporoki ne naslovi specifične zdravstvene situacije in
se ta pojavi v času, ko več ni sposoben samostojnega odločanja. V takšnih primerih se
tovrsten dokument ne more uporabiti. Odgovornost sprejemanja medicinskih odločitev
preide na njegove bližnje.
Glavna pomanjkljivost živih oporok kot izrazov volje se pokaže šele v kriznih situacijah.
V primerjavi s POLST obrazci, žive oporoke ne predstavljajo zavezujočih medicinskih
ukazov, kar pomeni, da jih člani urgentne medicinske pomoči ne smejo upoštevati. Tudi
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v primeru obstoja žive oporoke so torej prisiljeni slediti standardnim medicinskim
protokolom.69

3.2.2 Durable Power of Attorney
Žive oporoke se lahko nanašajo le na omejeno število zdravstvenih situacij. Prav tako se
slabo obnesejo v kriznih scenarijih. Iz teh razlogov so strokovnjaki pravne in zdravniške
stroke pacientom začeli priporočati, naj poleg njihovega oblikovanja izberejo tudi
zdravstvenega pooblaščenca, ki bo prevzel vlogo nadomestnega odločevalca, v primeru,
da sami ne bodo več sposobni odločanja. Ameriške zvezne države so problem večinoma
naslovile legislativno in zakonsko uvedle institut zdravstvenega pooblaščenca. Oseba s
tovrstnim pooblastilom je generalno pooblaščena za odločanje o različnih zdravstvenih
možnostih v imenu pacienta. Pravni dokument, s katerim se izvede sama pooblastitev,
vsebuje tudi okvirna navodila pacienta, ki povedo, katere tipe zdravljenja izrecno želi in
katerim nasprotuje, sicer pa ima zdravstveni pooblaščenec moč, da sklepa medicinske
odločitve v imenu pacienta tudi izven teh okvirjev. Vse od leta 1997 je institut v takšni
ali drugačni obliki uzakonjen v vseh zveznih državah.70
Ameriški institut zdravstvenega pooblaščenca nudi številne prednosti pred drugimi
oblikami nadomestnega odločanja. Ena izmed glavnih odlik tega instituta je ravno v tem,
da za to obliko odločanja stoji določena oseba, samostojni pravni subjekt, katerega naloga
s sprejemom pooblastila postane odločanje v imenu pacienta. Katerakoli oseba, ki dosega
predpisano starost 18 let, lahko veljavno izbere svojega zdravstvenega pooblaščenca.
Tega lahko določi poljubno izmed oseb, ki jim zaupa. Pooblaščena oseba vstopi v vlogo
nadomestnega odločevalca le v primeru, če pooblastitelj (principal) več ni sposoben
podajanja medicinskih odločitev. Principal je lahko nesposoben trenutno (na primer
pacient, ki je padel v nezavest) ali trajno (principal je pacient, ki boleha za demenco).
Ameriški pravni sistem omogoča tudi določitev dodatnega alternativnega zdravstvenega
pooblaščenca. Ta vstopi v svojo vlogo sukcesivno, po vrstnem redu za prvotno
postavljenim pooblaščencem, če ta iz določenega razloga ne more podati svojih
nadomestnih medicinskih odločitev. Za osebo, ki se znajde v vlogi zdravstvenega
69
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pooblaščenca, je pomembno, da je čim bolje seznanjena z željami svojega pooblastitelja,
saj lahko v imenu pacienta zavrne zdravljenje le takrat:
- ko bi zdravljenje predstavljalo za bolnika nerazumno podaljševanje stiske in smrtne
agonije,
- ko obstaja utemeljena verjetnost, da pacient ob poznavanju vseh relevantnih okoliščin
več ne bi želel zdravljenja.71
Glede stopnje obličnosti, ki je poleg pisne oblike dokumenta potrebna za veljavno izbiro
zdravstvenega pooblaščenca, imajo zvezne države različne kriterije. Generalno jih lahko
glede na razlike razvrstimo v štiri skupine: države, ki zahtevajo notarsko overitev podpisa
principala; države, ki veljavnosti dokumenta ne pogojujejo z overitvijo podpisa, ampak
namesto tega zahtevajo eno ali dve priči, ki se tudi podpišeta na dokument; države, ki
omogočajo izbiro med overitvijo dokumenta in prisotnostjo prič; države, ki za veljavnost
zahtevajo tako dve priči kot tudi overitev podpisa principala.72
Durable power of attorney se lahko kadarkoli tudi prekliče. Zahtevana obličnost za
veljavnost preklica se razlikuje glede na posamezno zvezno državo. V nekaterih državah
zadostuje že preprosta pisna izjava, v drugih pa je dodatno potreben še overjen podpis
principala. Na podoben način je urejena tudi odpoved pooblastila s strani zdravstvenega
pooblaščenca. Prenehanje pooblastila zdravstvenemu pooblaščencu lahko odredi tudi
sodišče, če ugotovi, da je bil principal v času akta pooblastitve mentalno nesposoben,
žrtev prevare ali goljufije. V nekaterih zveznih državah na pooblastilo z učinkom
prenehanja vpliva tudi razveza zakonske zveze, če je bilo tovrstno pooblastilo dano med
zakoncema.73
Biti medicinski pooblaščenec je zelo odgovorna in nehvaležna vloga, še toliko bolj, če se
zavedamo dejstva, da terminalno bolni pacienti to vlogo radi pripišejo družinskim članom
ali ožjim prijateljem. Nedavna ameriška študija, ki je raziskovala posledice takšne oblike
nadomestnega odločanja za samega zdravstvenega pooblaščenca, je razkrila, da je institut
povezan z visoko stopnjo psihološke morbidnosti. Študija je razkrila, da se zdravniški
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pooblaščenci v tej vlogi soočajo z vsaj 30 odstotkov večjo mero anksioznosti in
depresivnih čustev kot ostali družinski člani, ki niso izpostavljeni takšni meri
odgovornosti. Simptomi anksioznosti in depresivna čustva sicer sčasoma izzvenijo,
vendar velikokrat pustijo dolgotrajne posledice, ki spominjajo na simptome
posttravmatskega stresa. V luči teh podatkov lahko presodimo, da prinaša vnaprej
zastavljen in učinkovit načrt zdravljenja ob koncu življenja olajšanje tako pacientu in
morebitnim zdravstvenim pooblaščencem, kot tudi njegovi družini in jim omogoča, da se
karseda mirno in brez konfliktov soočijo z nesrečno situacijo.74

3.2.3 DNR orders
V zgodnjih 90-tih letih se je pojavila potreba po dodatni zakonodajni dejavnosti na
področju zdravstva, saj je prihajalo do neželenih poskusov oživljanja terminalno bolnih
pacientov. Tako prizadeti bolniki so se želeli izogniti nepotrebnemu oživljanju in so iskali
pravni instrument, s katerim bi zdravstvene delavce urgentnih enot razbremenili
obligatornega poskusa oživitve bolnikov, ki ne dihajo oziroma nimajo srčnega utripa.
Rešitev so našli v protokolu ne oživljaj, ki je do konca leta 1999 postal del pravnega reda
vseh zveznih držav.75 Kot sem nazorno prikazal v poglavju Ozadje, zgodovina in razvoj
paradigme POLST, je glavna slabost DNR ukazov ravno njihovo pretirano in preširoko
tolmačenje s strani zdravstvenih delavcev. Raziskave kažejo, da se DNR ukaz po navadi
interpretira tako, da pacient ne želi umetnega podaljševanja življenja in tudi ne
agresivnega zdravljenja. To posledično rezultira v bistveno večji smrtnosti pacientov, ki
imajo aktiven DNR ukaz. Tako ima medicinski ukaz, ki se, kot že ime pove, nanaša le na
postopek oživljanja, neželeno širšo aplikacijo.
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3.2.4 Poglobljen pogovor z bližnjimi
Ameriški inštitut za medicino je leta 1997 izdal upanje vzbujajoče poročilo, ki nakazuje,
da se stari tabuji, povezani s smrtjo, počasi razblinjajo. Večletna raziskava je nazorno
pokazala, da so se Američani informacijske dobe prenehali zanašati izključno na pravne
dokumente in dobro presojo zdravnika in se za pomoč obračajo tudi na družino. Bistvo
tega novodobnega trenda je prav poglobljeni pogovor pacienta z družinskimi člani in
zdravnikom. Skozi diskusije o naravi bolezni, ki je bolnika doletela, poskušajo poiskati
najboljšo možnost glede na družinsko finančno stanje, ostale družinske zadeve, verska
vprašanja in vse druge težave, s katerimi se soočata resno oboleli pacient in njegova
družina. Kot dodatna spodbuda temu sodobnemu pojavu so nastali številni bilteni raznih
organizacij, v katerih so zapisana koristna navodila, kako načeti to občutljivo temo in
imeti pomenljiv pogovor s pacientom glede zdravstvene nege, ki jo želi prejeti ob koncu
življenja. Zdravniška stroka že dolgo opozarja, da je v večini primerov prav poglobljen
pogovor med družino in zdravnikom pomembnejši od samega dokumentiranja vsebine
teh pogovorov in da je pogovor ključni faktor, ki pacientu zagotavlja kar se da human in
njegovim željam prilagojen potek zdravstvene oskrbe v času pred smrtjo. Pogovor ima
številne prednosti pred pravnimi izrazi volje, saj omogoča naslovitev raznih kočljivih
tematik, ki jih pravni dokumenti sicer ne zajemajo. Tako lahko pacient skozi pogovor
izrazi tudi želje, ki niso v neposredni povezavi z njegovim zdravljenjem, recimo, da več
ne želi prejemati terapij, če bi to spravilo njegovega zakonca v bankrot, ali da ne želi biti
umetno vzdrževan pri življenju, če ni več upanja na ozdravitev in bi družini to
predstavljalo nesorazmerno finančno breme.76
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3.2.5 Default surrogates
Ameriške zvezne države razvijajo vedno nove načine, kako priti do čim bolj osebnih
nadomestnih medicinskih odločitev v primeru pacientov, ki več niso sposobni
samostojnega odločanja o sebi. Svojo pozornost so namenile tudi položajem, ko bolnik,
ki več ni sposoben odločanja o svojem zdravljenju, nima izoblikovanega nobenega tipa
medicinskega načrta in tudi ne pravnih dokumentov, ki bi lahko služili kot temelj za
nadaljnje odločanje o njegovem zdravljenju. V ta namen so države izoblikovale institut
zakonitega zastopnika77 za medicinske odločitve, ki je v različnih variacijah uzakonjen v
več kot 44 zveznih državah. Skupna značilnost pravne ureditve zakonitega zastopnika v
vseh zveznih državah je oblikovanje prednostnega seznama, ki se začne z morebitnim
zakoncem oziroma starši obolelega in se nadaljuje z drugimi bližnjimi sorodniki. Osebe
na seznamu vstopijo v vlogo medicinskega odločevalca ex lege, brez da bi bile prej
določene ali pooblaščene s strani bolnika. Nekatere zvezne države dovoljujejo, da vlogo
zakonitega zastopnika za medicinske odločitve prevzame tudi zunajzakonski partner ali
celo bližnji prijatelj.78
Široko zastavljena ureditev instituta zakonitega zastopnika ima svoje prednosti in tudi
slabosti. Najbolj očitna prednost je nedvomno dejstvo, da bo vedno obstajala oseba, ki bo
sposobna podati nadomestne medicinske odločitve v imenu za to nesposobnega pacienta.
To se lahko izkaže kot zelo dobra rešitev, v nekaterih primerih pa zelo zgrešena. Širok
koncept instituta namreč daje veliko možnosti za zlorabo. Lep primer tovrstne zlorabe
prikazuje film Fracture, kjer igralec Anthony Hopkins ustreli svojo nezvesto ženo,
prikrije zločin in jo nato kot njen zakoniti zastopnik izključi z aparatov za umetno
ohranjanje življenja in s tem efektivno zagreši umor. Sicer gre za zelo absurden položaj,
ki pa v tem primeru služi kot dober prikaz potencialnih nevarnosti, povezanih z
institutom.
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3.2.6 Advance directives
Kopica kompleksnih dokumentov in raznovrstnih možnosti načrtovanja zdravstvenih
odločitev za prihodnost je države napeljala na idejo združevanja tradicionalnih pravnih
dokumentov v en sam vseobsežen dokument, ki so ga poimenovali advance directive.
Najbolj pogoste oblike medicinskih direktiv vključujejo kombinacijo dveh že omenjenih
pravnih institutov ‒ žive oporoke in zdravstvenega pooblaščenca. Gre za obliko izraza
volje, ki je do danes formalno vpeljan v pravni red približno petindvajsetih ameriških
zveznih držav, poznan pa tudi v vseh preostalih. Uporaba takšnih vseobsežnih
dokumentov je z večletno prakso postala stalnica ameriškega zdravstvenega sistema.
Glavni namen medicinskih direktiv še vedno ostaja določitev nadomestnega odločevalca,
ki deluje v imenu pacienta, ko ta več ni sposoben sprejemati odločitev o lastni zdravstveni
oskrbi.79 Poleg tega ima pacient z medicinsko direktivo možnost podati opisna navodila
o zdravstveni negi, ki jo želi in katero zavrača, s čimer institut začenja spominjati na
obrazce POLST. Vendar med institutoma obstaja nekaj zelo pomembnih razlik:
1. POLST obrazec ne omogoča izbire zdravstvenega pooblaščenca. To izbiro je mogoče
opraviti le z medicinsko direktivo;
2. enote urgentne medicinske pomoči medicinskih direktiv pri svojem delu načeloma ne
upoštevajo, morajo pa slediti POLST obrazcem, saj ti predstavljajo zavezujoč medicinski
ukaz. Z drugimi besedami, POLST obrazec predstavlja zavezujoč pravni dokument, ki ga
naslovniki ‒ medicinsko osebje (tudi člani enote urgentne medicinske pomoči) ‒ morajo
upoštevati, medicinska direktiva pa je le zapis preferenc zdravljenja, ki medicinsko osebje
o tem le obvešča;

3. pri POLST obrazcu je za njegovo veljavo obvezen podpis zdravnika ali drugega
ustreznega profesionalca medicinske stroke;

4. ler postane POLST obrazec s podpisom zdravnika veljaven medicinski ukaz, je
potrebno njegovo kopijo hraniti v kartoteki pacienta. To omogoča preprost dostop v
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kriznih situacijah. Za medicinske direktive velja prav nasprotno. Pacienti jih večinoma
hranijo doma, kar zelo oteži njihovo dostopnost;
5. medicinske direktive so namenjene vsem strukturam bolnikov, POLST pa večinoma le
resno bolnim in tistim, ki se približujejo koncu življenja. Ameriške zdravstvene ustanove
so uvedle stalno prakso opozarjanja prebivalstva, naj pravočasno oblikujejo medicinske
direktive. Spodbuja se tudi njihovo periodično posodabljanje. Resno bolnim poleg
medicinske direktive priporočajo še izpolnitev POLST obrazca, saj ravno oba pravna
instituta v tandemu zagotavljata najvišjo stopnjo spoštovanja pacientove vnaprej izražene
volje.80
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4 Pravice pacientov v Sloveniji
Poleg številnih mednarodnih dokumentov in pravnih virov Evropske unije, ki zavezujejo
Republiko Slovenijo, lahko zapisane pravice pacientov najdemo tudi v Ustavi Republike
Slovenije81 (v nadaljevanju URS). Ta recimo v 2. členu določa, da je Slovenija pravna in
socialna država. S tem zavezuje državo k zagotavljanju in izvajanju socialnega varstva in
s tem posledično tudi zdravstvenega varstva med prebivalstvom. Ta pravica je še bolj
konkretizirana v 51. členu, ki zagotavlja pravico do zdravstvenega varstva vsakomur pod
enakimi pogoji in ob tem opredeljuje, da prisila k zdravljenju ni mogoča, razen v primerih,
ki jih določa zakon. Kot najbolj očiten izmed vseh členov URS, z namenom zaščite pravic
pacientov, nedvomno velja omeniti 35. člen, ki govori o nedotakljivost človekove telesne
in duševne celovitosti, njegove osebnosti in človekovih pravic na splošno.
Slovenija je 26. 2. 2008 storila velik preskok v procesu razvoja zaščite pravic pacientov.
Pridružila se je izbranemu krogu držav, ki so se odločile temeljne pravice na področju
zdravstva konkretizirati s posebnim zakonom. Tako je nastal ZPacP, ki se je začel
uporabljati 28. 2. 2008. Ta temelji na pacientovi svobodi odločanja o sebi, kar je tudi
vrhovni postulat sodobnega medicinskega prava. S tem je zavladalo načelo voluntas
aegroti suprema lex.8283
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4.1 Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje in z njo povezane pravice
Zakonodajalec je z novim zakonom pacientom omogočil večjo svobodo odločanja o
poteku procesa zdravljenja, vendar jo je vezal na strogo določene pogoje. Širše gledano
vključuje pravica pacienta do svobodnega odločanja tudi:
- pravico do obveščenosti in sodelovanja z zdravnikom,
- pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju,
- pravico do upoštevanja vnaprej izraženje volje,
- pravico do preprečevanja in lajšanja trpljenja.84

4.1.1 Pravica do obveščenosti, pojasnilna dolžnost zdravnika in izjema od
pravila
ZPacP kot celota deluje na predpostavki, da se ima vsak posameznik pravico svobodno
odločati o sebi in o svojem zdravljenju. To bistveno načelo ZPacP se povečini uresničuje
s pravilom, da je za vsak zdravnikov poseg oziroma zdravljenje potrebna zavestna
privolitev pacienta. Da lahko pacient veljavno poda svojo privolitev, mora seveda biti
ustrezno podučen o svojem zdravstvenem stanju. Tukaj ima zelo pomembno vlogo ravno
pojasnilna dolžnost zdravnika, ki jo ZPacP konkretizira v 20. členu. Po ZPacP mora biti
pacientu zagotovljena pravica do popolne obveščenosti, kar vključuje obvestilo zdravnika
o njegovi diagnozi, poteku oziroma posledicah opustitve samega zdravljenja in o različnih
tveganjih, povezanih z zdravljenjem. Prav tako mu mora pojasniti različne alternative
zdravljenja, če te obstajajo. Zdravnik mora pacienta seznaniti tudi z morebitnimi postopki
in načini zdravljenja, ki pri nas še niso dosegljivi ali pa niso kriti z obveznim
zdravstvenim zavarovanjem.85 Pojasnilo pacientu je vedno dolžan dati zdravnik in ne
drugo bolnišnično osebje.86
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Pri posegih, katerih namen je ohranjanje življenja in zdravja, mora zdravnik pacienta
praviloma obvestiti le o pogostejših zapletih. Ravno nasprotno pa je v primeru manjših
posegov, ki niso življenjskega pomena. V takih primerih je pojasnilna dolžnost zdravnika
bistveno širša.87

ZPacP postavlja zahtevo, da mora biti pojasnilo pacientu dano z neposrednim stikom in
na njemu razumljiv način. Ta zahteva zagotavlja, da bo zdravnik pacienta informiral ustno
in neposredno. Zdravnik mora pojasnilo o zdravljenju podati ustrezen čas pred posegom,
tako da se pacientu dopustita premislek in pridobitev morebitnega mnenja drugega
zdravnika (19. alineja 5. člena ZPacP). Če se s posegom zelo mudi, vendar poseg ne
predstavlja nujne medicinske pomoči, kjer zdravnik rešuje življenje pacienta v skrajni sili
in brez njegove privolitve, se mu privolitev izjemoma lahko da tudi na poti v operacijsko
dvorano ali v njej.88

Zahteva po privolitvi in predhodno podajanje ustreznih informacij izhaja iz ustavne
pravice do samoodločbe posameznika. To pravico lahko najdemo v 35. členu URS, ki
določa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti,
njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.89 Samo posredovanje informacij, ki so
pacientu omogočale privolitev v zdravljenje, še ne pomeni konca zdravnikove pojasnilne
dolžnosti. Zdravnik mora pacienta med samim zdravljenjem še naprej obveščati o
njegovem zdravstvenem stanju, popraviti morebitne netočne diagnoze in ga obveščati o
uspehu oziroma zapletih, ki so se pojavili pri samem procesu zdravljenja. Zdravnik je
pacienta dolžan opozoriti na zaplete, ki so nastali pri zdravljenju, ne glede na to, ali so
zapleti nastali po krivdi njega samega ali brez nje. Ob tem mora tudi predlagati ukrepe za
izboljšanje zdravstvenega stanja.90
Izjemo od pravice do obveščenosti določa 22. člen ZPacP, po katerem sme zdravnik
prikriti določene informacije o zdravstvenem stanju pacienta, če bi z razkritjem teh
podatkov pacientu povzročil resno zdravstveno škodo.91
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Pacient z opravilno sposobnostjo lahko poseg tudi zavrne. Ustavna prepoved prisilnega
zdravljenja zahteva, da zdravnik pacientovo odločitev v takih primerih spoštuje in se
zadovolji s tem, da ga seznani s posledicami, ki jih njegova odločitev prenaša.92

4.1.2 Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju
Za vse materialnopravne določbe ZPacP na splošno velja, da so zapisane v duhu
varovanja avtonomije pacienta. To se še posebej jasno pokaže v 26. členu, ki pod
naslovom »Privolitev« medicinske posege načeloma dovoljuje le na podlagi privolitve
pacienta. Privolitev v medicinski postopek izključuje siceršnjo protipravnost posega v
osebnostno dobrino pacienta in ima pomembne odškodninskopravne in kazenskopravne
posledice. Te ima samo v primerih, če je bila podana pravilno: svobodno in zavestno.
Privolitev je svobodna le takrat, ko ni dana pod vplivom sile, grožnje ali v zmoti oziroma
če ni bila pridobljena z zvijačo. Za nesvobodno bi med drugim štela tudi odločitev v
primeru, ko zdravnik pacientu ne bi zagotovil potrebnih informacij za njegovo
odločitev.93
Medicinski poseg se sme po drugem odstavku 26. člena ZPacP v izjemnih primerih
opraviti tudi brez pacientove privolitve. To zakon dovoljuje le v omejenem številu nujnih
posegov na pacientu, ki je nesposoben odločanja o sebi oziroma ni zmožen izjaviti volje
v skladu z 28. členom ZPacP, kadar gre za nujni medicinski poseg na otroku in ga starši
zavračajo po 36. členu ZPacP, in kadar gre za medicinske posege v skladu z 29. členom
ZPacSTR.94
Pacient lahko privolitev poda ustno, z dejanjem ali ravnanjem, za katerega je mogoče
zanesljivo sklepati, da pomeni privolitev, ali pisno v primerih, ko to izrecno določa zakon.
Privolitev lahko poda tudi za večje število posegov, če ti predstavljajo funkcionalno
celoto v okviru določenega zdravljenja.95
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4.1.3 Pravica do vnaprej izražene volje
Kot smo videli v prejšnjih poglavjih, ZPacP v primerjavi s staro relevantno zdravstveno
zakonodajo

Slovenije glede

upoštevnosti

volje

pacienta

precej

jasno

sledi

najmodernejšim svetovnim trendom. Sedanja ureditev vsebuje odločen, sistemsko
pregleden pomen privolitve.96
Pacientova avtonomija pacientu ne omogoča le odločitev o aktualnem zdravljenju.
Omogoča mu tudi, da odloča o svojem zdravljenju vnaprej, ko več ne bo sposoben
odločanja o sebi. Vnaprej izražena volja pacienta se oblikuje za primere, ko je pacient
sicer še živ, a ni sposoben odločanja o sebi. Institut včasih neprimerno poimenujejo tudi
pacientova oporoka, kar zgrešeno namiguje, da gre za pravni posel za primer smrti.97
ZPacP pacientu dovoljuje vnaprej izraženo voljo, ki se lahko nanaša na postavitev
zdravstvenega pooblaščenca, na omejitev oziroma izključitev upravičencev do odločanja
o njegovi zdravstveni oskrbi in na zavrnitev prihodnje zdravstvene oskrbe.98
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4.1.4 Določitev zdravstvenega pooblaščenca
V Sloveniji lahko, podobno kot v ZDA, vsak polnoletni pacient, s sposobnostjo odločanja
o sebi, imenuje zdravstvenega pooblaščenca, ki bo v primeru in za čas njegove
nesposobnosti odločanja o sebi, odločal o njegovi zdravstveni oskrbi in drugih pravicah.
Institut zdravstvenega pooblaščenca je urejen v 32. členu ZPacP.99
Oseba, ki je določena kot zdravstveni pooblaščenec, mora biti sposobna odločanja o sebi
in mora biti starejša od 18 let. Pacientov zdravstveni pooblaščenec ima pravico dostopati
do pacientove zdravstvene dokumentacije, informacij o njegovem zdravstvenem stanju
in vseh pojasnil, ki so pomembna za odločanje o zdravstveni negi. To pravico mu lahko
pacient tudi omeji, ne more pa mu je v celoti odvzeti, saj bi bilo v nasprotnem primeru
odločanje o pacientu nemogoče.100
Pacient svojega zdravstvenega pooblaščenca postavi pisno. To stori s pooblastilom, na
katerem je njegov overjeni podpis. Pacient lahko v pooblastilu poda tudi dodatna navodila
in usmeritve glede zdravstvene nege. Navodila zdravstvenemu pooblaščencu se lahko
nanašajo tudi na zavrnitev zdravstvene oskrbe. Ta obveljajo tudi v primeru nujne
medicinske pomoči, saj se omejitve odločanja iz 36. člena in osmega odstavka 37. člena
ZPacP ne raztezajo na zdravstvenega pooblaščenca. Navodila se lahko nanašajo tudi na
zavrnitev zdravstvene oskrbe terminalnega pacienta, ki je neozdravljivo bolan in na
zavrnitev zdravstvene oskrbe z namenom podaljševanja življenje za pacientu, ki izgublja
sposobnost skrbeti zase. V takih primerih se poleg pisne oblike in overjenega podpisa
pooblastitelja dodatno zahteva tudi, da pooblastilo ni starejše od 5 let.101 Dano pooblastilo
se lahko kadarkoli prekliče s pisno izjavo, pri čemer se za odpoved ne zahteva overitev
podpisa. Pooblastilo lahko odpove tudi pooblaščenec, razen če bi lahko odpoved pacientu
povzročila resno zdravstveno škodo. Izvajalci zdravstvenih storitev imajo dostop do
podatkov o posameznem zdravstvenem pooblaščencu preko informacijskega sistema
kartice zdravstvenega zavarovanja ali centralne evidence zdravstvene dokumentacije.102
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Ker ZPacP pojem zdravstveni pooblaščenec uporablja v edninski obliki, se postavlja
vprašanje, ali ima lahko oseba več kot enega zdravstvenega pooblaščenca. Iz zakona je
razvidno, da načeloma ni zadržkov za več pooblaščencev.103 Vprašanje natančno razjasni
Pravilnik o načinu določitve pacientovega zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej
izražene volje.104 Ta v tretjem odstavku 5. člena določa, da v primeru predložitve novega
pooblastila s strani pacienta, s katerim pooblasti drugo osebo, kot je tista, ki je že zapisana
v sistem KZZ, se pacienta pozove, da prejšnjo pooblastilo prekliče, ali pa se naj izjavi o
tem, kakšno razmerje je med pooblaščencema (režim odločanja).

4.1.5 Izključitev oseb, ki so po zakonu upravičene do odločanja o
zdravstveni oskrbi
Enako kot sme polnoleten pacient z opravilno sposobnostjo določiti osebo, ki bo v
primeru njegove nesposobnosti pristojna za odločanje o njegovi zdravstveni oskrbi in
drugih pravicah pacienta, sme takšen polnoletni pacient iz odločanja v primeru svoje
nesposobnosti samoodločanja izključiti posamezne osebe, ki bi sicer bile pristojne
odločati o njem, ali pa samo omejiti njihova upravičenja (npr. z določanjem določenih
prepovedi). Možnost izbire med sicer primernimi osebami za odločanje o pacientovi
oskrbi, na način, ki je določen v 33. členu ZPacP, velja uporabiti zlasti takrat, ko pacient
ne bo določil svojega zdravstvenega pooblaščenca. Za izjavo v skladu s 33. členom ZPacP
se zahteva le pisna oblika. Overitev ni potrebna. Tudi podatki o osebah, izključenih iz
odločanja o pacientu, se ustrezno zaznamujejo v informacijskem sistemu kartice
zdravstvenega zavarovanja ali v centralni evidenci zdravstvene dokumentacije.105
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4.1.6 Pravica do zavrnitve zdravstvene oskrbe
Pacient, ki je privolitveno sposoben in hkrati polnoleten, je sposoben tako veljavno
privoliti v medicinski poseg, kot ga tudi prepovedati. Odločitev, ki jo je podal
privolitveno sposoben pacient, mora zdravnik spoštovati, saj za takega pacienta ne obstaja
prisila zdravljenja (izjeme so predvidene le za primere zavrnitev posegov na otrocih, ker
so ti deležni posebnega ustavnega varstva).106
Svoboda odločanja o sebi in s tem tudi pravica do svobodne zavrnitve medicinskega
posega se med drugim kaže tudi v pravici polnoletnega pacienta, da v času, ko je še
sposoben odločanja o sebi, vnaprej sprejema odločitve o zdravljenju oziroma opustitvi
zdravljenja, za primer, če te sposobnosti v prihodnosti več ne bo imel. ZPacP mu v ta
namen poleg izbire zdravstvenega pooblaščenca omogoča, da v listini, namenjeni
neposredno zdravniku, izrazi svojo voljo o zdravniški oskrbi, ki je izrecno ne želi prejeti,
v primeru, da več ne bo sposoben odločanja o sebi. Institut, s katerim lahko to stori, se
imenuje vnaprej izražena volja (v anglo-ameriških pravnih redih ga imenujejo »living
will«). Institut omogoča polnoletnemu pacientu, ki je še sposoben samostojnega
odločanja, zavrniti medicinsko oskrbo, ki bi mu v času, ko tega več ne bi bil sposoben: 1.
podaljševala preživetje, če bi trpel za hudo boleznijo, ki bi vodila v smrt, ali 2.
podaljševala življenje v položaju, ko bi mu bolezen ali poškodba povzročila tako hudo
invalidnost, da bo dokončno izgubil sposobnost skrbeti zase (1. odstavek 34. člena
ZPacP). V prvem primeru govorimo o terminalnih boleznih oziroma smrtnih poškodbah
ali na splošno o umirajočih pacientih. V obdobju življenja, ko se bliža smrt, se velikokrat
zgodi, da pacient prosi zdravnika ali kogarkoli izmed svojih bližnjih, naj mu pomaga
končati njegovo trpljenje. Tisti, ki bi v bolnikovo željo privolil in storil kakršnokoli
dejanje, ki bi imelo za posledico smrt pacienta, bi storil kaznivo dejanje umora oziroma
aktivne evtanazije. Medicinska pravila, vsebovana v Kodeksu medicinske deontologije
(v nadaljevanju Kodeks), 107 so tu jasno postavljena in zdravniku takšna dejanja odločno
prepovedujejo, ga obsojajo in imenujejo za lažni humanizem. Pri na smrt bolnih
pacientih, mora zdravnik ukreniti vse, kar je smiselno potrebno za njihovo zdravljenje in
blaženje bolečin, saj sta tako bolnikovo umiranje kot tudi smrt del zdravnikovega
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zdravljenja. Kodeks v nadaljevanju določa, da ima umirajoči pacient pravico do
zdravstvene oskrbe, nege in človeškega odnosa ter do navzočnosti svojih bližnjih v
končnem obdobju njegove bolezni.108
Z omenjenimi pravili zakon pacientu omogoča, da se sam odloči, ali bo v svojem zadnjem
obdobju življenja dovolil intenzivnejše zdravniške posege oziroma oskrbo, ki ne daje
upanja na ozdravitev, ampak ima samo namen podaljšati preživetje. V primeru, ko pacient
v terminalni fazi življenja zavrača ukrepe za podaljševanje življenja, pacientova volja
zdravnika zavezuje, medtem ko takrat, ko pacient zavrača ukrepe, namenjene
podaljševanju življenja v položaju, ko bi v prihodnosti zaradi bolezni ali poškodbe izgubil
sposobnost skrbeti zase, njegove odločitve služijo le kot smernice zdravljenja. V takšnih
okoliščinah lahko zelo pomaga pogovor med zdravnikom in pacientovimi bližnjimi ter
tudi pogovor z vsemi ostalimi zdravniki, ki so sodelovali pri zdravljenju omenjenega
pacienta. 46. člen Kodeksa določa, da je treba spoštovati tudi mnenje oseb, ki so bolnika
poznali, dokončna in odgovorna odločitev pa leži izključno v sferi zdravnika. Dokončna
zdravnikova odločitev bi morala vedno temeljiti na lajšanju trpljenja. Zdravniku
pacientove volje v nobenem primeru ni potrebno upoštevati, če se pojavi utemeljen dvom,
da bi pacient svojo izjavo o zavrnitvi zdravstvene oskrbe preklical. To je jasen izraz
načela in dubio pro vita.109 Pri tem naša pravna ureditev izhaja iz logike, da bo v primeru,
če je z reševanjem življenja prišlo do kršitve pravice do samoodločbe, ta pravica lahko
ponovno izvrševana. Če pa do reševanja ne bi prišlo in bi bila volja posameznika resnično
drugačna, bi bila ta pravica zaradi smrti pacienta za vselej izgubljena. Odškodninsko
pravo zato zdravnika, ki se v dvomu glede prave volje pacienta odloči rešiti življenje, ne
zavezuje k povrnitvi škode. Zdravnik, ki pacientu v dvomu reši življenje, po večinski
civilnopravni teoriji ne ravna protipravno in zato tudi ne odgovarja zaradi posega v
osebnostno dobrino pacienta.110
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4.1.7 Obrazec za podajo vnaprej izražene volje
Vnaprej izraženo voljo je potrebno podati v pisni obliki na privolitvenem obrazcu z
veljavnostjo petih let. To razjasni 4. odstavek 34. člena ZPacP, ki določa, da mora biti
vnaprej določena volja definirana na privolitvenem obrazcu iz 27. člena ZPacP. Pacient
lahko vnaprej izraženo voljo s pisno izjavo kadarkoli prekliče.111
Petletna doba veljavnosti izjave o vnaprej izraženi volji je določena z namenom, da se
čim bolj izključi dvome o resnični volji izjavitelja. Zaščitni namen petletnega roka bi se
v določenih scenarijih lahko tudi izjalovil. Za to bi šlo predvsem v primerih, ko bi pacient
izgubil sposobnost odločanja nekaj dni pred iztekom veljavnosti same izjave, kar pomeni,
da zdravnik po poteku tega roka ne bi bil več upravičen upoštevati vnaprej izražene volje
pacienta, ker ta več ne bi bila veljavna in to navkljub temu, da je sama nesposobnost
nastopila v času, ko je izjava še veljala. To pravilo bi lahko efektivno poteptalo voljo
pacienta. Rešitev je v teleološki razlagi, s pomočjo katere pridemo do rešitve, da vnaprej
izražena volja izgubi svojo veljavnost po petih letih samo, če pacient v vmesnem obdobju
ne postane nesposoben odločanja o sebi. V nasprotnem primeru bi vnaprej izražena volja
morala veljati vse do smrti pacienta. Pri podajanju izjave o vnaprej izraženi volji je zelo
pomembno, da se pacient zaveda pomena, namena in posledic svojega dejanja. Samo
pojasnilo, povezano s tem, je hkrati pravica pacienta in dolžnost zdravnika. Pojasnilo se
zapiše tudi na samem privolitvenem obrazcu. Za veljavnost izjave morajo biti izpolnjene
obličnostne predpostavke, ki so določene v 5. odstavku 34. člena ZPacP:

- podpis izbranega osebnega zdravnika in zastopnika pacientovih pravic;
- zapis o obstoju pogojev, ki omogočajo izraz vnaprej izražene volje;
- zapis zdravnikovega opozorila o pomenu in posledicah vnaprej izražene volje.112

Ker 34. člen ZPacP ne vsebuje napotkov glede obličnosti za primere, ko oseba, ki je sicer
sposobna odločanja o sebi, ne more ali ni sposobna podati pisne izjave, se postavi
vprašanje dopustnosti izjeme. Logično bi bilo, da se v takem primeru uporabijo splošna
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pravila dokumentiranja volje oseb, ki niso sposobne pisati. Zavrnitev pravice do vnaprej
izražene volje pacientom, ki sami izjave niso sposobni podati pisno, bi bilo skrajno
diskriminatorno in tudi nedopustno z vidika uresničevanja pravice do samoodločbe. Poleg
pisne oblike ZPacP v 34. členu implicira tudi zahtevo po overjenem podpisu pacienta.113
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5 Vzporednice ameriške in slovenske ureditve vnaprej
izražene volje

Čedalje višja stopnja globalne povezanosti držav se kaže tudi v pravu. Kljub splošno
znanemu dejstvu, da med kontinentalnimi in anglo-ameriškimi pravnimi redi obstajajo
pomembne temeljne razlike, lahko med slovensko in ameriško ureditvijo vnaprej izražene
volje najdemo tudi številne podobnosti. Tako ameriški kot slovenski pravni red pri svoji
ureditvi medicinskega prava izhajata iz široko zastavljenega koncepta pacientove
avtonomije. Oba pravna sistema skušata pacientu ponuditi karseda visoko stopnjo varstva
njegovih pravic. V ta namen sta v oba pravna sistema vpeljana tako pojasnilna dolžnost
zdravnika kot tudi posledična informirana zavrnitev ali privolitev pacienta v zdravniški
poseg. Privolitev v medicinski poseg v obeh pravnih redih izključuje siceršnjo
protipravnost posega in ima tako pomembne odškodninskopravne in kazenskopravne
posledice.
Oba pravna sistema pacientom priznavata pravico do vnaprej izražene volje. Pacienti
imajo možnost izjaviti svojo voljo s številnimi v ta namen izoblikovanimi instituti.
Možnost izbire zdravstvenega pooblaščenca in t. i. »živa oporoka«, kot v ta namen najbolj
pogosto uporabljena instituta, sta poznana tako v ameriškem kot tudi slovenskem
pravnem sistemu. Oba pravna reda svojo pozornost namenjata tudi položajem, ko ni
nobene vnaprej izražene volje pacienta in ta ni sposoben samostojnega odločanja. V ta
namen se v ameriških zveznih državah pojavlja institut »default surrogate«, ki v bistvu
predstavlja obliko slovenskega instituta zakonitega zastopnika. Institut omogoča osebi, ki
je glede na prednostni seznam določene zvezne države za odločanje nesposobnemu
pacientu najbližje, da vstopi v vlogo medicinskega odločevalca v njegovem imenu ex
lege.
V svojem magistrskem delu sem večino pozornosti namenil preučevanju instituta
POLST. Kot sem prikazal v prejšnjih poglavjih, gre za novost, ki se počasi uveljavlja v
ameriških zveznih državah. Obrazca POLST ali njemu enakovrednega instituta oziroma
medicinskega ukaza posledično v slovenski pravni ureditvi ne bi mogli najti. To pa še
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zdaleč ne pomeni, da pri oblikovanju lastne zasnove instituta vnaprej izražene volje nismo
prišli do podobnih zaključkov in rešitev.

Glavno prednost POLST obrazcev pred ostalimi instituti, ki so namenjeni podajanju
vnaprej izražene volje, predstavlja prav njihova zavezujoča pravna narava in dolžnost
neposredne izvršitve za zdravnika, ki pride z njimi v stik. Za zdravnika postane POLST
obrazec obligatoren, ko se v njegovi oskrbi znajde pacient, ki ni več sposoben
samostojnega odločanja in ima veljavno izpolnjen obrazec ter se trenutno sooča s katero
izmed zdravstvenih situacij, ki jih tak obrazec zajema. Medicinske odločitve, ki jih podajo
pacienti v POLST obrazcu, morajo biti upoštevane v vsakem primeru, ko je pacient
nesposoben podajanja medicinskih odločitev, četudi ne gre za terminalnega pacienta.
Pacient se lahko odloči tako za dodatno zdravljenje ali za opuščanje le-tega. Če to
primerjamo s slovensko pravno ureditvijo, opazimo, da podobno rešitev povzema tudi
ZPacP v 2. odstavku 34. člena. V nasprotju z ameriškim institutom POLST je po ZPacP
pacientova volja za zdravnika zavezujoča samo v primeru, ko gre za polnoletnega
pacienta, ki se znajde v položaju, ko več ni sposoben veljavnega odločanja in boleha za
boleznijo, ki je glede na sedanji razvoj medicinske znanosti neozdravljiva in vodi v
neizogibno smrt. Iz tega lahko sklepamo, da bi različica instituta POLST, ki bi bila
namenjena le resno bolnim pacientom, lahko zaživela tudi v Republiki Sloveniji. Pri tem
je potrebno ponovno omeniti, da se tudi v ameriških zveznih državah izpolnitev POLST
obrazca načeloma svetuje le resno bolnim ali pacientom v zadnjem obdobju življenja.
Najglasnejši očitek nasprotnikov POLST paradigme se po navadi nanaša na terminologijo
in sestavo POLST obrazcev, ki po njihovem mnenju spodbuja paciente, da se v večini
zdravstvenih situacij odločajo pretežno za možnosti, povezane z opuščanjem zdravljenja.
To je v določenih primerih opravičljivo, zlasti če imamo v mislih dejstvo, da Američani
nimajo javnega sistema zdravstva in lahko predstavlja neučinkovito zdravljenje
terminalno bolnega pacienta za njegovo družino resno finančno breme. Nasprotno s tem
pa slovenski ZPacP možnost vnaprejšnje zavrnitve zdravljenja z zavezujočim pravnim
učinkom podeli, kot že rečeno, samo terminalnim pacientom, ki nimajo možnosti
ozdravitve. Tako lahko presodimo, da v slovenskem medicinskem pravu prevladuje
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načelo »in dubio pro vita«114, v ameriškem pa glede na povedano »in dubio pro
dignitate«115.116

6 Zaključek
V zadnjih letih smo bili priča zanimivemu novemu trendu na področju medicinskega
prava. Paternistični model medicinskega odločanja, ki je temeljil na predstavi, da
zdravnik najbolje ve, kaj je dobro za pacienta, se je začel umikati ideji pacientove
avtonomije. Ta ideja je danes kot temeljno vodilo vključena v medicinsko zakonodajo
številnih držav. Lahko bi celo rekli, da predstavlja moderni svetovni trend in nekakšno
naravno evolucijo medicinske oskrbe v informacijski dobi.
Danes, ko so nam številne informacije dobesedno na dosegu prstov, se pacienti vedno
bolj premikajo v smer aktivnega sodelovanja z zdravnikom pri procesu zdravljenja. V
zvezi s tem se kot zelo pomembna izkaže zdravnikova pojasnilna dolžnost. Ta lahko
pacienta z relevantnimi informacijami učinkovito usmerja k pravilnim odločitvam glede
njegovega zdravljenja. Institut privolitve v zdravstveno oskrbo, dopolnjen z institutom
vnaprej izražene volje, pacientu resnično v kar največji meri omogoča, da postane
gospodar svoje usode in prevzame odgovornost za svoje sedanje in v določeni meri tudi
za prihodnje medicinske odločitve. Pri tem se je potrebno zavedati, da napredek, ki jo
predstavljajo pacientova avtonomija in iz nje izvedene pravice, nikakor ne negira
pomembne vloge zdravnika pri medicinskem odločanju.

V magistrskem delu sem si zadal nalogo, kar najbolj objektivno predstaviti edinstveno
novost ameriškega pravnega sistema – institut POLST. S pomočjo kliničnih raziskav in
prvih poročil širše ameriške javnosti sem raziskal tako prednosti kot tudi slabosti POLST
instituta. Kot za veliko stvari v življenju, se je tudi za POLST izkazalo, da ima številne
pomanjkljivosti, vendar tudi številne pozitivne lastnosti. Moje osebno mnenje glede
POLST obrazcev je, da bi se ob tehtanju pozitivnih in negativnih lastnosti, tehtnica morala
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prevesiti v njihovo korist, saj lahko ob pravilni rabi in v povezavi z drugimi instituti
predstavljajo številne prednosti za pacienta.
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