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POVZETEK
Zdravljenje s presaditvijo organov je izredno uspešno. Tudi v Sloveniji so rezultati zelo
dobri, vendar se moramo zavedati, da je število opravljenih presaditev organov na število
prebivalcev še vedno premajhno v primerjavi z razvitimi evropskimi državami. Temeljni
predpogoj za presaditev organov je darovanje. Proces darovanja organov po smrti je eden
najobčutljivejših delov današnje medicinske stroke. Meja med smrtjo in življenjem je
ostra, skoraj nevidna, ampak kljub temu mora biti popolnoma jasna in določena. Na eni
strani je smrt in na drugi življenje. Odločitev svojcev o darovanju organov mora biti
premišljena, zavestna in sprejeta brez pritiskov.
Raziskovalna metodologija. Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela zbiranja
podatkov s pregledom literature s področja transplantacijske dejavnosti. Raziskava temelji
na kvantitativni metodologiji. Tehnika zbiranja podatkov je bil anketni vprašalnik delno
zaprtega tipa. Za potrebe raziskave sta bila uporabljena dva vprašalnika. Podatke, dobljene
iz izpolnjenih vprašalnikov, smo obdelali in računalniško prikazali v obliki grafov in tabel
s pomočjo programa Microsoft Excel. Uporabljena je bila tudi komparativna metoda, s
katero smo primerjali rezultate, pridobljene iz identične raziskave, ki je bila izvedena leta
2005 med naključno izbranimi prebivalci Ljubljane in Rogaške Slatine.
Rezultati. Rezultati raziskave so pokazali, da so splošna javnost in prav tako zdravstveni
delavci premalo ozaveščeni in informirani o darovanju organov. Sicer imajo v večjem
številu pozitiven odnos do darovanja organov. Velika večina anketiranih tudi podpira
transplantacijsko dejavnost, vendar se pri bolj konkretnem vprašanju pokažejo čisto
drugačni rezultati. Le majhen odstotek anketiranih ima namreč kartico SEM
DAROVALEC ali pa so vpisani kot darovalci na kartici zdravstvenega zavarovanja.
Sklep. Potrebna je boljša informiranost splošne javnosti in prav tako zdravstvenih
delavcev. Kot razvita družba moramo skrbeti za obveščenost javnosti ter dosledno
spodbujati darovanje in njegovo smiselnost, ki je temelj presaditve organov. Potrebno je
povečati število darovalcev organov in tako zmanjšati čakalni seznam na organ, s čimer
bomo rešili marsikatero življenje.
Ključne besede: darovanje organov, transplantacija, stres in sindrom izgorelosti,
zdravstvena nega.
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ABSTRACT
Treatment of organ transplantation is highly successful. Also in Slovenia, the results are
very good, but we must realize that the number of organ transplants according to the
number of people still lack in comparison with developed European countries. The
fundamental prerequisite for organ transplants is donation. The process of organ donation
after death is one of the most sensitive parts of today's medical profession. The border
between death and life is sharp, nearly invisible, but nonetheless it must be perfectly
clear and precise. On one side there is death and on the other life. The decision of family
members about organ donation should be carefully taken, conscious and without any
pressure.
Research Methodology. We have used the descriptive method of data collection from
the examination of literature in the field of transplantation activities. The research is
based on qualitative methodology. As the technique of data collection a partially closed
questionnaire was used. For the research needs we have used two questionnaires. The
data gathered from the questionnaires, were analyzed and depicted as graphs and tables
by using Microsoft Excel. We also used a comparative method, with which we compared
the results obtained from the identical survey conducted in 2005 among randomly
selected residents of Ljubljana and Rogaška Slatina.
Results. The results showed that the general public and also health professionals show
lack of awareness and being informed about organ donation. Otherwise, they have in
greater number a positive attitude towards organ donation. The vast majority of the
respondents also support the transplant operation, but in the more specific question the
results are quite different. Namely, only a small percentage of respondents has a donor
card or are registered as donors on the health insurance card.
Conclusion. We need better informing of the general public and also health
professionals. As a developed society, we need to take care of informing the public and
consistently promote the donation and its viability, which is the foundation of organ
transplantation. It is necessary to increase the number of organ donors and thus reduce
the waiting list for an organ, which will save many lives.
Key words: organ donation, transplantation, stress and burnout, health care.
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1 UVOD
Skozi leta je medicina zelo napredovala, ampak še vedno nimamo vseh zdravil in
pripomočkov, s katerimi bi lahko pomagali vsakemu bolniku. Znano je, da lahko določen
del telesa umrlega človeka dobro nadomesti okvarjen organ ali tkivo na smrt bolnemu
bolniku. V zadnjih desetletjih je razvoj medicine omogočil, da bolniku z odpovedjo enega
ali več organov oboleli organ nadomestijo z novim od umrlega ali živega darovalca.
Danes je presajanje organov v svetu in pri nas splošno sprejeta oblika zdravljenja. S
presaditvijo zdravijo akutno ali kronično odpoved vitalnih organov, ki je z vso tehniko in
znanjem medicine ne morejo pozdraviti (Vončina, 2003b).
Možno je presaditi ledvico, srce, jetra, pljuča, kostni mozeg, trebušno slinavko in črevo. V
Sloveniji zaenkrat presajamo ledvice, srce, jetra, kostni mozeg in trebušno slinavko, pljuča
pa presajajo na Dunaju. Po presaditvi prejemajo bolniki zdravila, ki preprečujejo zavrnitev
presajenega organa. S tem je preživetje presajenih organov in bolnika vse daljše. Po
presaditvi organov so bolniki sprejeti na oddelek intenzivnega zdravljenja zaradi
nadaljevanja zdravljenja. Zdravljenje obsega natančen nadzor življenjsko pomembnih
funkcij in podporo v primeru popuščanja, zatem sledi imunosupresivno zdravljenje in
odkrivanje zavrnitvene reakcije ter preprečevanje okužb (prav tam).
Število presaditev organov od umrlih ljudi je odvisno od opredelitve posameznika za
darovanje v času življenja. V končni fazi pa je odvisno od tega, ali svojci privolijo v
odvzem organov po njegovi smrti. Opredelitev posameznika za to, ali bo po smrti daroval
organe ali ne in privolitev svojcev sta odvisni od številnih dejavnikov. Pomemben je
pogovor z družino umrlega, pri katerem zdravnik zaprosi za dovoljenje za odvzem organov
ali tkiv. Pomembni pa so še drugi dejavniki, kot so razumevanje možganske smrti, vloga
religije, moralni in etični zadržki in vrednote posameznika (Vončina, 2003a).
V Sloveniji je bila leta 1998 ustanovljena transplantacijska mreža, ki združuje devet
donorskih centrov v bolnišnicah po Sloveniji in transplantacijski center v Kliničnem centru
v Ljubljani. Pogoj za zagotavljanje ustreznega števila presaditev je dobro delovanje
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celotnega sistema, še posebej pa donorskega programa, in dobra organiziranost čakalne
liste bolnikov (Vončina, 2001).
Članica Eurotransplanta je Slovenija postala leta 2000 in se tako pridružila Nizozemski,
Belgiji, Luksemburgu, Nemčiji in Avstriji. Z vključitvijo v to mednarodno organizacijo
imajo tudi naši bolniki možnost, da dobijo življenjsko nujen organ, kot sta srce in jetra
pravočasno (Vončina, 2003b, str. 21).

1.1 Opredelitev področja in namen magistrskega dela
Problem je, da imamo premalo potencialnih darovalcev in zato posledično dolge čakalne
dobe. Zaradi vsakodnevnih življenjskih izzivov, ki jih doživljamo vsi, ki delamo z ljudmi,
me je vzpodbudilo, da sem začela razmišljati o občutljivi temi, kot je darovanje organov.
Za magistrsko delo s tem naslovom sem se odločila na podlagi ugotovitev, ki sem jih
pridobila z raziskavo, opravljeno leta 2005, in sicer da ljudje premalo poznamo problem
darovanja organov.
Mediji veliko več časa namenjajo drugim temam, kot so npr. AIDS, droge, negativni vplivi
kajenja. O darovanju organov pa vemo premalo in le bolj pozoren opazovalec lahko o tej
temi kaj izve.
Pomembno je, da ljudi seznanimo s pomenom darovanja organov po smrti, saj lahko s tem
rešimo zdravje in tudi življenje več ljudi hkrati.
Velik problem je v tem, ker se ljudje neradi pogovarjajo o smrti. Zaradi tega, ker je smrt še
vedno tabu tema, se za časa življenja nočejo opredeljevati glede lastne smrti in o njej
nočejo razmišljati. Zato bi morali javnost bolj izobraziti o smrti sami, da bi nanjo gledali
kot na normalen življenjski pojav. Tako bi jih sama misel na smrt manj utesnjevala in jih o
njej ne bi bilo strah razmišljati. Posledično bi bilo več potencialnih darovalcev in tudi
svojci se v težkih trenutkih ne bi postavili pred tako zelo težko nalogo, kot je odločiti se,
ali bi darovali organe svojega bližnjega (Logar, 1999).
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Darovanje organov je izraz največje medčloveške solidarnosti in vzajemnosti. Je zelo
plemenito in etično dejanje, ki ga podpira tudi večina verstev (Logar, 1999). Po smrti lahko
z vsakim darovanim organom povrnemo drugemu človeku zdravje ali celo življenje.
Mnogi se na začetku radi opredelijo za darovalce pod pogojem, če bi bilo to potrebno. Ko
pa nastopi čas dejanj, se lahko obljuba kaj hitro izgubi.
Potreba po raziskavah se je pokazala, ko so ugotovili, da se vseskozi kažejo večje potrebe
po organih, ki jih je možno pridobiti. Veliko število bolnikov umre, preden dobijo
primeren organ za presaditev. Dobro je, da ljudje vedo, da lahko neznani darovalec z
organom ali tkivom tudi njim izboljša kakovost življenja ali pa jim življenje celo reši
(Logar, 1999).
Namen magistrskega dela je prikazati organiziranost transplantacijske dejavnosti v
Sloveniji, ki se je v zadnjih letih močno razvila, in s pomočjo raziskave ugotoviti
informiranost in pripravljenost ljudi za darovanje organov.
Izsledki magistrskega dela bodo v pomoč strokovnjakom za organizacijo transplantacijske
dejavnosti, ki skušajo informirati zdravstvene delavce in širšo javnost o različnih vidikih
darovanja organov in jih razumeti v njihovih odločitvah.

1.2 Organizacija presajanja organov v Sloveniji
Transplantacijska dejavnost je v primerjavi z ostalo medicinsko dejavnostjo specifična
zaradi odvzema oziroma darovanja organov in tkiv dajalca, ki omogočajo prejemniku
živeti dalje. Zaradi zahtev takšne ali drugačne ustreznosti organov je seveda nujno čim
širše zaledje potencialnega pridobivanja organov dajalcev in po strokovnih medicinskih
principih urejeno ter usklajeno razporejanje organov ali tkiv. Organov za presaditev glede
na potrebe primanjkuje in so tako čakalne dobe bolnikov dolge in mnogo jih žal med
čakanjem umre (Logar, 1999).
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Organizacija presajanja organov je pri nas zaživela po letu 2000. Vključili smo se v
mednarodno mrežo Eurotransplant in 2002 je bil ustanovljen Slovenija-transplant (Avsec
Letonja, 2002). Eurotransplant je mednarodna priznana neprofitna organizacija, ki
usklajuje izmenjavo organov za presaditev in pri njej posreduje. Omogoča izmenjavo
organov v širšem prostoru, s tem pa tudi večje možnosti za pridobitev primernih organov
za presaditve, kar pomeni več transplantacij in krajše čakalne dobe za presaditev.
Presajati je mogoče organe in tkiva, ki jih lahko pridobimo od živega ali mrtvega
darovalca. Nekateri deli telesa umrlega človeka nadomestijo okvarjen organ ali tkivo
bolnega človeka. Z darovanjem organov po smrti lahko nekomu povrnemo zdravje ali mu
celo podarimo življenje (Vončina, 2003b, str. 13). Pri tem pa se srečamo z vrsto problemov
in omejitvami, od katerih je največji problem pomanjkanje darovalcev oziroma organov.
Zato se zastavlja zelo pomembno vprašanje, kako povečati število možnih darovalcev
organov. Na to vprašanje bomo lahko odgovorili, ko bomo raziskali, kakšna stališča,
morebitne izkušnje, mnenja in odnose imajo ljudje do darovanja organov. Koliko so o tem
sploh seznanjeni in informirani?
Projekt Darovalec, ki nas obvešča o tej medicinski možnosti, pa nas napeljuje prav na
misel, da bomo nekoč umrli. Smrt je za veliko število ljudi tabu tema, zato se o tej temi
nočemo pogovarjati. Tudi spoznanje, da lahko s svojim telesom nekomu drugemu
podaljšamo življenje, bistveno ne zmanjša našega strahu. Odločitev za vpis med posmrtne
darovalce organov je zelo hraber. A če ne bi bilo hrabrih ljudi, potem tudi 70 tisoč
presaditev ne bi bilo, kolikor jih po svetu opravijo zdravniki vsako leto (Logar, 1999).
Zelo vzpodbuden pa je podatek, da kar okrog 75 % svojcev umrlih privoli v darovanje
organov (Kocmur, 2004). Slovenci imamo dobro razvit čut za solidarnost in pomoč ljudem
v stiski. Problem pa je v tem, da smo premalo seznanjeni z možnostjo in pogoji darovanja
in presajanja organov.
Sledeča misel Greena (2000) lepo ponazori okoliščine: »Ko sem jih opazoval, sem se
vprašal: 'Je res lahko eno majhno telesce naredilo vse to?' Da, bilo je mogoče. Vsem tem
ljudem je prihranilo gorje, s kakršnim smo bili soočeni mi. Mislim, da se večina družin niti
ne zaveda, tudi mi se nismo, kakšen mogočen dar imajo v svojih rokah, ko so poklicani
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pred odločitev o darovanju organov. In vendar je le malo ljudi, ki bodo imeli še kdaj
priložnost tako zelo spremeniti svet kot v tistih trenutkih.«
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2 ZGODOVINA TRANSPLANTACIJE V SLOVENIJI
Zgodovina presajanja organov in tkiv je mnogo bolj pestra, kot se kaže s posameznimi
letnicami. Te pravzaprav zaznamujejo le velike preobrate, ki so v resnici le majhen
kakovosten preskok v neskončni vrsti iskanj (Vončina, 1996, str. 161).
V preteklih letih je Slovenija doživela velik razvoj glede presaditev organov kot metode
zdravljenja.
Zgodovina presaditve organov v Sloveniji (Blejc, 2009, str. 36):


1969 je bil ustanovljen slovenski laboratorij za histokompatibilnost;



1970 smo presadili prvo ledvico živega dajalca;



1985 smo dobili Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v
zdravstvene namene;



1986 je začel veljati Pravilnik o natančnejših pogojih za izvajanje odvzema in
presaditve delov človeškega telesa;



1986 je bila presajena prva ledvica umrlega dajalca (iz Slovenije);



1989 je bil pri nas prvič presajen kostni mozeg;



1990 je bilo presajeno prvo srce in prva trebušna slinavka;



1995 so bila presajena prva jetra;



1998 vzpostavitev nacionalne transplantacijske mreže;



2000 sprejet je bil novi zakon o presajanju delov človekovega telesa;



2000 priključitev Eurotransplantu;



2001 ustanovitev Slovenija-transplanta;



2001 novi pravilnik o ugotavljanju možganske smrti;



2002 otvoritev prostorov Slovenija-transplanta in samostojno delovanje;



2002 prva presaditev kostnega mozga nesorodnega darovalca (iz tujine) slovenskemu
bolniku;



2003 prva presaditev pljuč;



2008 v UKC Ljubljana opravili 80 presaditev organov, od tega 52 ledvic, 22 jeter in 6
src;
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2009 v UKC Ljubljana so prvič v Sloveniji izvedli dvojno presaditev organov, hkrati
so presadili ledvico in trebušno slinavko.

Tkiva so seveda presajali že prej (Vončina, 1996, str. 162:


od 1951 presajamo kožne hemografte, sprva od živih dajalcev, kasneje čedalje več od
mrtvih dajalcev;



1952 je bila ustanovljena kostna banka in tem je postala presaditev kosti rutinski
poseg;



1970 je bila prvič presajena roženica;



1974 je bila ustvarjena kožna banka).

Navedene letnice lahko služijo za splošno orientiranje v zgodovini transplantacijske
dejavnosti. Predstavljati pa si je treba, kaj vse se je moralo zgoditi v ozadju, da so bile
transplantacije mogoče. Potrebno je bilo odkriti tehnike šivanja žilnih anastomoz.
Naslednji problem je bilo obvladovanje zavrnitvenih reakcij presajenega organa, za kar je
bil nujen razvoj klinične imunologije, ki je omogočil dobro izbiro dajalca in prejemnika.
Farmakologija je prispevala vse boljše imunosupresivne droge. Medicina se je morala
razviti na področju umetnega vzdrževanja organov umrlih ljudi. Za to področje je bilo
pomembno uradno sprejeti definicijo možganske smrti in potrditi merila za njeno
ugotavljanje. Sočasno so se morali razviti postopki za dobro shranjevanje organov, ki
omogočajo njihovo večurno preživetje do presaditve. Vedno večji pa postaja tudi poudarek
na dobri organizaciji transplantacijske dejavnosti (Logar, 1999).
»Želja po nesmrtnosti je stara, kakor je staro človeštvo. Del te želje je tudi zamenjava
obolelega organa ali tkiva z zdravim organom oziroma tkivom. Torej je tudi ideja o
transplantaciji organov stara, kakor je staro človeštvo« (Pivec, 1998, str. 13).
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3 PRESADITEV ORGANOV KOT METODA ZDRAVLJENJA
Presajanje organov so v razvitem svetu sprejeli kot zelo uspešen način zdravljenja
nekaterih bolezni, ki bi se velikokrat brez uspešne presaditve končale s smrtjo.
Transplantacija organov je zamenjava okvarjenega organa bolnika z zdravim organom ali
tkivom.
Darovalec organov lahko postane vsak človek. Za večino tkiv in organov ni več starostne
omejitve, če je le njihovo stanje dovolj dobro. Ljudje, ki imajo kakršne koli prenosljive
bolezni, ne morejo postati darovalci. Pri mlajših pa v primeru smrti lahko odvzem organov
dovolijo starši oziroma zakoniti skrbnik.
Odvzemanje organov za namene zdravljenja mora biti zakonsko opredeljeno in se mora
vedno izvajati etično neoporečno. Pri odvzemu organov je potrebno spoštovati anonimnost
in hkrati zagotavljati takšno dokumentiranje, da je vedno možno ugotoviti, čigav organ je
kdo prejel (Avsec Letonja, 2003a).
Slika 1: Hladilna torba

Vir: Slovenija-transplant (2010)
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Glede starosti možnega dajalca ni jasnih opredelitev. Mnogi menijo, da so dajalci lahko
starejši ljudje, saj je bolj kot kronološka starost pomembna fiziološka starost. Za srce in
pljuča v splošnem velja starost pod 60 let, za trebušno slinavko, kosti in roženico pod 65
let, za ledvico pod 75 let (Kremžar in Špec - Marn, 1996a, str. 192).
Prav tako tudi niso jasne spodnje meje starosti. Pri nas je možno transplantirati organe, če
je otrok star več kot 4 leta, za transplantacijo jeter več kot 2 leti oz. ko doseže telesno težo
10 kg. Transplantacija organov od manjših otrok, zlasti novorojenčkov in dojenčkov tudi v
svetu ni pogosta (Gostiša in Primožič, 1998, str. 168).

3.1 Darovanje organov
Darovanje organov razdelimo na dve skupini (Vončina, 2003b, str. 13):


živi darovalci ali zdravljenje z deli telesa živega darovalca,



mrtvi darovalci ali zdravljenje z deli telesa mrtvega darovalca.

Ti dve obliki darovanja se zelo razlikujeta. Pri živem darovalcu je boljša lastnost
zdravljenja ta, da lahko za razliko od mrtvega darovalca poseg načrtujemo. Tako lahko
preverimo, kakšno je psihološko in zdravstveno stanje darovalca. Takšen postopek
darovanja je organizacijsko manj zahteven, saj ni take časovne stiske kot pri presajanju
delov mrtvega darovalca. Seveda pa se lahko živemu odvzame samo nekatere organe in
tkiva, brez katerih lahko normalno živi (prav tam).
Pogoj za normalno delovanje presajenega organa je tkivna ali nekatera primerna fizična
skladnost. Prvi korak za to je sorodnost krvnih skupin, sledi še ustrezna preiskava tkiva
sorodnosti. Čim večja je sorodnost, večja je verjetnost za delovanje presajenega organa
(Jaklič et al., 2002). Včasih lahko pride do zavrnitve organa. To je naravni odgovor na tuje
tkivo. Do takšne zavrnitve lahko pride kadar koli, predvsem pa neposredno po presaditvi
ali v prvem letu po presaditvi (Vončina, 2003b).
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Pomen darovanja organov
Darovanje organov ali tkiv po smrti lahko pomeni (Vončina, 2001):


da smo rešili življenje na smrt bolnemu srčnemu bolniku ali bolniku z odpovedjo

jeter, za katerega današnja medicina ni imela več druge rešitve kot transplantacijo;


da smo ledvičnemu bolniku, ki je bil ure in dneve vezan na aparat »z umetno

ledvico« pomagali, da spet živi svobodno;


da smo marsikomu pomagali vrniti vid.

Vodilni motivi
Kot navaja Logar (1999), so bili glavni motivi za darovanje organov:


humanost – reševanje človeških življenj;



koristnost – ljudje radi vidijo, da njihovi organi po smrti koristijo drugim ljudem;



vzajemnost – ljudje pričakujejo, da bi v primeru, če bi sami potrebovali

transplantacijo, tudi drugi darovali organe.

Glavni pomisleki in zadržki
Najpogostejši razlogi, zakaj se ne bi odločili za darovanje, pa so bili (Logar, 1999):


nepoznavanje možganske smrti – ljudje ne zaupajo v diagnostiko možganske smrti.

Vprašajo se, kdaj je človek zares mrtev;


nezaupanje v medicinsko etiko – strah jih je trgovine z organi, eksperimentiranja na

še živih ljudeh;


nespoštovanje telesa s strani zdravstvenega osebja – bojijo se izmaličenosti telesa in

pomanjkanja spoštovanja do telesa umrlega s strani zdravstvenega osebja;


procesi personalizacije bioloških snovi – menijo, da se s presajanjem organov

preneseta tudi duša in energija dajalca.
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V Evropi so pri transplantacijski dejavnosti daleč najuspešnejši Španci. Imajo zelo dobro
organiziran transplantacijski sistem, veliko medijsko podporo in najkrajšo čakalno dobo
bolnikov na presaditev organov (Hermann, 2000).
Tisti, ki daruje organe za čas življenja, ve komu ga daruje. Darovanje organov po smrti pa
pomeni darovanje neznanemu človeku.
Možnost prenosa bolezni ali okužbe moramo izključiti s čim večjo verjetnostjo, zato
opravimo preiskave za ugotavljanje bakterijskih okužb, virusnih okužb in preiskave glede
drugih nalezljivih bolezni ter preiskave za odkrivanje rakastih bolezni (Avsec Letonja,
2003b).

3.1.1 Odvzem delov telesa živega darovalca
Za časa življenja lahko darujemo tiste dele telesa, ki jih telo lahko pogreša ali pa se v telesu
darovalca lahko obnovijo. Od organov lahko darujemo eno ledvico, del jeter, del črevesa
ali del pljuč. Od tkiva pa kostni mozeg, kri in genetski material. Slednja dva se v pravnoorganizacijskem smislu obravnava posebej. Dokler nismo imeli kožne banke, so živi
darovalci lahko darovali tudi kožo. Živi darovalci se odločajo za darovanje za časa
življenja in tudi darujejo za življenja (Vončina, 2003b, str. 13).
Dovolj časa imamo za preverjanje:


psihološke pripravljenosti darovalca,



zdravstvenega stanja darovalca,



primernosti darovanega tkiva ali organa.

Poseg sam načrtujemo, odvzem in presaditev pa izvajamo hkrati ali s časovnim zamikom
(prav tam). Organizacijsko ta način zdravljenja ni tako zahteven, saj nikoli nismo v takšni
časovni stiski kot pri presajanju delov telesa mrtvih darovalcev. Izjemno pomembno pa je,
da je sistem dobro varovan zaradi preprečevanja zlorab (Vončina, 2001).
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Darovanje organov za časa življenja je pri nas z zakonom omejeno na darovanje ljudem, s
katerimi je darovalec genetsko, sorodstveno ali emocionalno povezan (Vončina, interno
gradivo a).
Od leta 2000 je po zakonu možno pri nas presaditi organe živega darovalca. Takšna
presaditev pa se kljub možnosti pri nas ne izvaja, ker je poseg po tveganju na ravni vseh
podobnih operativnih posegov.

3.1.2 Odvzem delov telesa umrle osebe
Po smrti lahko od darovalca (seveda, če so izpolnjeni vsi pogoji) odvzamemo za presaditev
naslednje organe: ledvici, jetra, srce, pljuča, trebušno slinavko, tanko črevo. Od tkiv pa:
roženici, kosti, sklepe, vezi, kožo, srčne zaklopke, žile … (Vončina, 2003b, str. 13).
Pri odvzemu organov in tkiv od mrtvega darovalca moramo poznati pokojnikovo voljo.
Kadar te ne poznamo, pa je potrebno, da pokojnikovi najbližji ob seznanitvi o nameri
odvzema ne nasprotujejo. Tkiva lahko odvzamemo tudi nekaj ur po prenehanju bitja srca.
Odvzeta tkiva lahko v tkivnih bankah shranimo od nekaj tednov do več let. Organi morajo
biti dobro prekrvavljeni vse do odvzema, zato jih lahko odvzamemo le takrat, kadar so po
smrti darovalca še vedno dobro prekrvavljeni, torej takoj po nastopu možganske smrti
(Vončina, 2001). Organe moramo čim prej presaditi, ker po preteku določenega časa niso
več uporabni in v prejemniku ne bi več dobro ali pa sploh ne bi delovali (prav tam).
Tabela 1: Koliko ur lahko vzdržujemo organe
SRCE

do 4 ure

PLJUČA

do 6 ur

JETRA

do 12 ur (izjemoma do 24 ur)

LEDVICA

do 24 ur (izjemoma do 48 ur)

Vir: Vončina (2003b, str. 14)
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Organe, vzdrževane v ustreznem okolju, lahko hranimo le nekaj ur (Vončina, 2003b, str.
14).

3.2 Zakonske in etične ovire
Transplantacijska dejavnost je v primerjavi z drugimi vejami medicine veliko bolj
občutljiva zaradi odvzema organov. Bolj pogosta so tudi etična vprašanja. Princip dati –
dobiti je osnova vseh transplantacijskih dejavnosti. Največjo vlogo pri tem ima družba, ki
mora sprejeti ustrezne zakonske predpise in s tem omogočiti posmrtno darovanje organov
(Gadžijev, 1998).
Strogo mora biti ločen proces zdravljenja umirajočega od transplantacijske dejavnosti.
Etično pogojena zahteva je tudi, da zdravniki, ki so zdravili umirajočega, ne sodelujejo v
transplantacijski dejavnosti. Prav tako člani transplantacijske ekipe ne smejo kakor koli
vplivati na zdravnike, ki zdravijo umirajočega. Ta zahteva omogoča dobro in varno
organizacijo transplantacijske dejavnosti (Avsec Letonja, 2003a).
Zdravljenje s presaditvijo temelji na strokovnih in pravno-etičnih merilih. Zakonska
podlaga za transplantacijsko medicino so (Avsec Letonja, 2003a):


Zakon o odvzemu in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDČT
2000) ter pravilnik, ki izhaja iz tega zakona;



Zakon o varstvu podatkov (UL RS, 86/2004);



Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS, 36/2004);



Zakon o Rdečem križu (UL RS, 7/1993);



Kazenski zakonik (UL RS, 63/1994; 70/1994).

Med nerešena etična vprašanja sodijo pogosta vprašanja osebne narave medicinskih sester,
ki jih morajo rešiti same. O splošnih temah, kot so vprašanja o smrti, dajalčevih pravicah in
dostojanstvu, pomenu transplantacije pa je možno razpravljati v raznih podpornih skupinah
(Oblak, 2003).
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Lahko bi rekli, da je zdravstvena nega etična disciplina, saj je povezana s stalnim
presojanjem o dobrem, pravilnem in koristnem. V celoti je prepletena z etiko, in sicer v
razmišljanju, delovanju, odločanju in medosebnem povezovanju. Usmerja jo lasten kodeks
etike, zato je medicinska sestra v svoji vlogi tudi profesionalno oblikovan etični subjekt.
V etiki je zelo pomembno načelo pravičnosti in poštenosti. Pomen pravičnosti postane
nujen, ko je določen organ na voljo nekaterim ljudem, drugim pa ne. V Sloveniji so
medicinske sestre malo pisale o uveljavljanju pravičnosti v zdravstveni negi, medtem ko v
drugih državah medicinske sestre na določenih oddelkih aktivno »izvajajo« pravičnost.
Ko so sredstva omejena, kar se kaže tudi pri presajanju organov, temelji obravnava ljudi na
naslednjih vprašanjih:


Kdo si zasluži?



Kdo najbolj potrebuje?



Kdo lahko dolgoročno največ pridobi?



Kdo je najdlje na čakalni listi?

Vprašanje potrebe je skoraj izključeno, saj vsakdo potrebuje določeno obravnavo, če je že
prišel zaradi določenega problema.
Klasičen primer etične dileme je presajanje organov. Mnogo več ljudi potrebuje organe,
kot jih je na voljo. Kako del prebivalstva prepričati, da je tisto, kar lahko darujejo, možno
uporabiti za druge? Kako zagotavljamo, da zdravje ni samo osebna zadeva, ampak
družbena skrb, kjer tisti, ki imajo več, delijo s tistimi, ki imajo manj? Pripravljenost
darovanja organov upada v vseh evropskih državah. Morda po različnih primerih
protizakonske uporabe organov, ki so prišli v javnost, to ni presenetljivo. Porazdelitev
nezadostnih sredstev bo ostala predmet pravičnosti (Tschudin, 2004, str. 46).
Najbolj etičen, pravičen in pošten način, kako določiti, kdo bo imel koristi pri omejenih
sredstvih, je lahko pošteno žrebanje. Zdravljenje seveda ne bi smelo biti odvisno od
žrebanja, ampak od upravičenosti. Naraščajoče poudarjanje trga in vzori porabništva
pomenijo, da smo se navadili imeti, kar hočemo, in to takoj. To ne velja samo za

14

Leja Kovačič: Problem pomanjkanja darovalcev organov in ozaveščenost javnosti

porabniške dobrine, ampak tudi za zdravstveno varstvo. Kot družba smo postali nestrpni do
neučinkovitosti in čakanja. Navadili smo se tudi, da česar ne dobimo s prijazno prošnjo,
lahko dobimo z ustvarjanjem hrupa in s pritiskom (Tschudin, 2004, str. 47).
Trdimo tudi, da razlikovanje na osnovi zaslug, plačilne zmožnosti, starosti, rase,
družbenega položaja ali česar koli drugega, ni sprejemljivo. Če posumimo na razlikovanje,
ga javno izpostavimo, lahko z navajanjem določenega kodeksa ali poklicnega poslanstva.
Popolno pravičnost ali enakost je težko zagotavljati. Kot ljudje »moramo priznati splošno
enakost vseh ljudi, a vendarle omogočiti individualne razlike pri poskusih pravične delitve
dobrega in slabega« (Thiroux v: Tschudin, 2004). To lahko pomeni, da si pri soočanju z
nezmožnostjo zadovoljevanja tega načela prizadevamo vse, da ne škodujemo (Tschudin,
2004, str. 47).
Nekatere splošne določbe o odvzemu organov
Da lahko organe mrtvega darovalca odvzamemo in presadimo, morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji (Vončina, 2003a, str. 24):


ugotovljena mora biti smrt darovalca;



organi morajo biti funkcionalni;



vse do odvzema morajo biti organi dobro prekrvavljeni;



izključena mora biti možnost prenosa bolezni in infekta;



izpolnjeni morajo biti pogoji, ki po zakonu dovoljujejo odvzem organov pokojnika.

Poudariti je potrebno, da je za tak način pridobivanja organov poleg strokovne
usposobljenosti zelo pomembna dobra organizacija na vseh ravneh, saj moramo organe
vzdrževati pri življenju od (Avsec Letonja, 2005a):


nastopa možganske smrti;



do komisijsko potrjene diagnoze »možganska smrt«;



do začetka odvzema organov;



med posegom;



vse do presaditve – se pravi, dokler presajeni organ ni zopet prekrvavljen v

prejemnikovem telesu. Pri tem pa je pomembno, da na nobeni ravni ne izgubljamo
dragocenega časa.
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Zakon eksplicitno poudarja nekatera pomembna etična načela. Eno izmed takšnih je načelo
anonimnosti. Dajalcu in prejemniku to načelo zagotavlja pravico do zasebnosti in vsaj v
pravnem pogledu onemogoča, da bi kdo nadlegoval ali vznemirjal obe vpleteni osebi.
Načelo varstva osebnosti velja tudi za umrlo osebo ter zahteva pietetno ravnanje z njenimi
posmrtnimi ostanki in dostojen odnos do svojcev (Flis, 2003b, str. 352).

3.3 Pridobivanje organov in tkiv od umrlih darovalcev
V postopkih pridobivanja organov in tkiv sodelujejo bolnišnice, ki imajo oddelke za
intenzivno zdravljenje. Po ugotovljeni možganski smrti je darovalec lahko oseba, ki na
kakršen koli način za časa življenja ni nasprotovala darovanju organov in tkiv po smrti in
ni kontraindikacij za odvzem in presaditev. Strokovno oceno o primernosti posmrtnega
darovanja podajo odgovorni medicinski strokovnjaki, ki jih med seboj poveže
transplantacijski koordinator (Avsec Letonja v: Kodila, 2008, str. 315).
Najpomembnejša merila za primernost odvzetih organov so (Avsec Letonja v: Kodila,
2008, str. 315):


funkcionalnost organa;



izključena nevarnost za prenos neozdravljivih okužb;



izključena nevarnost za prenos maligne bolezni.

Zato je pomembno (prav tam):


pridobiti anamnezo umrle osebe in podatke o načinu življenja;



upoštevati absolutne kontraindikacije za presaditev: maligna bolezen, okužba z
virusom HIV, prionska bolezen;



upoštevati okužbe z odpornimi bakterijami;



po ugotovljeni možganski smrti ohranjati prekrvavljenost in oksigenacijo organov;



odvzem organov opraviti v operacijski dvorani v aseptičnih pogojih.
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3.4 Pogoji za odvzem tkiv in organov po smrti
Organi za presajanje morajo biti odstranjeni strokovno neoporečno, čim prej po zanesljivo
ugotovljeni možganski smrti, toda najpozneje eno uro po prekinitvi delovanja srca.
Strokovna ekipa izpere odstranjeni organ s posebno raztopino, ohlajeno na 4 °C. Takšen
organ je uporaben za presaditev do 24 ur. Tkiva pa se lahko vzamejo tudi nekaj ur po
prenehanju bitja srca (Jaklič et al., 2002).
Pogoji za odvzem tkiv in organov po smrti (Vončina, 2003a, str. 24):


ugotovljena smrt;



izpolnjeni medicinski kriteriji:
- izključeni infekti možnega mrtvega dajalca;
- izključene prenosljive bolezni.

Za tkiva:


primernost tkiv za presaditev.

Za organe:


funkcionalnost organov in



dobra prekrvavljenost organov do odvzema;



dovoljenje preiskovalnega sodnika (kadar je predvidena sodna obdukcija);



izpolnjen pogoj s strani pokojnika oziroma njegovih zastopnikov.

Odvzem se sme opraviti (Vončina, 2003a, str. 24):


če obstaja pred smrtjo napisana pisna privolitev osebe, starejše od 15 let, ki je uradno

zabeležena. Svojce se obvesti;


če je pokojnik imetnik kartice Sem darovalec ali pa je vpisan v register in svojci po

seznanitvi nameravanemu odvzemu niso nasprotovali;


če je neopredeljen pokojnik državljan Republike Slovenije ali ima v Sloveniji stalno

prebivališče in oseba, ki je bila pokojniku blizu, odvzemu ne nasprotuje;
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če oseba ni državljan Republike Slovenije in nima stalnega prebivališča v Republiki

Sloveniji, potrebujemo izrecno privolitev osebe, ki je bila pokojniku blizu;


če je oseba mladoletna ali pa odrasla oseba, ki ni pridobila ali je izgubila poslovno

sposobnost, potrebuje privolitev zakonitega zastopnika
V Sloveniji to področje ureja Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja (UL RS 12/2000), ki je v veljavi od 12. 3. 2000. Poleg tega pa je bil
sprejet tudi Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske
smrti ter o sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti (UL RS, 70-3791/2001;
7310/2001).

3.5 Presajanje posameznih organov
Presajanje ledvic
V klinični rabi je najdlje presajanje ledvic. Poglavitna indikacija za presaditev ledvic je
kronična ledvična odpoved v svojem zadnjem stadiju. Dajalčevo ledvico običajno
presadimo v medenico. Obolelih organov praviloma ne odstranjujemo. Imunosupresijsko
zdravljenje začnemo takoj. Dolgoročni rezultati so sprejemljivi: po enem letu preživi okoli
80 % presajenih ledvic, po petih letih okoli 60 % (Flis, 2003a, str. 348).
Slika 2: Ledvica

Vir: Slovenija-transplant (2010)
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Presajanje srca
Bolniku s končno srčno odpovedjo potem, ko so izčrpane vse druge oblike zdravljenja,
lahko pomagamo le še s presaditvijo srca. V poštev pride tudi mehanska podpora s
pomočjo umetnega srca, vendar le za premostitev časa, ko bolnik čaka na primerno srce
umrlega darovalca. Na čakalni spisek prijavljamo bolnike s končno srčno odpovedjo, za
katere je ocenjena le 20 % možnost enoletnega preživetja. Če je bolnik zaradi odpovedi
srca neposredno življenjsko ogrožen, je nujna takojšnja presaditev. Operativni poseg
presaditve izvajamo z uporabo zunajtelesnega krvnega obtoka. Obnemoglo srce
odstranimo in na isto mesto presadimo srce umrlega darovalca. Čas od odvzema srca
mrtvemu darovalcu do vsaditve bolniku ne sme biti daljši kot 4 ure. Enoletno preživetje
presajenega srca je okoli 80 % (Blejc, 2009, str. 36).
Slika 3: Srce

Vir: Slovenija-transplant (2010)
Presajanje jeter
Presaditev jeter je gotovo med tehnično najtežjimi in najbolj zapletenimi kirurškimi posegi.
Indikacija za presaditev je terminalna odpoved jeter. Vzroki zanjo so različni. Poglaviten
vir organov so jetra umrlih dajalcev, vse pogosteje pa se uporablja postopek, imenovan
postopek razcepljenih jeter. Pri tem postopku se le del jeter odstrani živemu dajalcu. Pri
presaditvi jeter ni nujno ujemanje HLA-antigenov. Imunosupresijsko zdravljenje je
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neločljiv del pooperacijskega zdravljenja. Dolgoročni rezultati so sprejemljivi: po enem
letu preživi okoli 80 % presajenih jeter, po petih letih okoli 60 % (Flis, 2003a, str. 348).
Slika 4: Jetra

Vir: Slovenija-transplant (2010)
Presajanje pljuč
S presaditvijo pljuč zdravimo bolnike, pri katerih je izčrpano zdravljenje z zdravili in
kisikom in bi brez presaditve živeli le še 1 do 2 leti. Enoletno preživetje je 71 %, petletno
pa 45 %. Presajamo lahko obe pljučni krili ali pa le eno (Blejc, 2009, str. 36).
Slika 5: Pljuča

Vir: Slovenija-transplant (2010)
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Presajanje trebušne slinavke
Presajajo jo pri določenih oblikah sladkorne bolezni. Lahko jo presadijo skupaj z ledvico,
samostojno ali pa posebej pripravljeno tako, da presadijo samo inzulinske otočke trebušne
slinavke (Blejc, 2009, str. 36).
Slika 6: Trebušna slinavka

Vir: Slovenija-transplant (2010)
Presajanje tankega črevesa
Ponekod v tujini že potekajo tudi presaditve tankega črevesja, vendar natančnih podatkov o
uspešnosti takih posegov še ni. V Sloveniji tega še ne izvajajo, ampak bolnika napotijo
drugam (Blejc, 2009, str. 36).
Slika 7: Tanko črevo

Vir: Slovenija-transplant (2010)
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Roženica
Namen presaditve je izboljšanje vidne ostrine pri zamotnjeni roženici. Zamotnjeno
roženico z okroglim trepanom odstranimo in na isto mesto všijemo prozorno roženico
umrlega darovalca. Imunosupresivna terapija v večini primerov ni potrebna (Slovenijatransplant, 2010).
Kosti
Presaditev kosti mrtvega darovalca pride v poštev, kadar se bolnikova lastna kost po
poškodbi ne celi in ostaja poškodovana, se upogiba na nepravem mestu, za korekcijo
dolžine kosti, za zapolnitev praznine po odstranjenem tumorju ali ciste, za korekcijo
prirojenih anomalij, skratka za nadomeščanje dela kosti ali celotne kosti. Sterilno odvzeto
kost mrtvega darovalca na poseben način obdelamo in hranimo v kostni banki do 5 let
(Slovenija-transplant, 2010).
Koža
Pri velikih opeklinah potrebujemo »začasni kožni obliž«, ko pri bolniku ne moremo
odvzeti dovolj lastne kože, da bi pokrili opečene dele. Ta obliž preprečuje vdor bakterij,
izgubo vlage, beljakovin, toplote in zmanjša bolečino. Začasni obliž deluje približno 3
tedne. Kožo pridobimo od mrtvih darovalcev, sterilno odvzeto hranimo v kožni banki
(Slovenija-transplant, 2010).
Kostni mozeg
Presaditev kostnega mozga prihaja v poštev predvsem pri zdravljenju malignih ter
nekaterih nemalignih bolezni kostnega mozga in drugih krvotvornih organov (levkemija,
mielodisplastični sindrom, diseminirani plazmocitom, maligni limfomi, huda oblika
aplastične anemije) (Slovenija-transplant, 2010).
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4 UGOTAVLJANJE MOŽGANSKE SMRTI
Možganska smrt je dokončno oziroma nepovratno prenehanje delovanja celotnih
možganov (možganskega debla in možganskih hemisfer). Ob tem so lahko prisotni
hrbtenjačni in hemodinamski refleksi (Kremžar, 2003, str. 29).
Nekaterim bolnikom z okvarjenimi možgani zaradi poškodb, krvavitev ali česa drugega
kljub takojšnemu oživljanju in intenzivnemu zdravljenju ne moremo pomagati. Možgani
tako nepovratno prenehajo delovati in nastopi možganska smrt. Kljub možganski smrti pa
se lahko umrlemu človeku še kratek čas umetno vzdržuje ostale organe. Če je delovanje
teh organov dobro, jih lahko uporabijo za transplantacijo bolnikom, ki jim je določen organ
močno opešal ali dokončno odpovedal (Jaklič et al., 2002).
Slika 8: A: Normalno prekrvavljeni možgani; B: V možganih ni pretoka

Vir: Slovenija-transplant (2010)

4.1 Začetek ugotavljanja možganske smrti
Začetek ugotavljanja možganske smrti se lahko začne pri osebi, ki ima klinično sliko
apnoične neodzivne kome – to je stanje globoke nezavesti, pri katerem ni znakov
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spontanih dihalnih gibov in ni znakov delovanja možganskega debla (ni generaliziranih
krčev, ni decerebracijske rigidnosti ali dekortikacijske drže) (Kremžar, 2003, str. 29).
Z zanesljivostjo morajo biti kot vzrok neodzivne apnoične kome izključeni naslednji
dejavniki (prav tam, str. 30):


zastrupitev;



delovanje velikih odmerkov zdravil (hipnotiki, sedativi, nevroleptiki);



delovanje mišičnih relaksantov;



drugi vzroki prekinitve živčnih poti (encefolitis ali vaskularne okvare možganskega
debla);



primarna podhladitev (centralna telesna temperatura 32 °C ali manj) – pri nižji
temperaturi je organizem bolj odporen proti pomanjkanju kisika;



presnovne in endokrine motnje;



šok.

Pri navedenih stanjih je treba počakati, da minejo vzroki kome oziroma jih je potrebno
aktivno zdraviti. Če se bolnikovo stanje ne popravlja in obstaja sum, da je nastala
nepopravljiva okvara možganov, lahko zdravnik prične s postopki ugotavljanja možganske
smrti, vendar je v takih primerih obvezen instrumentalni dokaz zaustavitve znotraj
lobanjskega krvnega obtoka.
Vzrok okvare možganov mora biti znan. Ugotovljeno mora biti (Kremžar, 2003, str. 30):
 Ali gre za akutno primarno okvaro:
- hude mehanične poškodbe,
- znotraj lobanjske krvavitve,
- ishemični infarkt možganov,
- maligni tumor možganov,
- akutni hipertenzivni hidrocefalus.
 Ali gre za sekundarno okvaro:
- hipoksično prizadetost,
- ishemično prizadetost.
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4.2 Klinični testi za ugotavljanje možganske smrti
Na podlagi zakonskih predpisov je Ministrstvo za zdravje RS izdalo Pravilnik o
ugotavljanju možganske smrti. Klinični pregled po tem pravilniku opravi komisija, ki jo
sestavljajo trije zdravniki:
- zdravnik specialist-anesteziolog ali internist ali pediater, ki dela na področju intenzivne
medicine in je izkušen v zdravljenju bolnikov s hudimi poškodbami možganov;
- drugi zdravnik je nevrolog ali nevrokirurg ali specialist z izkušnjami na področju
intenzivne medicine in zdravljenja hudih poškodb možganov;
- tretji član komisije je zdravnik, ki opravi instrumentalno preiskavo.
Obvezno je izvzet zdravnik, ki je član ekipe za odvzem in/ali vsaditev ali je kakor koli
udeležen pri navedenih postopkih (prav tam).
Če lečeči zdravnik specialist meni, da bolnik izpolnjuje opisana merila za ugotavljanje
možganske smrti, naredi klinične teste za določanje možganske smrti:


Zenična reakcija na osvetlitev je odsotna

- zdravnik posveti z močnim svetlobnim virom v oči bolnika in opazuje, če se zenici
zožita; če zenici ne reagirata, to potrjuje okvaro možganskega debla;
- zenici sta običajno veliki 4–6 mm oziroma široki 9 mm;
- izključiti je potrebno vpliv atropina, poškodbo očesa, katarakto;
- upoštevati je potrebno eventualni vpliv podhladitve (široke zenice brez vidne reakcije);
- upoštevati je potrebno eventualni vpliv zastrupitve z morfinskimi preparati.


Roženični refleks je odsoten

- s kosom vate ali vogalčkom tampona se zdravnik dotakne roženice – pri okvari
možganskega debla temu ne sledi mežikanje ali zapiranje očesa;
- upoštevati je treba izsušitev roženice (oslabljen refleks);
- upoštevati je treba okvaro n. facialisa (oslabljen refleks).


Cefalookularni refleks je odsoten

- zdravnik prime bolnikovo glavo z obema rokama, obrne v levo in desno in opazuje zrkli
– če ni nobenega gibanja zrkel, test potrjuje okvaro možganskega debla;
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- pri gibanju zrkel v nasprotno stran od gibanja glave gre za okvarjeno povezavo med
možganskim deblom in možgansko skorjo;
- pri poškodbi vratne hrbtenice se ta test ne izvaja.


Vestibulookularni refleks je odsoten

- zdravnik s 60 do 100 ml mrzle fiziološke raztopine spira sluhovod – glava je pri tem
dvignjena za 30 stopinj, ter gleda, če pride do premikanja zrkel; to je tako imenovani
vodoravni nistagmus; če ni reakcije, to potrjuje okvaro možganskega debla, čakamo vsaj 1
minuto po spiranju, če pride do reakcije, in 5 minut preden preizkusimo drugo stran.

-

Ni gibalne sposobnosti
ni odgovora na močan bolečinski dražljaj (zdravnik močno prime bolnika ob rob
trapeziusa in opazuje, če je kaj odziva – pri okvari možganskega debla odziva ni);

-

dekortikacijska in decerebracijska drža in epi so nekompatibilne z diagnozo možganske
smrti;



lazarjev znak – dvig rame, spinalni gibi ram so posledica ishemije hrbtenjače.
Žrelni refleks je odsoten

- normalno se pri dotiku žrelne sluznice skrčijo mišice (refleks požiranja) – pri okvari
možganskega debla ta refleks ugasne;
- upoštevati moramo, da je ta refleks lahko oslabljen zaradi dolgotrajne intubacije.


Refleks kašlja

- z aspiracijskim katetrom poizkušamo z draženjem razcepišča sapnika izzvati refleks
kašlja, pri okvari možganskega debla ta refleks ugasne.


Test apnee

- zdravnik ga izvaja šele po dvakrat izvedenih kliničnih testih, ki so potrdili možgansko
smrt in ko je tudi drugi EEG-posnetek izoelektričen;
- hipoksemija ne sme biti prisotna – v ta namen zdravnik predihava bolnika 15 minut s
100 % kisikom, z minutnim volumnom, ki omogoča porast PaO2;
-

začne se z normokapnijo, da doseže porast PaCO2 60 mm Hg, povprečni čas za dosego

takšnega stanja je 6 minut, na koncu mora biti PaCO2 večji od 60 mm Hg, če ne diha po
dveh minutah, je test pozitiven.
Klinični testi se opravijo dvakrat. Najkrajši predpisani presledek med prvim in drugim
pregledom je pri odraslih in mladostnikih, starejših od 12 let, 6 ur. Zaradi poškodbe
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nekaterih delov glave, obraza, nestabilnih poškodb vratne hrbtenice ni možno vedno
opraviti vseh navedenih testov. Za postavitev diagnoze možganska smrt ne sme manjkati
več kot eden od teh preizkusov (Kremžar, 2003, str. 31–32).
Dopolnilne preiskave za ugotavljanje možganske smrti
Dopolnilne preiskave za ugotavljanje možganske smrti so naslednje:


EEG – izvid je lahko lažen pri zastrupitvi, podhladitvi, srčnem zastoju, presnovni

encefalopatiji, zahteva izkušenost pri interpretaciji. EEG tišina ne izključuje reversibilne
kome. Potrebnih je vsaj 6 ur opazovanja, v dvomljivih primerih je EEG treba ponoviti.


Dokazovanje zaustavitve znotrajlobanjskega krvnega obtoka:

- angiografija vseh arterij, ki preskrbujejo možgane s krvjo;
- skozilobanjska (transkranialna) doplerska ultrazvočna preiskava;
- perfuzijska scintigrafija.
Če v možganih ni pretoka več kot 10 minut, je to nezdružljivo s preživetjem nevronov.


Transkranialni dopler – 10 % bolnikov nima temporalnega okna, zato se odsotnost

doplerskih signalov ne more upoštevati kot kriterij možganske smrti.

-

CRAG:
je koristen pri ugotavljanju možganske smrti, če je prisotna hipotenzija (šok),

hipotermija, zastrupitev z drogami;
-

uporablja se pri hudi obrazni poškodbi, ker so očesne ugotovitve težke ali nejasne

zaradi poškodb obraza;
-

KOPB-test apnee ni možen, če se mudi.



SSEP – bilateralna odsotnost N2O-P22 odgovarja na stimulacijo medianega živca.



Atropinski test – 1 mg atropina ne vpliva na srčni utrip zaradi odsotnosti vagalnega

tona, čeprav atropin v običajnih odmerkih ne povzroča dilatacije zenice, je potrebno
najprej odpraviti to negotovost.
Obvezna je vsaj ena dopolnilna instrumentalna preiskava (Kremžar, 2003, str. 33).
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4.3 Dokumentiranje možganske smrti
Pomembno je vedeti (Kremžar, 2003, str. 33–34):


pri izvajanju diagnostike možganske smrti člani komisije vse ugotovitve vpisujejo v

predpisani obrazec Zapisnik o ugotavljanju možganske smrti;


po končanih preiskavah, ko komisija ugotovi in potrdi možgansko smrt, označi tudi čas

ugotovitve in potrditve možganske smrti. To je tudi čas smrti bolnika. Komisija obvezno
podpiše dokument;


čas smrti (s pripisom ure in minute) zabeležimo tudi na temperaturni list.

Zdravstveni delavci morajo biti seznanjeni z besedilom navodila, ki odgovornemu
zdravniku predpisuje ravnanje po formalni ugotovitvi možganske smrti in se glasi:
»Diagnoza možganske smrti zavezuje odgovornega zdravnika, da brez odlašanja in
dokončno ustavi nadaljnje terapevtske postopke. Le kadar je umrli možni darovalec
organov, je strokovno in etično dopustno nadaljevati medicinske ukrepe in postopke do
odvzema organov« (prav tam).

4.4 Nadaljnje aktivnosti po ugotovljeni možganski smrti
Osnovni podatki o možnem mrtvem darovalcu:
Z zbranimi podatki transplantacijski koordinator oceni funkcionalnost in primernost
posameznih organov za presaditev. Ti podatki so sledeči:


osebni podatki (priimek in ime, datum rojstva, spol, teža, višina);



podatki o prejšnjih in sedanjih bolezni (vzrok možganske smrti, anamnestični podatki,

zdravila, razvade, posebne vedenjske skupine);


splošni klinični podatki:

- krvna skupina in Rh-faktor;
- stanje krvnega obtoka;
- vazoaktivna zdravila, ki jih je bolnik/poškodovanec dobival;
- količina prejete krvi, krvnih pripravkov in plazemskih nadomestkov (od sprejema dalje
in v zadnjih 24-tih urah);
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- druga zdravila (antibiotiki, diuretiki, antidiuretiki, inotropne učinkovine, vazopresorska
zdravila), ki jih je bolnik/poškodovanec dobival;
- okužbe bakterijskega izvora;


odvzete kužnine za preiskavo (hemokultura, aspirat sapnika, urin za preiskavo po

Sanfordu);


laboratorijski izvidi:

- hemogram;
- elektroliti;
- dušični retenti;
- jetrni testi;
- proteini, albumini;
- testi strjevanja krvi;
- plinska analiza arterijske krvi;
- preiskave urina;


odčitan EKG-posnetek.

Dodatne preiskave za določanje primernosti organov možnega mrtvega darovalca in
namen izvajanja:
- podrobnejša ugotovitev funkcije posameznega organa;
- izključitev latentne ali kronične okužbe;
- potrditev, da je vnetje lokalno in da je učinek antibiotičnega zdravljenja dober;
- pri načrtovanem odvzemu ledvic se šele po oceni, da bosta ledvici primerni za odvzem,
opravi tipizacijo tkiv in oceni tkivne skladnosti (da se prepreči opravljanje dragih in
zapletenih preiskav). V ta namen se opravi odvzem ingvinalnih bezgavk in odvzem krvi v
ustrezne epruvete.
Dodatne preiskave so:


serološke preiskave:

- HIV;
- virus hepatitisa B in C;
- virus hepatitisa D;
- sifilis;
- CMV;
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- toksoplazma;
- virus Epstein - Barr;


dodatne preiskave za ocenjevanje funkcionalnosti posameznih organov: ledvice, srce,

jetra, pljuča, trebušna slinavka, črevo, tkiva;


preiskave, ki jih opravijo zaradi določenih anamnestičnih podatkov: Creutzfeld -

Jacobsova bolezen, prionsko testiranje (bolezen norih krav), okužba z virusom HTL.
Kontraindikacije za presaditev organa:
- absolutne kontraindikacije za presaditev (diseminirane virusne in glivične okužbe ter
TBC);
- relativne kontraindikacije za presaditev (bakteriemija, ki je bila vsaj 24 ur zdravljena z
antibiotiki, lokalni vzroki okužb).
O primernosti organa za presaditev odloča:
- glede absolutnih kontraindikacij (te so povsod enotne) odloča bolnišnični ali centralni
koordinator;
- o relativnih kontraindikacijah se centralni koordinator posvetuje s strokovnjaki v
Eurotransplantu;
- pri odločitvi za presaditev organa slabše kakovosti je zadnja odločitev odvisna od centra,
ki uporabi ta organ, od stanja bolnika prejemnika in od kirurga;
- pri Svetu Evrope je ustanovljena ekspertna skupina strokovnjakov, ki se ukvarjajo s
strokovno-organizacijskimi vidiki transplantacije in izdaja revijo, v kateri objavlja
dogovore in priporočila za evropske dežele. Tudi Slovenija ima v tej skupini svoje člane
(Avsec Letonja, 2003b).

4.5 Vzdrževanje možnega mrtvega darovalca organov in tkiv na oddelku
za intenzivno zdravljenje – naloge medicinske sestre in zdravstvenega
tehnika
O vzdrževanju možnega mrtvega darovalca organov in tkiv govorimo po ugotovljeni
možganski smrti. Ko je ugotovljena možganska smrt in s tem smrt bolnika, lahko ta mrtva
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oseba pod natančno določenimi pogoji postane darovalec organov in tkiv. Delovanje
posameznih organskih sistemov moramo vzdrževati naprej, dokler organi niso odvzeti. Ko
je postopek ugotavljanja možganske smrti končan, lečeči zdravnik in medicinska sestra –
vodja tima zdravstvene nege izpolnita vse formularje za dokumentacijo umrlega in jih
vložita v bolniško mapo. V operacijskem bloku anesteziolog vpiše čas asistolije po
končanem odvzemu organov (Avsec Letonja in Zabavnik, 2003a, str. 87).

4.5.1 Postopki med vzdrževanjem možnega mrtvega darovalca na oddelku za
intenzivno zdravljenje
Namen izvajanja postopkov vzdrževanja je: ohranitev dihalnega procesa, delovanje
obtočil, ohranitev telesne temperature in presnovnega ravnotežja, da se omogočita
prekrvavitev in oskrba s kisikom tistih organov in tkiv, ki bi bili primerni za presaditev.
Postopki so naslednji:
1. vzdrževanje dihanja in preprečevanje hipoksije po možganski smrti
 Možni problem: med vzdrževanjem se lahko poslabša dihanje z napredujočo hipoksijo –
zaradi različnih vzrokov (nevrogeni pljučni edem, razvijajoča se pljučnica, pnevmotoraks
zaradi poškodbe, maščobne embolije ...).
 Neprekinjeno nadzorujemo:
- spremenljivke mehanskega predihavanja: frekvenco, dihalni volumen, tlake v dihalnih
poteh, koncentracijo CO2 v izdihani dihalni zmesi;
- dvigovanje in spuščanje prsnega koša;
- nasičenost arterijske krvi s kisikom;
- barvo kože in vidnih sluznic.
 Terapevtski ukrepi:
- optimalno mehansko predihavanje in oksigenacija (SaO2 mora biti večje od 95 %).
 Intervencije medicinske sestre in zdravstvenega tehnika:
- nadzor mehanskega predihavanja možnega mrtvega darovalca;
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- obveščanje zdravnika ob odstopanju spremenljivk mehanskega predihavanja od normale,
znižanju nasičenosti krvi s kisikom, neenakomernem dvigovanju in spuščanju prsnega
koša;
- traheobronhialna aspiracija sekreta po potrebi;
- obračanje možnega mrtvega darovalca vsaki dve do štiri ure;
- fizioterapija prsnega koša po naročilu zdravnika;
- odvzem aspirata sapnika po naročilu zdravnika;
- odvzem vzorca arterijske krvi za plinsko analizo po naročilu zdravnika;
- rentgensko slikanje pljuč po naročilu zdravnika.
2. Vzdrževanje delovanja obtočil
 Možni problem: med vzdrževanjem možnega mrtvega darovalca se lahko poslabša
delovanje obtočil zaradi odpovedi vazomotornega centra v možganskem deblu, razvoja
nevrogenega šoka, hipotalamično-hipofizne odpovedi, presnovne acidoze, elektrolitskih
motenj.
 Neprekinjeno nadzorujemo:
- utrip in krivuljo EKG;
- arterijski krvni tlak;
- osrednji venski tlak;
- po potrebi specifične hemodinamske spremenljivke.
 Terapevtski ukrepi:
- zdravljenje hipovolemičnega šoka: nadomeščanje tekočin, transfuzija polne krvi ali
koncentriranih eritrocitov, vazoaktivni amini;
- zdravljenje arterijske hipertenzije;
- zdravljenje motenj srčnega ritma;
- reanimacijski ukrepi ob eventualnem srčnem zastoju.
 Intervencije medicinske sestre in zdravstvenega tehnika:
- obveščanje zdravnika ob odstopanju vitalnih funkcij od normalnih vrednosti;
- dajanje infuzijskih raztopin po navodilih zdravnika;
- dajanje vazoaktivnih aminov po navodilih zdravnika;
- dajanje krvnih pripravkov po navodilih zdravnika;
- merjenje urne diureze;

32

Leja Kovačič: Problem pomanjkanja darovalcev organov in ozaveščenost javnosti

- izračunavanje tekočinske bilance vsako uro;
- odvzem krvnih vzorcev za biokemične in hematološke analize po naročilu zdravnika.
3. Ohranjanje tekočinskega, elektrolitskega in acidobaznega ravnovesja ter
sprememb v hormonskem ravnovesju
 Možni problemi: med vzdrževanjem možnega mrtvega darovalca lahko nastanejo
motnje v tekočinskem, elektrolitskem, acidobaznem in hormonskem ravnovesju – zaradi
prenehanja delovanja supraoptičnih jeder v hipotalamusu.
 Neprekinjeno nadzorujemo:
- vse vitalne funkcije.
 Terapevtski ukrepi:
- ohranjanje tekočinskega ravnovesja (nadomeščanje tekočin ali dajanje diuretika);
- ohranjanje elektrolitskega ravnovesja (nadomeščanje elektrolitov);
- ohranjanje acidobaznega ravnovesja (poprava presnovne acidoze in alkaloze);
- ohranjanje hormonskega ravnovesja;
- ukrepi pri diabetesu insipidusu (dajanje antidiuretskega hormona, nadomeščanje
izgubljene tekočine);
- ukrepi pri moteni presnovi glukoze (urejanje hiperglikemije z neprekinjenim dajanjem
inzulina).
 Intervencije medicinske sestre in zdravstvenega tehnika:
- nadomeščanje tekočin in elektrolitov po navodilih zdravnika;
- vzdrževanje urne diureze približno 100 ml/h;
- opazovanje izločanja urina (količina, barva);
- izračunavanje tekočinske bilance vsako uro;
- dajanje zdravil pri diabetesu insipidusu po navodilih zdravnika;
- dajanje diuretika pri preobremenjenosti organizma s tekočino po navodilih zdravnika;
- dajanje inzulina ob pojavu hiperglikemije po navodilih zdravnika;
- odvzem krvnih vzorcev za kontrolo elektrolitov, krvnega sladkorja, plinske analize,
hormonov, testov strjevanja krvi po naročilu zdravnika.
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4. Vzdrževanje normalne telesne temperature
 Možni problem: med vzdrževanjem možnega mrtvega darovalca lahko nastane
podhladitev – zaradi prenehanja delovanja termoregulacijskega centra v hipotalamusu.
Huda podhladitev povzroča motnje srčnega ritma (bradikardija, preddvorno in prekatno
migetanje), vazodilatacijo, hipotenzijo, zmanjšanje srčnega minutnega volumna, motnje
v urejanju krvnega sladkorja, motnje strjevanja krvi.
 Neprekinjeno nadzorujemo:
- temperaturo telesnega jedra (možno s pomočjo temperaturne sonde na urinskem katetru s
pomočjo hemodinamskih katetrov),
- temperaturo znotraj lobanje (s pomočjo ICP-elektrode) – temperatura je za 1 stopinjo
višja od zgoraj opisanih merjenj.
 Terapevtski ukrepi:
- ogrevanje infuzijskih raztopin in krvnih pripravkov;
- ogrevanje vlažilca mehanskega ventilatorja;
- uporaba grelne blazine;
- povišanje temperature okolja.
 Intervencije medicinske sestre in zdravstvenega tehnika:
- zagotavljanje neprekinjenega merjenja temperature telesnega jedra;
- ohranjanje normalne telesne temperature;
- pasivno ogrevanje z odejami;
- ogrevanje telesa z zračno grelno blazino po potrebi;
- ogrevanje infuzijskih raztopin in krvnih pripravkov po naročilu zdravnika;
- povišanje temperature na vlažilcu mehanskega ventilatorja po naročilu zdravnika;
- povišanje temperature okolja;
- skrb za preprečevanje opeklin na koži in sluznici.
5. Preprečevanje okužb
 Možni problem: med vzdrževanjem možnega mrtvega darovalca se lahko razvijejo
okužbe (kot posledica intenzivnega zdravljenja in/ali zaradi prenosa bolnišničnih okužb).
 Dnevno nadzorujemo:
- vstopna mesta žilnih katetrov (vnetne spremembe);
- rane in drenaže (vnetne spremembe);
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- traheobronhialne izločke (količina, barva, vonj);
- urin (barva, primesi).
 Terapevtski ukrepi:
- upoštevanje pravil asepse: pri uvajanju žilnih katetrov, pri uvajanju urinskega katetra, pri
toaleti dihalnih poti, pri oskrbi ran;
- preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb.
 Intervencije medicinske sestre in zdravstvenega tehnika:
- higiena rok;
- ukrepi za preprečevanje prenosa bolnišničnih okužb;
- upoštevanje izolacijskih ukrepov;
- zagotavljanje asepse: pri izvajanju traheobronhialne aspiracije, pri prevezah katetrov, ran
in drenaž, pri dajanju infuzijskih raztopin in zdravil, pri rokovanju z urinskim katetrom;
- higiena telesa možnega mrtvega darovalca, preventiva razjed zaradi pritiska, zaščita oči;
- odvzem kužnin po naročilu zdravnika (aspirat sapnika, urin za preiskavo po Sanfordu,
hemokultura);
- dajanje antibiotikov po navodilih zdravnika.
Pomembno je predvidevanje zapletov in preventivno delovanje. V vseh naštetih primerih je
potrebno pravočasno zaznavanje motenj in učinkovito takojšnje ukrepanje, sicer lahko
nastanejo na organih in tkivih dokončne okvare in ti niso več primerni za presaditev
(Kremžar in Špec Marn, 1998).

4.6 Intenzivna terapija po presaditvi organov
Bolniki so po presaditvi sprejeti na oddelek intenzivnega zdravljenja zaradi nadaljevanja
zdravljenja. Zdravljenje vključuje natančen nadzor življenjsko pomembnih funkcij in
podporo v primeru popuščanja, imunosupresivno zdravljenje in odkrivanje zavrnitvene
reakcije ter preprečevanje okužb (Logar, 1999).
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Zavrnitveni odziv
Najbolj nezaželen problem pri bolniku in zdravniku je zavrnitveni odziv. Čim večje so
razlike v antigenski sestavi tkiv med dajalcem in prejemnikom tem hujši je zavrnitveni
odziv.
Zavrnitvene odzive delimo na (Kovač, 2003):


Perakutni ali hiperakutni, značilnosti zanj so, da lahko nastopi neposredno po

obnovitvi krvnega obtoka v presadku na operacijski mizi. Pojavi se v nekaj minutah do
urah po presaditvi in končni rezultat je tromboza presadka.


Pospešeni zavrnitveni odziv, podoben je perakutnemu s to razliko, da nastopi v prvih

nekaj dnevih.


Akutni zavrnitveni odziv nastopi najpogosteje v 4 do 100 dneh po presaditvi in se

kaže v slabenju funkcije presadka.


Kronični zavrnitveni odziv, pojavi se po več mesecih ali celo letih po presaditvi in

vodi do postopne izgube funkcije presadka.
Zavrnitveno reakcijo je mogoče preprečiti ali omiliti s številnimi postopki (Flis, 2003a, str.
348).
Imunosupresivna zdravila
Preprečevanje zavrnitve presadka in s tem v zvezi odpovedi njegovega delovanja
omogočijo imunosupresivna zdravila, ki delujejo zaviralno na različnih stopnjah
imunskega odziva. Bolniki pričnejo dobivati nekatera zdravila tik pred presaditvijo organa.
Z zdravljenjem se nadaljuje med posegom in po posegu. Sprva so odmerki zdravil večji, se
pogosto kombinirajo med seboj, kasneje pa se odmerki zdravil postopoma zmanjšujejo.
Predpisane odmerke izbranih imunosupresivnih zdravil se predpiše vsak dan po možnosti
ob istem času, vse dokler presadek funkcionira, to je lahko tudi doživljenjsko (Kandus,
2003).
Pri bolnikih, ki uživajo to zdravilo, je večja verjetnost, da pride do okužbe, in sicer zaradi
tega, ker zdravila povzročajo večjo ali manjšo splošno zavoro imunskega sistema (Kremžar
in Špec - Marn, 1998).
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Okužbe
Bolnikov organizem je zaradi imunosupresivne terapije bolj dovzeten za okužbe. Okužbe
po presaditvi organov običajno obravnavamo glede na časovno obdobje, v katerem se
navadno pojavljajo, zatem po prizadetih organskih sistemih in pa glede na izoliranega
povzročitelja. Če ima bolnik okužbo, ki mu neposredno ogroža življenje, se rešuje življenje
in ne presadek (Kremžar in Špec - Marn, 1998).
Vrste okužb, ki se lahko pojavijo:


bakterijske okužbe: okužbe ran, okužbe sečil, okužbe dihal;



virusne okužbe: okužbe z virusom CMV, okužbe z virusom herpes simpleks in
varicella zoster;



okužbe s paraziti;



okužbe z glivami.

Zapleti po presaditvi organov
Najpogostejši zapleti, ki se pojavljajo po presaditvi, so (Kremžar in Špec - Marn, 1998):


srčni zapleti (odpoved srca),



arterijska hipertenzija,



pljučni zapleti (pljučni edem),



ledvična odpoved,



motnje elektrolitov,



gastrointestinalni zapleti,



nevrološki zapleti,



pankreatitis,



koagulopatije,



tehnični zapleti v zvezi z operacijo,



okužbe,



zavrnitveni odziv.
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5 ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI PRIDOBIVANJA DAROVALCEV
IN VODENJE PREJEMNIKOV ZA PRESAJANJE ORGANOV V
SLOVENIJI
Dovolj organov in tkiv za presajanje lahko zagotovimo le, če pri programu sodeluje vsa
Slovenija. Tako je poleg Kliničnega centra v nacionalni transplantacijski program
vključenih še 9 donorskih centrov (Vončina, 2001). Bolnišnice morajo imeti dobro
opremljene oddelke za intenzivno terapijo ter operacijski blok in strokovno dobro
usposobljeno zdravstveno osebje (Logar, 1999).
Donorske bolnišnice so poleg Kliničnega centra še v Mariboru, Celju, Novem mestu, v
Izoli, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Šempetru pri Gorici ter na Ptuju in Jesenicah. To je
devet novih lokacij, kjer je potrebno ugotavljati možgansko smrt, vzdrževati dajalca in
morebiti odvzeti organe. V primeru, da za katero od dejavnosti niso dovolj dobro
opremljeni, jim na pomoč priskočijo mobilne diagnostične in kirurške ekipe (Vončina,
2001).

5.1 Donorski centri
Donorski center lahko postane bolnišnica, ki zdravi poškodbe glave oziroma
cerebrovaskularne insulte in zagotavlja dobro opremljen oddelek za intenzivno terapijo ter
operacijski blok, posebej pa še strokovno dobro usposobljeno zdravstveno osebje. V
procesu transplantacijske dejavnosti zasedajo donorski centri prav tako pomembno mesto
kot kateri koli člen v verigi te dejavnosti.
V donorskem centru opravljajo naslednje dejavnosti (Vončina, 2003b, str. 16):
 odkrivajo možne mrtve darovalce,
 izvajajo diagnostiko možganske smrti,
 izključujejo možnost prenosa bolezni oziroma infekta,
 ugotavljajo funkcionalnost organov,
 seznanjajo pokojnikove sorodnike z nameravanim odvzemom,
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 ohranjajo vitalnost organov morebitnih mrtvih darovalcev – v intenzivni terapiji in med
odvzemom organov,
 sodelujejo pri odvzemu organov in tkiv, ki jih izvajajo domače in tuje kirurške ekipe.
Slika 9: Devet donorskih centrov in Klinični center Ljubljana, ki je obenem donorski
in transplantacijski center

Vir: Vončina (2003b)
Zaradi zahteve po čim večji genetski skladnosti HLA-kompleksa je pri majhni populacijah
(v Sloveniji je denimo manj kot dva milijona ljudi) je za odstranjeni organ izjemno težko
najti genetsko skladnega prejemnika. Zavoljo tega so se razvile nacionalne in
nadnacionalne javne transplantacijske mreže, ki poskrbijo, da odvzeti organ dobi ustrezni
prejemnik kjer koli v Evropi. Slovenija ima svojo nacionalno mrežo (Slovenija-transplant),
ki je vključena v Eurotransplant. Eurotransplant je prisoten v številnih evropskih državah.
Poleg tega javne transplantacijske mreže skrbijo tudi za varnost presajanja in za
transparentnost postopka (Flis, 2003a, str. 347).
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Tabela 2: Dva sklopa transplantacijske dejavnosti

ZAGOTAVLJANJE

PRESAJANJE

ORGANOV IN TKIV

ORGANOV IN TKIV

DONORSKI CENTRI

TRANSPLANTACIJSKI

SLOVENIJA-TRANSPLANT

CENTER
PRIPRAVA
PREJEMNIKOV

PRIDOBLJENI
ORGANI IN TKIVA
PRESAJANJE
ORGANOV IN TKIV
DONORSKI
PROGRAM
VODENJE PREJEMNIKOV
PO PRESADITVI

Vir: Vončina (2003b)

Transplantacijski program v Sloveniji


Presaditve organov mrtvih darovalcev se izvajajo le v Univerzitetnem kliničnem
centru v Ljubljani.



S presaditvijo zdravimo bolnike, ki imajo dokončno odpoved: ledvic, jeter, srca in
pljuč.



Prvo indikacijo za presaditev določi specialist, ki bolnika zdravi, in jo predstavi
konziliju strokovnjakov (deluje za vsak posamezni organ), ki bolnika uvrsti na
čakalni seznam. Le-ta ni statičen, ampak se spreminja glede na bolnikovo
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bolezensko stanje. Na podlagi medicinskih in drugih meril se ob vsaki pridobitvi
organa vedno znova postavi novo zaporedje na čakalnem seznamu v
Eurotransplantu, ki računalniško izbere najprimernejšega prejemnika.


Rezultati zdravljenja (preživetje presadkov) so čedalje boljši.



V CIT sprejmemo bolnike: po presaditvi ledvice (1. presaditev ledvice živega
darovalca je bila leta 1970, mrtvega darovalca pa leta 1986), po presaditvi jeter (1.
presaditev je bila leta 1995), po presaditvi trebušne slinavke (1. presaditev je bila
leta 1990) ter po presaditvi pljuč (1. presaditev je bila leta 2003) (Avsec Letonja,
2003a).

Slika 10: A – znak Slovenija-transplant, B – znak Eurotransplant

Vir: Vončina (2003b)
Transplantacijsko medicino delimo na tri dele (Avsec Letonja, 2005b):


darovanje organov in tkiv;



pridobivanje organov in tkiv;



zdravljenje s presaditvijo, ki ga delimo na:
- pripravo bolnika in zdravljenje pred presaditvijo;
- operativni del zdravljenja;
- zdravljenje po presaditvi.
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Nacionalna transplantacijska mreža
Za transplantacijsko dejavnost je pomembno, da se razvija na nacionalni ravni. V mrežo so
vključene vse bolnišnice v Sloveniji – tako v program pridobivanja organov in tkiv kot v
prejemniško mrežo. Tak način zagotavlja enako izhodišče zdravljenja s transplantacijo za
vse bolnike po Sloveniji (Avsec Letonja, 2005b).
Transplantacijska mreža je sestavljena iz:


transplantacijskega centra,



donorskih centrov,



centra za tipizacijo tkiv,



Slovenija-transplanta.

Naloge na nacionalni ravni izvaja in vodi Zavod Republike Slovenije za presaditev
organov in tkiv – Slovenija-transplant, ki je javni zavod. Nahaja se v Kliničnem centru v
Ljubljani.
Nacionalna transplantacijska mreža zagotavlja (Avsec Letonja, 2005b):


24-urno koordinacijsko ekipo;



centralno ekipo za odvzem organov in tkiv;



laboratorij za ugotavljanje tkivne skladnosti;



ekipo za diagnostiko možganske smrti;



pripravljenost ekip za izbiro in pripravo bolnika za presaditev in operativni poseg.

Širše naloge na nacionalni ravni pa so:


razvoj transplantacijske dejavnosti;



zakonodajna in etična načela;



zagotavljanje in ocena kakovosti vseh odsekov dejavnosti;



koordinacija na nacionalni in mednarodni ravni (Eurotransplant);



vodenje evidenc in nadzor.
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Slika 11: Nacionalna transplantacijska mreža

Vir: Vončina (2003b)

5.2 Slovenija-transplant
Organizacija transplantacijske dejavnosti je bila v preteklih letih precej slaba. Kot povsod
po svetu so tudi v Sloveniji menili, da je potrebno najprej obvladati tehnične in kirurške
postopke operacij. Zadovoljni z uspehi so pričakovali, da se bo število transplantacij
sčasoma samo povečalo. Tako so pozno spoznali, da Klinični center v Ljubljani ne bo
mogel pridobiti dovolj organov za potrebe slovenskih bolnikov. V letih 1992–1998 smo
začeli z načrtovanim ustanavljanje nacionalne transplantacijske mreže in organizacijo
Zavoda Republike Slovenije za transplantacijo Slovenija transplant, ki bi povezovala devet
donorskih bolnišnic, osrednji transplantacijski center, center za tipizacijo tkiv in uvedla 24urno neprekinjeno delovanje sistema (Vončina, 2003b, str. 17; Avsec Letonja, 2005a).
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Od januarja 2000 se je Slovenija priključila Eurotransplantu. Odločitev je bila pomembna,
ker Slovenija ne more zagotoviti dobrega transplantacijskega programa, ne da bi se
povezala z večjo transplantacijsko mrežo.
Eurotransplant je organizacija, ki organizira izmenjavo organov med transplantacijskimi
centri šestih držav. Deluje kot mednarodna transplantacijska mreža. Skupno združuje
področje 119 milijonov prebivalcev (Vončina, 2001).

Naloge Eurotransplanta
Naloge so (Vončina, 2003b, str. 21):


skrbi za najboljšo možno uporabo vseh razpoložljivih organov in tkiv;



zagotavlja objektiven in pregleden sistem izbire prejemnikov, ki temelji na
medicinskih kriterijih;



ugotavlja pomembnost dejavnikov, ki imajo največji vpliv na rezultate presaditve;



podpira pridobivanje morebitnih darovalcev, da bi tako povečali število razpoložljivih
organov in tkiv;



z znanstvenimi raziskavami in analizami opravljenega dela prispeva k izboljšanju
rezultatov presaditve;



skupno torej: promovira, podpira in koordinira presaditev organov.

Sodelovanje z Eurotransplantom
Vsi organi, ki jih darujemo v Sloveniji, načeloma ostanejo v Sloveniji. Če je kjer koli na
področju Eurotransplanta bolnik, ki nujno potrebuje organ, ga oddamo tja prednostno.
Kolikor organov Slovenija odda v Eurotransplant, toliko jih tudi dobi od Eurotransplanta.
Če katerega od organov potrebujemo v Sloveniji za nujno presaditev, ga dobimo iz
Eurotransplanta v najkrajšem možnem času. Oddamo tudi tiste organe, ki jih doma ne
moremo uporabiti (Golob, 2004).
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Eurotransplant je ena od treh mednarodnih transplantacijskih mrež, vse ostale države v
Evropi pa imajo samo lastne transplantacijske mreže (Vončina, 2001).
Slika 12: Države, ki sestavljajo Eurotransplant, so: Avstrija, Belgija, Nemčija,
Nizozemska, Luksemburg, Slovenija

Vir: Vončina (2003b)

5.3 Statistični podatki darovanja organov v Sloveniji
V naslednjih dveh tabelah je prikazano število mrtvih darovalcev in presajenih organov v
Sloveniji v zadnjih nekaj letih.
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Tabela 3: Število mrtvih darovalcev v Sloveniji od leta 2006 do leta 2010
2006

2007

2008

2009

2010 od 1. 1.
do 30. 6.

UMRLI

30

22

36

33

23

21

20

29

22

19

LEDVICA

30

22

34

31

22

SRCE

14

10

9

9

14

JETRA

21

15

29

22

21

PLJUČA

8

7

9

4

7

TREBUŠNA

5

3

2

3

6

DAROVALCI
MULTIORGANSKI
ODVZEM

SLINAVKA
Vir: Eurotransplant (2010)
Tabela 4: V Sloveniji presajeni organi od leta 2006 do leta 2010
2006

2007

2008

2009

2010 od 1. 1.
do 30. 6.

ledvice – 48

ledvice – 31

ledvice – 52

ledvice – 43

ledvice – 34

srce – 7

srce – 11

srce – 6

srce – 18

srce – 10

jetra – 8

jetra – 10

jetra – 22

jetra – 18

jetra – 15

pljuča – 0

pljuča – 0

pljuča – 0

pljuča – 0

pljuča – 0

trebušna

trebušna

trebušna

trebušna slinavka – 2

trebušna

slinavka – 0

slinavka – 0

slinavka – 0

Skupaj: 63

Skupaj: 51

Skupaj: 80

slinavka – 0
Skupaj: 81

Vir: Slovenija-transplant (2010)
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Slika 13: V Sloveniji presajeni organi od leta 2006 do 30. 6. 2010

V Sloveniji presajeni organi od leta 2006 do
30.06.2010
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6 PROBLEM POMANJKANJA DAROVALCEV
Največji problem transplantacijskih dejavnosti pri nas in v svetu je problem pomanjkanja
darovalcev. Posledično so zato zelo dolge čakalne dobe na presaditev.
Za pridobitev organa imajo prednost bolniki, pri katerih je transplantacija nujna zaradi
odpovedi organa ali hudega poslabšanja bolezni. Takšna premeščanja na čakalni listi
sprožijo mnoge etične dileme.

6.1 Promocija darovanja organov
Da bi pridobili čim več organov za namene presaditve, Svet Evrope priporoča delo z
dvema pomembnima skupinama, z mediji in z zdravstvenim osebjem (Logar,1999).
Mediji
Potrebno jih je obveščati o novostih transplantacijske dejavnosti in zahtevati točno
posredovanje novic javnosti. Ljudi je potrebno obveščati o dosežkih transplantacijske
dejavnosti (Logar, 1999).
Zdravstveno osebje
Zdravstveno osebje ima pomembno vlogo v komunikaciji z javnostjo. Še posebej splošni
zdravniki, saj zelo veliko kontaktirajo in njihova stališča pomembno vplivajo na odločitev
posameznika. Spodbujati je treba komunikacijo med bližnjimi, saj bi bila tako olajšana
situacija v bolnišnici, ko zdravnik obvesti svojce o nameravanem odvzemu (Avsec
Letonja, 2003c). Veliko vlogo ima tudi ostalo osebje, ki pomaga družinam umrlih.
Upoštevati je treba, da se večina ljudi za časa svojega življenja ne opredeli za darovanje
organov, tako so svojci tisti, ki morajo v izredno stresni situaciji sprejemati pomembne
odločitve. Human pristop ter razumevanje in zadovoljitev potreb svojcev so tisti dejavniki,
preko katerih lahko vplivamo na število pridobljenih organov za presaditev.
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V Španiji kot vodilni državi po številu darovanja in presajanja organov menijo, da so
najpomembnejša skupina, ki potrebuje obveščanje, prav zdravstveni delavci, predvsem
tisti, ki so odgovorni za ugotavljanje posameznih darovalcev ali imajo stike z žalujočimi
sorodniki (Avsec Letonja in Zabavnik, 1998). Podpora tej skupini je zelo pomembna in ni
dovolj, da se jo le informira, ampak jo je treba tudi vključiti v razvijanje strategij
informiranja javnosti. To jim omogoča, da popolnoma zaupajo v vsebino sporočil in jih
želijo prenesti drugim zdravstvenim delavcem in javnosti. Prenos informacij mora biti
jasen, konkreten, pošten in zaupanja vreden, s stalnim in enostavnim pristopom do
novinarjev z namenom izobraziti medije in poudariti, da transplantacija rešuje življenje
(Bosch, 1999; Avsec Letonja, 2003c).

6.2 Pogovor s svojci
Pogovor s svojci je zelo pomemben in je včasih tudi odločilnega pomena. Prizadeti osebi,
ki je bila pokojniku blizu, ali staršem, v primeru, da gre za otroka, je potreben pogovor z
največjo mero človečnosti in sočutja. Pogovoriti se moramo o možnosti odvzema organov,
čeprav je ta trenutek najmanj primeren za takšen pogovor, s tem ne smemo odlašati.
Zdravnik specialist v enoti za intenzivno zdravljenje je ves čas v stiku s svojci. Obvesti jih
o nastopu možganske smrti in jim razloži, da se delovanje srca, dihanje in funkcije drugih
organov ohranjajo le s pomočjo aparatur in zdravil (Avsec Letonja, 2003c, str. 51).
Pogovor s svojci (Avsec Letonja, 2003c, str. 52):


Pojasnilni pogovor s svojci se začne v trenutku, ko zdravnik začne zdraviti hudo

poškodovano (bolno) osebo in se z njimi pogovarja tudi o smrti.


Kadar je namen pogovora posredovanje informacij o možnosti darovanja organov

in tkiv, je pomembno, da zdravnik upošteva pravico svojcev do jasne, razumljive in
strokovne informacije. Cilj pogovora mora jasno pokazati, da svojce želi seznaniti z
možnostjo darovanja. Pri pogovoru upošteva psihološki pristop (upošteva žalost ob izgubi
svojca).
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Pojasnilni pogovor o smrti zdravnik specialist, ki je odgovoren za zdravljenje,

opravi v primeru ugotovljene možganske smrti. Svojcem je potrebno omogočiti, da
obiščejo umrlo osebo na oddelku za intenzivno zdravljenje, in če je potrebno, jim
omogočimo ponovni pogovor z zdravnikom.


Pojasnilo o nastali možnosti za darovanje organov in tkiv je del pogovora, ki ga

izpelje druga oseba (zdravnik koordinator dejavnosti na področju pridobivanja organov in
tkiv v bolnišnici) – po krajšem premoru po sporočilu o nastali smrti. Zdravnik svojce
seznani z zakonsko pravico do nasprotovanja odvzemu, vendar jih k temu ne vzpodbuja.
Poizve tudi, kakšna je bila opredelitev pokojnika za darovanje po smrti.


Zdravnik upošteva odločitev svojcev.

Prostor, kjer pogovor poteka, mora biti opremljen tako, da naredi vzdušje toplo. Opremljen
je z udobnimi stoli, možnostjo priprave napitka, škatlo z robčki, telefonom. V bližini
morajo biti toaletni prostori. V prostoru lahko svojci ostanejo tudi po opravljenem
pogovoru in med odvzemom organov (Logar, 1999).
Kadar je namen pogovora posredovanje informacij o možnosti darovanja organov in tkiv,
je pomembno, da poznamo in upoštevamo vse možne vidike, ki vključujejo:
- dolžnost, da opravimo pogovor;
- cilj pogovora;
- način izpeljave pogovora.


Dolžnost, ki jo moramo s pojasnilnim pogovorom opraviti, zajema pravico svojcev

do jasne, razumljive in strokovno poštene informacije.


Cilj pogovora je jasen. Svojce želimo seznaniti z možnostjo altruističnega

darovanja, ki vnaša v kakovost življenja naše družbe novo vrednoto, njim pa tudi nekoliko
olajša proces žalovanja.


Za vodenje pogovora je potrebno uporabiti znanje in izkušnje psihološke stroke.

Za ta namen organizira Slovenija-transplant učno delavnico »Žalost ob izgubi«, ki jo
strokovno vodi klinična psihologinja (Avsec Letonja, 2003c, str. 52).
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Če pokojnik ni bil opredeljen, se moramo s sorodniki žal pogovoriti ob najbolj
neprimernem času, ko jih je že močno prizadela izguba njihovega bližnjega. Če se o
darovanju prej doma niso pogovarjali in se morejo o tem prvič pogovoriti neposredno po
tem, ko so izvedeli najhujše, je pogovor res mučen za obe strani (Vončina, 2003a, str. 25).
Motivi svojcev za in proti odvzemu organov bližnjega (Logar, 1999):
ZA: - umrli bi želeli nekomu pomagati,
- občutek nečesa koristnega v tragični situaciji,
- nekomu ponudimo možnost boljšega življenja,
- izpolnitev želje umrlega,
- umrli živi naprej.
PROTI: - strah pred izmaličenim telesom,
- strah pred poseganjem v naravne zakone: obdržati pri življenju nekaj, kar spada
v svet mrtvih.
Ljudi je strah nevarnosti trgovine z organi, zato je leta 1985 Svetovno zdravniško
združenje sprejelo Deklaracijo o trgovini z organi in jo odločno obsodilo. Zdravnikom je
naložilo, da mora biti zanje na prvem mestu skrb za bolnikovo zdravje. Morebitne
možganske smrti ne smejo ugotavljati z namenom, da bi dobili bodočega mrtvega dajalca.
Morebitni dajalec in prejemnik sta bolnika in potrebno je varovati pravico obeh (Flis,
1998).

6.2.1 Pravica ljudi, da sami odločajo o svojem telesu
Čeprav je začasnost človekovega življenja pogojena in razumljiva že s samim rojstvom, se
v družini o umiranju in smrti redko in predvsem težko pogovarjamo oziroma sploh ne, če
to ni zares nujno in neizogibno. Zaradi občutljive teme, pogosto spremljajočega stresa in
neizmerne bolečine pa je proces detabuiziranja smrti kot del procesa doživljanja v družini
potreben in neizogiben. Osebno zreli starši, pogosto tudi sami polni bolečin in žalosti, toda
z izoblikovanim odgovornim odnosom do življenja in tudi ob smrti lahko z racionalnimi
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pogovori s svojim otrokom najprej približajo, nato pa pomagajo do spoznanja, da se ne
glede na življenjsko uspešnost in pomembnost posameznika, smrti ne more izogniti nihče
(Bezenšek, 2002).
O smrti se je težko pogovarjati. Verjetno pa se v vsaki družini ve, kakšen pokop si je
pokojnik želel – klasičen ali upepelitev. Naslednja odločitev pa bi morala biti odločitev o
darovanju organov in tkiv, za katero bi bilo prav, da bi jo poznali v družinskem krogu. Za
zdravstvene delavce bi bilo laže, če bi se vsak človek za časa življenja odločil o darovanju
in naredil nekakšno »oporoko«. Takšna odločitev bi prav gotovo tudi sorodnikom močno
olajšala opredelitev ob morebitnem tragičnem dogodku (Vončina, 2003a, str. 25).
Vsak posameznik se lahko opredeli za časa življenja za darovanje po smrti:
 ustno (v tem primeru je po smrti darovalca potreben pogovor s svojci);
 s kartico SEM DAROVALEC (to je le informacija svojcem, če se niso o tem
pogovarjali za časa življenja);
 z zapisom na kartico zdravstvenega zavarovanja (ZZZS).
Slika 14: Kartica zdravstvenega zavarovanja

Vir: Slovenija-transplant (2010)
V prvih dveh primerih je potreben pogovor o darovanju s svojci, ki se lahko izvede potem,
ko so svojci izvedeli informacijo o smrti in to težko informacijo tudi sprejeli. V pogovoru
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je potrebno jasno razložiti, kakšen je namen darovanja in kakšna je njihova vloga pri
posrednem odločanju za darovanje. Če svojci nasprotujejo darovanju, se darovanje
organov in tkiv ne izvede (Avsec Letonja, 2005b).

6.3 Smernice za sporočanje slabe novice in pogovor o darovanju
Smrt bližnjega je eno od najtežjih stanj v življenju. Smrti sledi žalovanje. To je daljši
proces, ki se odvija na čustveni, kognitivni in vedenjski ravni. Čeprav ga vsak posameznik
doživlja na svoj način, lahko pri večini zaznamo različne stopnje žalovanja, od začetnega
šoka, prek protesta in hrepenenja, do brezupa in končnega sprejetja smrti (Logar, 2003, str.
55).

6.3.1 Sporočanje slabe novice
Sporočanje slabe novice je težka naloga. Če se zavedamo, kako pomembne so posledice
soočanja s smrtjo za svojce, postane jasno, da ima zdravstveno osebje pri oblikovanju tega
pogovora pomembno vlogo.
Zdravstveno osebje se na čustva in vedenje svojcev odziva različno. Odziv je odvisen tako
od osebnostnih značilnosti osebja, njihovih veščin pri sporazumevanju, izkušenj s takimi
pogovori, kot od prav teh značilnostih pri svojcih. Pogosteje laže sprejemamo in nudimo
podporo svojcu, ki se odziva z žalostjo in jokom, saj so to odgovori, ki jih ob smrti
pričakujemo. Ob izraženi jezi smo morda bolj nemočni, sploh če je usmerjena na nas.
Kadar zdravstveno osebje izraženih čustev ne prepozna, jim ne nameni dovolj pozornosti
oziroma jih ne more sprejeti, lahko povzroči pri svojcih povečana občutja osamljenosti,
nerazumljivosti in nemoči. V takem čustvenem stanju svojci teže razumejo dejstva, ki
prihajajo s slabo novico, in teže sprejemajo odločitve, ki so ob smrti bližnjega potrebne
(Logar, 2003, str. 56).
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6.3.2 Smernice za sporočanje slabe novice
Danes obstajajo številne smernice, ki temeljijo na raziskavah in dolgoletnih izkušnjah pri
delu z žalujočimi svojci.
Nekaj pomembnejših (Logar, 2003, str. 56):


o tragični novici ne govorimo po telefonu ali na hodniku, soba, kjer imamo s svojci
zagotovljeno zasebnost, je nujna;



vzeti si je potrebno dovolj časa;



ker je stanje stresno in prebuja najrazličnejša čustva, je priporočljivo, da osebje:
- posreduje sporočilo na jasen in pošten način,
- ne uporablja strokovnih izrazov in žargona,
- preverja, če so svojci razumeli, kar je bilo povedano,
- dovoli svojcem, da izražajo svoja čustva,
- pusti svojcem dovolj časa, da sprejmejo in razumejo tragično novico,
- vzpodbuja k postavljanju vprašanj,
- prizna, da ne pozna odgovora, če je tako,
- se ne boji tišine,
- omogoči svojcem slovo od umrlega,
- jih pri tem pospremi k umrlemu,
-

omogoči svojcem, da se tudi kasneje vrnejo na oddelek, če so stvari ostale nejasne
in nerazrešene.

6.3.3 Pogovor o darovanju organov in smernice za pogovor o darovanju
organov
Empatičen pogovor o smrti, sprejemanje čustev svojcev in nudenje pomoči za njihovo
razbremenitev je predpogoj za pristop k pogovoru o darovanju organov. Pogovor o
darovanju organov opravijo transplantacijski koordinatorji, ki jih svojcem predstavi lečeči
zdravnik. Čeprav vodi pogovor koordinator, pa lahko lečeči zdravnik pri tem sodeluje.
Vprašanja o darovanju organov in informacije v zvezi z nameravanim odvzemom
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posreduje koordinator, zdravnik je navadno v pomoč pri razjasnjevanju poteka zdravljenja,
vzroka smrti in čustvenem razbremenjevanju svojcev.
Svojci potrebujejo v prvi vrsti čas, da razumejo in se soočijo z novico o smrti. Preden
koordinatorji sploh začnejo pogovor o darovanju, se morajo prepričati, da so svojci
razumeli, da je njihov bližnji mrtev. V številnih raziskavah z začetka dejavnosti presajanja
organov in tkiv se je namreč izkazalo, da veliko svojcev ni razumelo, da je njihov bližnji
mrtev, ko so jih že vprašali za darovanje organov.
Ena od njihovih pogostih pritožb je bila pomanjkljiva razlaga okoliščin smrti in s tem
njeno nerazumevanje. Prav to je večkrat predstavljalo razlog za odklonitev darovanja. V
pogovoru o darovanju potrebujejo svojci tudi čas, da razumejo pomen darovanja in o njem
razmislijo. Včasih se zgodi, da imajo številna vprašanja o darovanju, a jih ne zmorejo
postaviti. Svojci največkrat sprašujejo, kako bo odvzem potekal, ali bodo umrlega lahko
videli tudi po odvzemu, ali bodo lahko imeli pred pogrebom odprto krsto in še vrsto drugih
podrobnosti, ki se z medicinskega vidika zdijo nepomembne, imajo pa veliko psihološko
vrednoto za svojce in njihovo socialno okolje (Logar, 2003, str. 57).
Smernice za pogovor o darovanju organov
Med smernicami za pogovor o darovanju najdemo vse tiste, ki smo jih že našteli pri
sporočanju slabe novice.
Tem pa lahko dodamo še naslednje (Logar, 2003, str. 57–58):


svojcem v pogovoru o darovanju organov ponudimo:

- informacije o postopku darovanja;
- informacije o možnostih, ki jih imajo pri odločanju;
- prostor, čas in zasebnost, da o tem razmislijo;
- možnost, da se o vprašanju posvetujejo z drugimi družinskimi člani.


Ob tem:

- jih vzpodbujamo k postavljanju vprašanj;
- se zavedamo njihovih pogostih strahov ali skrbi ter
- nanje odgovarjamo z razumevanjem in spoštovanjem.
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Nazadnje ne smemo pozabiti, da pogovor o darovanju ni iskanje privolitve. S pogovorom
svojcem le ponudimo možnost odločanja, ki jo številni prepoznavajo kot dragoceno.

6.4 Zapis darovalcev na kartico zdravstvenega zavarovanja
Slovenija-transplant je v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Ministrstva za zdravje leta 2004 začel s projektom uvajanja zapisa odločitve o darovanju
organov po smrti na kartico zdravstvenega zavarovanja (Golob, 2004). Na začetku je bilo
nevidni zapis možno pridobiti le na mariborskem področju, sedaj pa je to možno po vsej
Sloveniji.
Cilj projekta zapisa darovalcev na zdravstveno kartico je tudi seznaniti širšo javnost z
velikim pomenom darovanja organov. Darovanje organov je najvišja oblika pomoči
sočloveku (Vončina, 2003b).
Opredelitev za darovalca organov
Darovalec lahko danes postane praktično vsak človek. Za večino organov oziroma tkiv
starostne omejitve več ni, če je le njihovo delovanje dovolj dobro. Darovalci pa ne morejo
postati tisti, ki imajo take bolezni, ki bi se s presaditvijo lahko prenesle na prejemnika. V
Sloveniji se je zakonodajalec odločil, da se že pri 15 letih lahko svobodno odločimo, ali bi
po svoji smrti želeli postati darovalec organov in tkiv. Pri osebah, mlajših od 15 let, pa
mora soglašati eden od staršev ali skrbnikov (Pleterski Rigler, 2000).
Kako pridobimo nevidni zapis?
Kdor želi postati darovalec, lahko svojo odločitev izrazi pri pooblaščeni osebi na številnih
prijavnih mestih. Ta prijavna mesta so v zdravstvenih domovih, nekaterih lekarnah in na
območni enoti Rdečega križa ter Karitasa. V teh institucijah bodo obešeni plakati, kjer
bodo objavljena imena pooblaščenih oseb, pri katerih lahko izpolnite izjavo in pridobite
vse informacije v zvezi z darovanjem organov. Izjava se po pošti pošlje na Slovenijatransplant, od tam pa se preko terminala, ki je povezan z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje, zapis o opredelitvi za darovanje organov računalniško prenese na kartico
zdravstvenega zavarovanja (Alič et al., 2000).
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6.4.1 Varovanje osebnih podatkov
Podpisane izjave so skrbno shranjene v posebni omari v prostorih Slovenija-transplanta.
Podatki o tem, ali je posameznik darovalec ali ne, bodo kot nekakšna oporoka vpisani na
njegovo kartico zdravstvenega zavarovanja. Podatke o darovanju bo mogoče razkriti šele
po smrti darovalca in so strogo tajni.
Nevidni vpis in postopek za njegov odčitek sta varovani pred možnostjo, da bi bil bolnik
znan kot darovalec v kritičnih trenutkih deležen manj zdravstvene pomoči, kot bi je bilo
sicer mogoče nuditi, kar skrbi številne posameznike (Pleterski Rigler, 2000).
Etične dileme se pojavijo tedaj, ko pisne privolitve morebitnega darovalca organov,
podane še za časa življenja, ni. V Sloveniji velja načelo domnevne privolitve. Če umrla
oseba nima nobenega dokumenta, iz katerega bi bila razvidna njegova opredelitev glede
posmrtnega darovanja organov in tkiv za presajanje, je potrebno obvestiti pokojnikovo
bližnjo osebo (zakonec, polnoletni otroci, starši, bratje, sestre, izvenzakonski partner) o
nameravanem odvzemu in poizvedeti, če je umrla oseba ta poseg prepovedala.
Pokojnikova bližnja oseba ima vlogo priče in ni vprašana za dovoljenje o odvzemu
organov. Kljub temu se upošteva, če odvzemu izrecno nasprotuje, in tako se odvzema ne
opravi (Pleterski Rigler, 2000).
Pomembno je poudariti, da lahko oseba, ki se je opredelila za darovalca od Slovenijetransplanta, kadar koli zahteva izbris svojih podatkov kot darovalca organov in tako
prekliče svojo odločitev.
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7 STRES IN SINDROM IZGORELOSTI PRI MEDICINSKIH
SESTRAH IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKIH
Timsko delo, partnerstvo in sodelovanje vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev so
vrednote, ki omogočajo medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom prednost iz
naslova razumevanja potreb in pričakovanj ljudi v vseh življenjskih obdobjih in v
najrazličnejših življenjskih situacijah (Kersnič, 2007, str. 8).

7.1 Izgorevanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v praksi
Moderna doba nalaga medicinski sestri vse več opravil, hitrejši delovni tempo, nove
metode dela, vse večjo odgovornost in vedno globlji in zahtevnejši odnos do bolnika.
Obveznosti na delovnem mestu, ki se jim pridružijo še tiste v zasebnem življenju, včasih
privedejo do psihofizične izčrpanosti in demotiviranosti, ta pa lahko vodi v krizo.
Izgorevanje ali burn out je posledica kroničnega stresa tistih oseb, ki delajo z bolnimi in
trpečimi ljudmi, pri čemer je potrebna velika mera odgovornosti ter osebne in čustvene
angažiranosti (Žargi, 1997, str. 25).
Izgorelost je psihofizično stanje, ki vse bolj pesti sodobnega človeka. Kazalci negativnega
zdravja zaradi porušenega dinamičnega ravnovesja, ki se lahko kažejo tudi v zmanjšani
učinkovitosti, so: nezadovoljstvo, slabo počutje, utrujenost, fluktacija, celokupna odsotnost
z dela, bolniški stalež, poškodbe pri delu, poklicne bolezni, invalidnost in specifična
umrljivost (Čuk in Gnezda, 2007, str. 16).
Znaki izgorevanja (Žargi, 1997, str. 25):


občutek izpraznjenosti, votlost, odmaknjenost od oseb in dogajanja;



negativno razpoloženje v odnosih do bolnikov in sodelavcev;



izguba interesa in entuziazma;



občutek krivde in nekoristnosti, ki vodi v izgubo samospoštovanja na osebnem in
poklicnem področju.
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Posledice se kažejo na (Žargi, 1997, str. 26):
1.

osebnem področju na fizični, čustveni, duševni in socialni ravni:
fizična raven – pomanjkanje energije, stalna utrujenost, slabost, potrtost, nespečnost,



bolečine v hrbtenici, slaba koncentracija, apatija ...;
čustvena raven – negotovost v odločanju, razburljivost, izguba kontrole in smisla za



humor, prepirljivost, pasivnost;
duševna raven – osamljenost, občutek notranje praznine, želja po zamenjavi delovnega



mesta ali poklica;
socialna raven – nasprotja in napetosti v kolektivu, osamitev, nezainteresiranost za



sodelovanje;
2.

v odnosu do bolnikov:



poslabšanje osebnih stikov z bolnikom in svojci;



nezadostna kakovost zdravstvene nege s terapevtskimi posledicami;

3.

zmanjšujejo ugled zdravstvene nege in ustanove;

4.

negativno vplivajo na osebno življenje in na odnose v lastni družini.

Promocija zdravja je usmerjena v zdravje in ne v bolezen, zato mora biti na delovnem
mestu usmerjena v tiste težave, ki jih delavci imajo in ocenijo obremenitve kot take tudi v
analizi tveganja. V promociji zdravja je nujno vključiti tudi teme o varovalni prehrani,
zmanjševanju stresa, preprečevanju poškodb in ostale teme, pomembne za zdravje ljudi
(Čuk in Gnezda, 2007, str. 17).
Vzroki izgorelosti (Čuk in Gnezda, 2007):
1.

Vrsta dela:



stalno delo z neozdravljivo bolnimi in umirajočimi;



stalen stik s človeškim trpljenjem;



osebna navezanost na posamezne bolnike;



smrt bolnika in žalovanje;



prehude delovne obremenitve;



odgovornost, da ne pride do napak.
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2.

Neustrezna organizacija dela:



turnusno in nočno delo;



pomanjkanje osebja;



slabi delovni prostori (svetloba, zračnost);



slaba razporeditev dela v skupini;



vedno isto, težko delovno mesto;



pomanjkanje znanja in poznavanje novih postopkov;



slabi medsebojni odnosi v ožji skupini, pomanjkljiva komunikacija.

3.

Pomanjkanje strokovnega izpopolnjevanja

7.1.1 Preprečevanje izgorelosti
Preprečevanje izgorelosti je možno na administrativni ravni z ustreznejšim načinom
zaposlovanja in boljšo organizacijo dela ter na osebni ravni (Žargi, 1997, str. 27).

Organizacija dela:


razmejitev osebnih dolžnosti in odgovornosti, opis dela in nalog;



razporeditev delovnega časa in prostih dni, ki naj upošteva želje posameznika;



menjavanje delovnega mesta znotraj delovne organizacije na željo posameznika;



izboljšanje delovnih razmer;



vzpodbujanje delovne skupine k druženju tudi zunaj delovnega mesta (proslave, izleti,
večerje);



takojšnje odpravljanje morebitnih nesporazumov ali celo prepirov z odkritim
pogovorom;



vzpodbujanje in organizacija strokovnega izpopolnjevanja in motiviranje osebja za
zdrav način življenja;



organizacija skupnih oddelčnih sestankov, na katerih naj bi v sodelovanju s
psihologom poiskali psihično podporo delavcem;



namesto kontrole dela bi si morali prizadevati za kakovostno delo;
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pohvale zaslužnim delavcem.

Osebna merila:


vzdrževanje in obnavljanje notranje motivacije, ki je pripomogla k izbiri tovrstnega
poklica;



vzpodbujanje altruističnega egoizma na podlagi samospoštovanja, v smislu pozitivne
naravnanosti, vedrosti in smisla za humor;



varovanje zasebnega življenja, ločevanja službene in zasebne plati življenja, različne
aktivnosti v prostem času, ki niso v zvezi s poklicem – konjički, šport, rekreacija,
kultura;



ločimo med stresom, ki ga povzroča preobilica dela, in tistim, ki nastane zaradi
pomanjkanja osebne motivacije;



naučimo se reči ne, kadar nam ob preobremenjenosti nalagajo še dodatno delo;



poiščimo si čas za meditacijo, sprostitev in počitek;



bogatimo svoj notranji svet z zadovoljstvom ob delu.

Nihče ni popoln, zato sprejmimo življenje tako, kot je. Stresne situacije in izgorevanje naj
nam bodo izziv in cilj, ki prinaša možnost izboljšanja in spremembe. Naučimo se opaziti
znake, ki napovedujejo hude stresne situacije, in jih preprečimo že na samem začetku.
Najboljša, resnično dobra delovna skupina zdravstvenih delavcev ni le skupina, ki je
skupaj samo v dobrem, prijetnem vzdušju, ampak skupina, ki zna skupaj doživljati težke in
žalostne trenutke, pa tudi reševati raznovrstne probleme. Pri delu z morebitnem
potencialnim darovalcem organov in tkiv je žalostnih in težkih trenutkov ter problemov še
posebno veliko. Zato je toliko bolj pomembna dobra skupina in nepretrgano delo v smeri
supervizije, sodelovanja, dela v skupinah, da se rane, ki nastajajo, tudi zacelijo (prav tam,
str. 28).
Danes vemo, da je najboljša zaščita pred pojavi izgorevanja zdravstvenega osebja v
klinični praksi udejanjeno skupinsko delo zaposlenih. Vemo, da se v delovni skupini
posamezniki sestajajo, izmenjujejo informacije, si določajo cilje in izbirajo poti, kako jih
doseči, pri čemer vsak prispeva h končnemu uspehu po svojih trenutnih močeh in znanju.
Kljub delovanju v skupini posamezniki v njej ohranjajo, še več, krepijo svojo osebnost in
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poklicno kompetentnost in avtonomnost. Z vključitvijo – soudeležbo pri postavljanju
ciljev, načrtovanju aktivnosti, preverjanju učinkovitosti, odločitvah za spremembe
sprejemajo nase odgovornost, izboljšujejo samopodobo in občutja lastne potrebnosti
(Rakovec Felser, 2007, str. 50).

7.2 Stres
Pojem stresa izvira iz tehnike, kjer ga opredeljujemo kot vsoto sil, ki delujejo na neki
material in povzročajo določene posledice. Najhujši stres je dosežen tedaj, ko je predmet
tik pred tem, da se zlomi oziroma stre (Kovačev, 1997, str. 11).
Doživetje stresa so občutki posameznika, ki so vezani na njegovo oceno zahtev okolja in
svojih zmogljivosti. Kadar posameznik oceni, da so zahteve okolja prevelike, ali pa oceni,
da so njegove zmogljivosti premajhne, doživi delovno situacijo kot stres. Pogosti razlogi za
doživljanje preobremenjenosti in stresa so tudi neugodne delovne razmere, delovna
obremenjenost na delovnem mestu, izmensko delo, nočno delo, nasilje uporabnikov
storitev, izpostavljenost na delovnem mestu, slabi medsebojni odnosi in nezgode pri delu
zaradi padcev, vrezov in vbodov z ostrimi predmeti (Čuk in Gnezda, 2007, str. 18).
Stres pomeni neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in obvladovanjem zahtev na
drugi strani. Razmerje med njima odločilno vpliva na doživljanje stresa – škodljivega in
prijaznega. Za večino ljudi pomeni stres nekaj slabega. Spominjajo se ga kot grenke
izkušnje, ki jih je pretresla zaradi prevelike obremenjenosti, naveličanosti, zdolgočasenosti
ali vztrajanja v položaju, ki ga niso nadzorovali in obvladali tako v zasebnem življenju kot
na delovnem mestu. Te stiske ali negativen stres lahko imenujemo tudi škodljivi stres. Če
mu pustimo prosto pot, lahko povzroči upad učinkovitosti, zmogljivosti in nastanka
bolezni (Čuk in Gnezda, 2007, str. 30).
Metode, s katerimi se obvarujemo pred prevelikimi obremenitvami, psihičnimi stresi in
tesnobo so:


zmanjšanje občutljivosti;
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zanikanje, nepriznavanje in brisanje problema;



izogibanje pacientom in položajem, ob katerih bi lahko bili prizadeti;



zmanjševanje ali prekinitev komunikacije;



brezoseben odnos do pacientov;



osebna razdalja;



drobljenje skrbi za pacienta na delne naloge;



togo oklepanje pravil, ki zavaruje pred samostojnimi odločitvami v korist pacientov.

Vse te »varovalne tehnike« ščitijo medicinsko sestro in zdravstvenega tehnika pred
prehudo čustveno prizadetostjo in jim omogočijo preživetje (Čuk in Gnezda, 2007, str. 31).
Psihoterapevtske intervencije se izvajajo preventivno (trening za obvladovanje stresa) ali
terapevtsko (svetovanje, kognitivno – vedenjska terapija) s kratka, na problem usmerjeno
obravnavo. V prvem primeru se posameznika navaja na samozaščitno ravnanje za primer,
da bodo izpostavljeni stresu. Terapevtsko in sploh ne več le preventivno pa so posamezniki
obravnavani, ko že izkazujejo telesne in psihične znake stresne izčrpanosti (Rakovec
Felser, 2007, str. 53).
Razbremenitev osebja po oskrbi možnega mrtvega darovalca
Sporočanje tragične novice žalujočim svojcem je psihično zahtevno in lahko izzove pri
zdravstvenem osebju hud stres. Zaposleni morajo dobro poznati sebe in svoje mehanizme
spoprijemanja s tovrstnim stresom, vendar pri tem ne smejo ostati sami. Nadrejeni jim
morajo omogočiti razbremenitev po takem delu. Potrebni so: medsebojna podpora med
zaposlenimi, pravica do izražanja čustev in pogovori (morajo imeti možnost pogovora s
kliničnim psihologom) (Logar, 2003, str. 58).
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8 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA

8.1 Namen
Namen magistrskega dela je predstaviti problem pomanjkanja darovalcev organov in
ugotoviti, kolikšna je ozaveščenost splošne javnosti glede darovanja organov, ter primerjati
rezultate, pridobljene z identično raziskavo, opravljeno leta 2005, med naključno izbranimi
prebivalci Ljubljane in Rogaške Slatine. Posebej želimo raziskati in ovrednotiti odnos
zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje do
darovanja organov, obseg njihovega specifičnega znanja glede darovanja organov in
njihove izkušnje s tega področja.
Namen magistrskega dela je tudi predstaviti področje z vidika zdravstvene nege, stresa in
sindroma izgorelosti ter predstaviti vlogo in izpostavljenost zdravstvenih tehnikov in
medicinskih sester pri pripravi potencialnega darovalca in prejemnika.

8.2 Cilji magistrskega dela


opozoriti na problem pomanjkanja darovalcev organov predvsem med zdravstvenimi

tehniki in medicinskimi sestrami, zaposlenimi v Splošni bolnišnici Celje;


ugotoviti, ali se je informiranost ljudi o darovanju organov izboljšala glede na

raziskavo, opravljeno leta 2005, med naključno izbranimi ljudmi v Ljubljani in Rogaški
Slatini;


ugotoviti nivo poznavanja problematike pomanjkanja darovanja organov med

zdravstvenimi tehniki in medicinskimi sestrami, zaposlenimi v Splošni bolnišnici Celje ter
naključno izbranimi ljudmi v Ljubljani in Rogaški Slatini, glede na raziskavo, opravljeno
leta 2005;
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predstaviti predloge, rešitve in ukrepe za izboljšanje stanja na področju darovanja

organov;


predstaviti področje darovanja organov z vidika zdravstvene nege, stresa in sindroma

izgorelosti ter izpostavljenosti zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester pri pripravi
potencialnega darovalca in prejemnika organov.

8.3 Raziskovalna vprašanja


Ali se je glede na raziskavo, ki je bila opravljena leta 2005 med naključno izbranimi
ljudmi v Ljubljani in Rogaški Slatini, informiranost o darovanju organov izboljšala?



Za koliko procentov se je povečalo ali zmanjšalo število potencialnih darovalcev v
Ljubljani in Rogaški Slatini glede na raziskavo, opravljeno leta 2005, med naključno
izbranimi prebivalci mesta Ljubljana in Rogaška Slatina?



Kako so o darovanju organov ozaveščeni zdravstveni tehniki in medicinske sestre,
zaposleni v Splošni bolnišnici Celje?



Koliko zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester, zaposlenih v Splošni bolnišnici
Celje, je vpisanih kot darovalec na kartico zdravstvenega zavarovanja oziroma imajo
kartico Sem darovalec?



Kakšni so predlogi, rešitve in ukrepi za izboljšanje stanja na področju darovanja
organov?



V kolikšni meri je med zdravstvenimi tehniki in medicinskimi sestrami prisoten stres
in sindrom izgorelosti ob sodelovanju pri pripravi in spremljanju potencialnega darovalca
organov?
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8.4 Metodologija in metode
Uporabljena je bila deskriptivna metoda zbiranja podatkov s pregledom literature s
področja transplantacijske dejavnosti.
Raziskava temelji na kvantitativni metodologiji. Tehnika zbiranja podatkov je bil anketni
vprašalnik delno zaprtega tipa. Za potrebe raziskave smo sestavili dva vprašalnika.
Prvi vprašalnik je bil namenjen anketiranju splošne javnosti, in sicer med naključno
izbranimi prebivalci Ljubljane in Rogaške Slatine. Vprašalnik je vseboval 16 vprašanj in je
bil razdeljen na tri dele. V prvem delu vprašalnika smo od anketiranih pridobili socialnodemografske podatke, in sicer spol, starost in stopnjo končane izobrazbe. V drugem delu
vprašalnika so bila postavljena vprašanja, s katerimi smo želeli ugotoviti, koliko so
posamezniki informirani o darovanju organov. V zadnjem delu vprašalnika smo želeli
ugotoviti pripravljenost za darovanje organov. Drugi vprašalnik je bil namenjen
anketiranju zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester, zaposlenih v Splošni bolnišnici
Celje. Vprašalnika sta bila sestavljena z namenom, da ugotovimo poznavanje,
pripravljenost in razumevanje te teme.
Podatke, dobljene iz izpolnjenih vprašalnikov, smo ročno obdelali in jih računalniško
prikazali v obliki grafov in tabel s pomočjo programa Microsoft Excel.
Uporabljena je bila tudi komparativna metoda, s katero smo primerjali rezultate,
pridobljene iz identične raziskave, ki je bila izvedena leta 2005 med naključno izbranimi
prebivalci v Ljubljani in Rogaški Slatini. Dobljene rezultate raziskave, izvedene leta 2005,
smo primerjali z rezultati, pridobljenimi z raziskavo, ki smo jo prav tako izvedli med
naključno izbranimi prebivalci v Ljubljani in manjšem mestu Rogaška Slatina.

8.5 Raziskovalno okolje
Raziskava je potekala na dveh področjih. Prvo področje raziskave so predstavljali
zdravstveni tehniki in medicinske sestre, zaposleni v Splošni bolnišnici Celje. Anketne
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vprašalnike smo poslali na šest oddelkov, in sicer na Oddelek za bolezni prebavil,
Kardiološki oddelek, na enoto Intenzivne kirurške medicine, Oddelek interne intenzivne
medicine, Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo ter na Nevrološki
oddelek. Na vsak oddelek je bilo poslanih 15 anketnih vprašalnikov. Skupno je bilo
razdeljenih 90 anketnih vprašalnikov.
Drugo področje raziskave pa predstavljajo naključno izbrani ljudje na ulicah v mestu
Ljubljana in manjšem mestu Rogaška Slatina. Vzorec anketiranih predstavlja 100
naključno izbranih ljudi.

8.6 Raziskovalni vzorec
Na prvem področju raziskave, ki je bilo izvedena v Splošni bolnišnici Celje, je raziskovalni
vzorec zajemal skupno 90 anketiranih zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester.
Drugo področje raziskave, ki je bila izvedena med naključno izbranimi prebivalci mesta
Ljubljana in mesta Rogaška Slatina, je zajemalo 100 ljudi, in sicer 50 ljudi, anketiranih v
Ljubljani, in 50 ljudi, anketiranih v Rogaški Slatini.

8.7 Etični vidik
Za izvedbo raziskave smo pridobili soglasje komisije za medicinsko-etična vprašanja
Splošne bolnišnice Celje ter soglasje službe za zdravstveno nego. Vse glavne sestre
oddelkov in glavno sestro Splošne bolnišnice Celje smo kasneje seznanili s pridobljenimi
rezultati. Vsak anketiranec je bil seznanjen o namenu in vsebini raziskave ter je bil osebno
zaprošen za sodelovanje. Pojasnjeno je bilo, da je sodelovanje prostovoljno in da imajo
možnost odklonitve. Vsakemu anketirancu je bila zagotovljena zaupnost in anonimnost
njihovih odgovorov.
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Pri raziskovalnem delu magistrskega dela smo upoštevali etična in moralna načela
Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

8.8 Čas poteka raziskave
Raziskava je potekala meseca marca in aprila 2010. Anketiranje javnih uslužbencev je
potekalo med dopoldanskim delovnim časom.

8.9 Širjenje raziskovalnih rezultatov
Rezultati bodo predstavljeni v strokovni literaturi Zdravstvene nege in zdravstva ter
internem glasilu Monitor v Splošni bolnišnici Celje.

8.10 Omejitve in predpostavke
V raziskavi so sodelovale osebe, starejše od 18 let.
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9 REZULTATI RAZISKAVE

9.1 Rezultati ankete, opravljene med prebivalci mesta Ljubljana in
manjšega mesta Rogaška Slatina
Graf 1: Spol anketiranih – Ljubljana
Spol Ljubljana

Moški
24%
Moški
Ženski
Ženski
76%

V Ljubljani je bilo anketiranih 12 (24 %) moških in 38 (76 %) žensk.
Graf 2: Spol anketiranih – Rogaška Slatina
Spol Rogaška

Moški
28%
Moški
Ženski
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72%

V Rogaški Slatini je bilo anketiranih 14 (28 %) moških in 36 (72 %) žensk.
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Graf 3: Izobrazba anketirancev – Ljubljana
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Največje število anketiranih v Ljubljani ima srednješolsko izobrazbo (26; 52 %), 8 (16 %)
anketiranih ima višješolsko izobrazbo, 6 (12 %) ima visokošolsko izobrazbo in prav toliko
jih ima univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo, 4 (8 %) imajo končano osnovno šolo.
Graf 4: Izobrazba anketirancev – Rogaška Slatina
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Več kot polovica anketiranih v Rogaški Slatini ima srednješolsko izobrazbo (29; 58 %), 9
(18 %) jih ima višješolsko izobrazbo, 7 (14 %) jih ima osnovnošolsko izobrazbo, 3 (6 %)
imajo univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo in 2 (4 %) imata visokošolsko izobrazbo.
Graf 5: Starost anketirancev – Ljubljana
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Največ anketiranih v mestu Ljubljana je starih od 31 do 50 let, in sicer 20 (40 %), 16 (32
%) jih je starih od 18 do 30 let in 14 (28 %) jih ima nad 51 let.
Graf 6: Starost anketirancev – Rogaška Slatina
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Kar 30 (60 %) anketirancev je starih od 31 do 50 let, 11 (22 %) jih je starih od 18 do 30 let
in 9 (18 %) jih je starih nad 51 let.
Graf 7: Vaši občutki, ko premišljujete o temi darovanja organov
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Rezultati so pokazali, da prebivalci Rogaške Slatine občutijo večji strah , da zdravniki ne
naredijo vsega 13 (26 %), občutijo tudi večji strah pred zlorabo organov 17 (34 %) kot
prebivalci mesta Ljubljane, medtem ko pa imajo prebivalci Ljubljane večji strah pred
smrtjo 21 (42 %) in občutijo tudi večji strah pred izmaličenostjo 13 (26 %).
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Graf 8: Vloga medijev pri darovanju organov
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Največ so anketirani izvedeli o darovanju organov v časopisu in na televiziji. Nekaj
informacij so pridobili v zloženkah in letakih ter v revijah. Pod odgovor drugje pa so
navedli v šoli, na strokovnih seminarjih, na fakulteti, na zavodu za darovanje organov, od
znancev, na internetu, v službi in v zdravstvenem domu.
Graf 9: Poznavanje teme o darovanju organov

90
80
70
60
50

Rogaška

40

Ljubljana

30
20
10
0

da

ne

Rogaška

16

84

Ljubljana

28

72

73

Leja Kovačič: Problem pomanjkanja darovalcev organov in ozaveščenost javnosti

Kar 42 (84 %) anketiranih iz Rogaške Slatine je odgovorilo, da o darovanju organov ne
vedo dovolj. V Ljubljani so o tej temi malo bolje informirani, saj jih je 14 (28 %)
odgovorilo, da o tej temi vedo dovolj.
Graf 10: Pogovor z najbližjimi
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V Rogaški se jih je 20 (40 %) anketiranih pogovarjalo o darovanju organov z najbližjimi,
medtem ko se je v Ljubljani o tej temi pogovarjalo 25 (50 %) anketiranih.

Graf 11: O tej temi se ne pogovarjamo, ker …
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Na vprašanje, zakaj se ne pogovarjajo o tej temi, jih je v Rogaški Slatini največ 25 (73,5
%) odgovorilo, da še niso razmišljali o tem, 8 (23,5 %) jih je odgovorilo, da se jim to zdi
zaenkrat nepomembno in 1 (3 %) anketirana oseba je odgovorila, da se ji zdi to velika
življenjska odločitev. V Ljubljani jih je prav tako največ 16 (64 %) odgovorilo, da še niso
razmišljali o tem, 5 (20 %) jih je odgovorilo, da se nočejo pogovarjati o smrti, in 4 (16 %),
da se jim zdi to zaenkrat nepomembno.
Graf 12: Poznavanje odločitev najbližjih o tem, ali želijo po smrti darovati organe in
tkiva v namene presaditve
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Samo 8 (16 %) anketirancev Rogaške Slatine pozna odločitev najbližjih in le 14 (28 %)
anketiranih prebivalcev Ljubljane pozna pritrdilen odgovor na to vprašanje.
Graf 13: Možnost presajanja organov in tkiv – Ljubljana
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V Ljubljani je velika večina odgovorila, da je možno uspešno presaditi ledvice (48; 96 %),
srce 48 (96 %), kostni mozeg 44 (88 %), kožo 36 (72 %), jetra 33 (66 %) in srčne zaklopke
31 (62 %). Za ostale organe pa menijo, da jih ni možno uspešno presaditi oziroma za to ne
vedo.
Graf 14: Možnost presajanja organov in tkiv – Rogaška Slatina
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V Rogaški Slatini je 49 anketirancev mnenja, da je možno uspešno presaditi ledvice (98
%), srce 49 (98 %), kostni mozeg 41 (82 %), kožo 39 (78 %), jetra 35 (70 %) in srčne
zaklopke 26 (52 %). Za ostale organe pa večina meni, da jih ni možno uspešno presaditi
oziroma tega ne vedo.
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Graf 15: Življenje prejemnika darovanega organa
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Enako število anketiranih v Ljubljani in Rogaški Slatini se je odločilo za odgovor, da
prejemnik darovanega organa lahko živi normalno življenje, ampak mora hoditi na redne
kontrolne preglede. 17 (34 %) anketirancev v Ljubljani je mnenja, da prejemnik
darovanega organa lahko živi normalno življenje. 14 (28 %) anketirancev iz Rogaške
Slatine je mnenja, da lahko prejemnik darovanega organa živi z določenimi omejitvami.
Ostali so mnenja, da ne more normalno živeti oziroma tega ne vedo.
Graf 16: Možnost darovanja organov za časa življenja
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Velika večina anketiranih v Ljubljani (44; 88 %) in v Rogaški Slatini (41; 82 %) je mnenja,
da je možno za časa življenja darovati določene organe, saj postopek darovanja ni smrtno
nevaren. V obeh mestih sta le (2; 4 %) mnenja, da to ni možno, ker potem človek v vsakem
primeru umre. Pod možnost drugo so navedli, da lahko darujemo tiste organe, ki jih telo
lahko pogreša, oziroma tiste, ki se lahko obnovijo (npr. kostni mozeg), ter da je možno
darovati določene organe, ampak je pri vsaki operaciji določena možnost tveganja.
Nekateri so bili mnenja, da odgovora ne vedo.
Graf 17: Zavrnitveni odziv darovanega organa
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Prav vsi anketiranci so odgovorili, da do zavrnitve organov lahko pride, vendar da niso
pogoste.
Graf 18: Darovanje organov kot pozitivno dejanje
120
100
80
Rogaška

60

Ljubljana

40
20
0

da

ne

ne vem

Rogaška

90

2

8

Ljubljana

96

0

4

78

Leja Kovačič: Problem pomanjkanja darovalcev organov in ozaveščenost javnosti

V Rogaški Slatini je večina (45; 90 %) mnenja, da je darovanje organov pozitivno dejanje,
le 1 (2 %) je mnenja, da ni, in 4 (8 %) tega ne vedo, medtem ko so v Ljubljani v večini
mnenja, da je darovanje organov pozitivno dejanje, le 2 (4 %) sta odgovorila z ne vem.
Graf 19: Pripravljenost darovanja organov po smrti
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Večina anketiranih v Rogaški Slatini (27; 54 %) in v Ljubljani (29; 58 %) je pripravljenih
darovati svoje organe po smrti. 20 (40 %) v Rogaški Slatini in 17 (34 %) v Ljubljani jih o
tem še ni razmišljalo, ostali pa ne bi darovali svojih organov po smrti.
Graf 20: Pripravljenost za darovanje organov
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V Rogaški Slatini bi (32; 64 %) anketiranih darovalo svoje organe po smrti, 12 (24 %) bi
jih darovalo kadar koli, 4 (8 %) jih ne bi darovali in 2 (4 %) bi darovala svoje organe za
časa življenja. V Ljubljani bi (28; 56 %) anketiranih darovalo organe po smrti, 11 (22 %)
bi jih darovalo kadar koli, 9 (18 %) jih ne bi nikoli darovalo in 2 (4 %) bi darovala svoje
organe za časa življenja.
Graf 21: Vpis darovalca organov na kartico zdravstvenega zavarovanja
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Kar 48 (96 %) anketiranih v Rogaški Slatini in 46 (92 %) v Ljubljani ni vpisanih kot
darovalec organov na KZZ. Le 2 (4 %) v Rogaški Slatini in 4 (8%) anketirani v Ljubljani
so vpisani na KZZ.
Graf 22: Zaupanje v zdravnike
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33 (66 %) anketiranih v Rogaški Slatini zaupa zdravnikom, v Ljubljani pa zdravnikom
zaupa 41 (82 %) anketiranih.

9.2 Rezultati ankete, opravljene med medicinskimi sestrami in
zdravstvenimi tehniki, zaposlenimi v Splošni bolnišnici Celje
Graf 23: Struktura anketiranih oseb po spolu
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V raziskavi je sodelovalo 82 (91 %) medicinskih sester in 8 (9 %) zdravstvenih tehnikov.
Graf 24: Struktura anketiranih oseb po starosti

Nad 51 let
3%

Od 18 do 30 let
31%

Od 18 do 30 let
Od 31 do 50 let
Nad 51 let

Od 31 do 50 let
66%

81

Leja Kovačič: Problem pomanjkanja darovalcev organov in ozaveščenost javnosti

Največ, to je 59 anketirancev (66 %), je starih od 31 do 50 let, 28 ali 31 % jih je starih od
18 do 30 let in 3 (3 %) so stari nad 51 let.
Graf 25: Struktura anketiranih po izobrazbi
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Največ anketiranih, to je 52 (58 %), ima končano srednjo izobrazbo, sledi visokošolska
izobrazba 34 (38 %), 2 (2 %) imata višješolsko izobrazbo in prav toliko jih ima končano
univerzitetno ali podiplomsko izobraževanje.
Graf 26: Osebno stališče do darovanja organov po smrti
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Iz grafa 26 lahko razberemo, da velika večina (73; 81 %) podpira darovanje organov, 16
(18 %) jih je odgovorilo, da so neopredeljeni do teh postopkov, in le 1 (1 %) je proti
darovanju organov.
Graf 27: Darovanje organov
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Iz grafa 27 je razvidno, da bi kar 65 anketiranih (72 %) darovalo svoje organe, 18 (20 %)
jih o tem še ni razmišljalo in le 7 (8 %) anketiranih ne bi darovalo svojih organov.
Graf 28: Sprejemanje organov od umrlega darovalca
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79 (88 %) anketiranih bi sprejelo organ umrlega darovalca za presaditev, če bi bili
neozdravljivo bolni, le 9 (10 %) jih je odgovorilo z ne vem in le 2 (2 %) organa ne bi
sprejela.
Graf 29: Možganska smrt kot smrt osebe
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Večina, to je 71 ali 79 %, je odgovorila da pojmujejo možgansko smrt kot smrt osebe. 13
(14 %) jih je glede tega negotovih in 6 (7 %) jih meni, da možganska smrt ne pomeni smrti
osebe.
Graf 30: Postopki ugotavljanja možganske smrti ter škodovanje bolnikovemu
zdravstvenemu stanju

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Bolnišnica Celje

Da

Ne

Ne vem

5,5

79

15,5

84

Leja Kovačič: Problem pomanjkanja darovalcev organov in ozaveščenost javnosti

Kar 71 (79 %) anketiranih je mnenja, da s postopki ugotavljanja možganske smrti ni
možno škodovati bolnikovemu zdravstvenemu stanju. 14 (15,5 %) jih je obkrožilo odgovor
ne vem in 5 (5 %) jih je mnenja, da je možno s temi postopki škodovati bolniku.
Graf 31: Strokovnost in etičnost pri kliničnih in dopolnilnih preiskavah možganske
smrti
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39 (43 %) anketiranih meni, da klinične in dopolnilne preiskave ugotavljanja možganske
smrti niso prav nič strokovno in etično oporečne. 21 (23 %) jih meni, da so malo oporečne
in enako število jih meni, da so srednje oporečne. Ostali so se opredelili za odgovore precej
7 (8 %), za povsem in ne vem pa samo po 1 (1 %) anketiranec.
Graf 32: Sodelovanje pri ugotavljanju možganske smrti s psihičnega vidika
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Večina (41; 45,5 %) jih je mnenja, da je sodelovanje pri ugotavljanju možganske smrti s
psihičnega vidika srednje težko. 36 (40 %) jih meni, da je to zelo težko, in 13 (14,4 %)
anketiranih je mnenja, da ni prav nič težko.
Graf 33: Sodelovanje pri postopku ugotavljanja možganske smrti
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Kar 55 (61 %) jih še nikoli ni sodelovalo v postopku ugotavljanja možganske smrti, ostali
anketiranci 35 (39 %) pa so že sodelovali v tem postopku. Od teh, ki so že sodelovali v tem
postopku, jih je 19 (54 %) sodelovalo od enkrat do trikrat, 7 (20 %) jih je sodelovalo od
štirikrat do desetkrat in 9 (26 %) jih je sodelovalo več kot desetkrat.
Graf 34: Sodelovanje pri postopkih vzdrževanja mrtvega darovalca organov
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69 (77 %) anketiranih še ni sodelovalo pri postopkih vzdrževanja mrtvega darovalca
organov, 21 (23 %) anketiranih pa je že sodelovalo pri tem postopku. Od teh, ki so pri tem
postopku sodelovali, jih je 15 (72 %) sodelovalo od enkrat do trikrat, 3 (14 %) pa so
sodelovali od štirikrat do desetkrat in prav toliko jih je pri tem postopku sodelovalo več kot
desetkrat.
Graf 35: Sodelovanje pri postopkih priprave in spremljanja potencialnega darovalca
organov ter prisotnost stresa
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Velika večina, 59 (66 %), jih je odgovorila, da ne sodelujejo pri teh postopkih. 26 (29 %)
anketiranih je mnenja, da so zaradi sodelovanja pri postopkih priprave in spremljanja
potencialnega darovalca organov pod večjim stresom, 3 (3 %) so mnenja, da ne, in 2 (2 %)
sta odgovorila z ne vem.
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Graf 36: Postopki vzdrževanja mrtvega darovalca organov ter izgorelost
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Na to vprašanje je pritrdilno odgovorilo 17 (19 %) anketiranih, 5 (5,5 %) jih je mnenja, da
se ne počutijo izgoreli, 1 (1 %) pravi, da ne ve, in kar 67 (74,5 %) anketiranih ne sodeluje
pri teh postopkih.
Graf 37: Stališča religije do darovanja organov
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Kot je iz grafa 37 razvidno, kar 67 (75 %) anketiranih ne ve in ne pozna stališča različnih
religij do darovanja organov, 12 (13 %) jih meni, da vsa ta verstva podpirajo darovanje
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organov po smrti, in ostalih 11 (12 %) anketiranih meni, da vsa verstva nasprotujejo
darovanju organov po smrti.
Graf 38: Poznavanje transplantacijske dejavnosti v Sloveniji

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Bolnišnica Celje

Prav nič

Malo

Srednje

Precej

Povsem

5,5

45,5

38

10

1

5 (5,5 %) anketirancev meni, da o transplantacijski dejavnosti v Sloveniji ne vedo prav
ničesar, 41 (45,5 %) jih je o tem seznanjenih malo, 34 (38 %) anketiranih meni, da
transplantacijsko dejavnost poznajo srednje dobro, 9 (10 %) jih je mnenja, da jo poznajo
precej dobro, in le 1 (1 %) anketiranec je mnenja, da povsem dobro pozna transplantacijsko
dejavnost v Sloveniji.
Graf 39: Videnje transplantacijske dejavnosti
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Anketiranci največkrat, 48 (53 %), vidijo transplantacijsko dejavnost kot darilo umrlih za
življenje, 30 (33 %) anketirancev je mnenja, da je to edini način zdravljenja pri odpovedi
organov, ostalih 6 (7 %) je mnenja, da je to etično vprašljivo, in enako število anketiranih
odgovora ne pozna.
Graf 40: Pridobivanje znanja o transplantacijski dejavnosti
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Anketiranci so največ znanja o transplantacijski dejavnosti pridobili na delovnem mestu, in
sicer 40 (22,5 %) anketiranih, nato sledi odgovor iz strokovne literature (37; 20,9 %), v
okviru šolskega izobraževanja (33; 18,6 %), v javnih medijih (31; 17,5 %), z interneta (19;
10,7 %), na strokovnih seminarjih (16; 9 %), 1 (0,5 %) pa je izbral odgovor drugo.
Graf 41: Delodajalec in izobraževanje o transplantacijski dejavnosti
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Večina (82; 91 %) anketiranih je odgovorila, da s strani delodajalca niso bili poslani na
izobraževanje o transplantacijski dejavnosti, in le 8 (9 %) anketiranih je bilo poslano na
izobraževanje o tej temi.
Graf 42: Poznavanje teme darovanja organov
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Kar 80 (89 %) anketiranih je odgovorilo, da o darovanju organov vedo premalo, in le 10
(11 %) jih je mnenja, da o tej temi vedo dovolj.

Graf 43: Pogovor z najbližjimi
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Kot je iz grafa 43 razvidno, se jih je o darovanju organov pogovarjalo z najbližjimi 41
(45,5 %) anketiranih, 49 (54,5 %) pa se jih o tej temi ni pogovarjalo.
Graf 44: O tej temi se ne pogovarjamo, ker …
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35 (71,5 %) anketirancev je na vprašanje, zakaj se o temi darovanja organov ne
pogovarjalo, odgovorilo, da še niso razmišljali o tem, 8 (16,5 %) jih je mnenja, da se jim to
zaenkrat zdi nepomembno. Ostali so odgovorili, da se nočejo pogovarjati o smrti 4 (8 %) in
2 (4 %) sta izbrala odgovor drugo.
Graf 45: Poznavanje odločitev najbližjih o tem, ali želijo po smrti darovati organe in
tkiva v namen presaditve
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Več kot polovica anketirancev 56 (62 %) ne pozna odločitve najbližjih o tem, ali želijo po
smrti darovati svoje organe in tkiva v namene presaditve, in 34 (38 %) jih pozna njihovo
odločitev.
Graf 46: Možnost presajanja organov in tkiv
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Večina (86; 95,5 %) jih je mnenja, da je možno uspešno presaditi ledvice, srce 84 (93
%), jetra 75 (83,5 %), kostni mozeg 75 (83 %), roženico 74 (82 %), kožo 71 (79 %) in
pljuča 57 (63 %). Za ostale organe je večina mnenja, da jih ni možno uspešno presaditi
oziroma tega ne vedo.
Graf 47: Darovanje organov kot pozitivna dejavnost
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Kar 83 (92 %) anketiranih je mnenja, da je darovanje organov pozitivno dejanje, in samo 7
(8 %) anketiranih je odgovorilo, da tega ne vedo, za odgovor ne se ni odločil nobeden od
anketiranih.
Graf 48: Vpis darovalca organov na kartico zdravstvenega zavarovanja
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Le 4 (4,5 %) so vpisani kot darovalci organov na kartici zdravstvenega zavarovanja in kar
86 (95,5 %) anketirani ni vpisanih.
Graf 49: Kartica SEM DAROVALEC
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Le 10 (11 %) anketiranih ima kartico SEM DAROVALEC in 80 (89 %) anketirancev
kartice nima.
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9 RAZPRAVA
Vzpodbuden je podatek, da nas letos razveseljujejo podatki o povečani transplantacijski
dejavnosti v Sloveniji v zadnjih mesecih. Ne samo da je presaditev organov spet več,
presajajo tudi pri vse bolj »kompliciranih« bolnikih, takih, ki jim še do pred kratkim ne bi
bilo rešitve, danes pa po zaslugi presaditve organov živijo, in to dovolj kakovostno
življenje. Tako na primer pri zadnji novosti, ki so jo opravili v edinem slovenskem
transplantacijskem centru v UKC Ljubljana, ko so bolniku sočasno presadili srce in
ledvico. Še nedavno je bilo ledvično popuščanje kontraindikacija za presaditev srca in
nasprotno, srčno popuščanje kontraindikacija za presaditev ledvice. Danes pa lahko
bolniku, ki ima dve hudi bolezni, od katerih bi bila ena, srčno popuščanje, usodna,
pomagajo tako, da presadijo oba obolela organa (Lorenčič, 2010).
Skupaj so letos presadili za 30 % več organov kot lani. Povečan zagon transplantacijske
dejavnosti se je lahko zgodil, ker se je za več kot 100 % povečalo število darovalcev
organov. Ti podatki nakazujejo, da se je slovenska transplantacijska medicina morda le
izvila iz krča, v katerem se je znašla pred približno petimi leti, potem ko je uplahnil elan
prvih let po pridružitvi Eurotransplantu leta 2000 in je upadlo tako število umrlih
darovalcev kot število presajenih organov (Lorenčič, 2010).
Kot kažejo statistični podatki, se transplantacijska dejavnost izboljšuje. Darovalcev in
presaditev organov je iz leta v leto več, kar je zelo vzpodbuden podatek. Z raziskavo smo
skušali ugotoviti, kolikšna je informiranost in pripravljenost ljudi za darovanje organov.
Opravljeni sta bili dve raziskavi, in sicer med prebivalci mesta Ljubljana in manjšega
mesta Rogaška Slatina ter raziskava med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki,
zaposlenimi v Splošni bolnišnici Celje na Oddelku za interno intenzivno medicino, v Enoti
intenzivne kirurške medicine, na Kardiološkem oddelku, na Nevrološkem oddelku, na
Oddelku za bolezni prebavil in Oddelku za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo.
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V raziskavi, ki je bila opravljena med prebivalci Ljubljane in Rogaške Slatine, je
sodelovalo 100 anketiranih. 50 anketiranih je bilo prebivalcev mesta Ljubljana in 50
anketiranih prebivalcev manjšega mesta Rogaška Slatina.
Med anketiranimi prebivalci Ljubljane je v raziskavi sodelovalo 38 (76 %) žensk in 12 (24
%) moških. Med njimi so prevladovali anketiranci s srednješolsko izobrazbo, in sicer je
bilo takšnih 26 (52 %), končano višješolsko izobrazbo je imelo 8 (16 %) anketiranih, 6 (12
%) jih je imelo končano visokošolsko ali univerzitetno oziroma podiplomsko izobrazbo in
4 (8 %) anketirani so imeli končano osnovnošolsko izobrazbo. Anketirance smo razdelili v
tri starostna obdobja, in sicer v mestu Ljubljana prevladujejo anketiranci, stari med 31 in
50 let, teh je v raziskavi sodelovalo 20 (40 %). 16 (32 %) jih je bilo v starostni skupini od
18 do 30 let in 14 (28 %) jih je bilo starih nad 51 let.
Prav tako je med anketiranimi prebivalci Rogaške Slatine prevladoval ženski spol, in sicer
je v raziskavi sodelovalo 36 (72 %) žensk in 14 (28 %) moških. Prevladovali so anketiranci
s srednješolsko izobrazbo 29 (58 %), višješolsko izobrazbo je imelo 9 (18 %) anketiranih,
7 (14 %) jih je imelo osnovnošolsko izobrazbo, 3 (6 %) so imeli univerzitetno ali
podiplomsko izobrazbo in le 2 (4 %) sta imela visokošolsko izobrazbo. Glede na starost jih
je bilo največ – 30 (60 %) starih od 31 do 50 let. 11 (22 %) jih je bilo starih od 18 do 30 let
in 9 (18 %) jih je bilo starih nad 51 let.
Anketirance smo najprej spraševali, kaj čutijo, ko premišljujejo o temi darovanja organov.
Podane so bile trditve in anketiranci so morali obkrožiti tisto, ki opisuje njihove občutke,
ko slišijo besedo darovanje organov. Iz odgovorov je razvidno, da so v glavnem vsi
anketiranci ob tej temi sproščeni. Največja razlika med anketiranimi prebivalci Ljubljane
in Rogaške Slatine se je pokazala v tem, da anketirani prebivalci Ljubljane občutijo večji
strah pred smrtjo, občutijo manj veselja, imajo večji strah pred izmaličenostjo telesa,
medtem ko anketirani prebivalci Rogaške Slatine občutijo večji strah, da zdravniki ne
naredijo vsega, in strah pred zlorabo. Te ugotovitve so se potrdile tudi v identični
raziskavi, ki smo jo opravili leta 2005 med naključno izbranimi prebivalci Ljubljane in
Rogaške Slatine.
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Mediji so zelo razširjena veja komunikacije in podajanja novitet javnosti. Lahko so tudi
zelo dobri zdravstvenovzgojni pripomočki. Zelo pomembna je komunikacija in
reklamiranje, saj se s tem poveča informiranost med prebivalci (Logar, 1999).
Pri raziskovanju je zanimivo izvedeti, koliko in kje so anketiranci izvedeli o določeni temi.
Medij je danes eden izmed najmočnejših virov za prenos informacij in tako seznanitev
prebivalcev s problematično temo. Kot najmočnejši vir informacij o darovanju organov so
se je pokazali časopis, televizija in revije. Nekaj informacij so anketiranci pridobili v
zloženkah in letakih. Pod odgovor drugo pa so navedli v šoli, na strokovnih seminarjih, na
fakulteti, na Zavodu za darovanje organov, od znancev, na internetu, v službi in v
zdravstvenem domu.
Tudi v raziskavi, ki smo jo opravili leta 2005, sta se za najmočnejši vir informacij o
darovanju organov izkazala časopis in televizija. Iz časopisa so informacije pridobili
predvsem starejši ljudje, medtem ko so mlajši največ izvedeli preko televizije. Ta razlika je
seveda pričakovana, saj je televizija medij, ki ga mladi zelo radi spremljajo, kar je potrdilo
že veliko raziskav. Starejši pa so bolj dovzetni za prebiranje časopisov.
Rezultati na šesto vprašanje, ali se jim zdi, da o darovanju organov vedo dovolj, so bili
pričakovani. Poznavanje te teme je žal na zelo nizki ravni. Večina, kar 42 (84 %)
anketiranih prebivalcev Rogaške Slatine ni dovolj informiranih. V Ljubljani je
informiranost malo boljša, ampak kljub temu nezadovoljiva, saj jih je samo 14 (28 %)
odgovorilo, da o tej temi vedo dovolj. Verjetno je vzrok v tem, da je ljudi strah smrti,
nočejo se pogovarjati o smrti, kaj šele da bi o tem razmišljali. V večjem mestu so ljudje
bolje informirani, verjetno se informacije hitreje širijo, ljudje so bolj odprti za nove teme,
medtem ko so v manjšem mestu ljudje bolj zaprti in je to za njih tabu tema. Najslabše so
informirani ljudje z osnovnošolsko izobrazbo, saj so vsi odgovorili, da o tej temi ne vedo
dovolj. Najbolje so informirani anketiranci, ki imajo končano srednješolsko izobrazbo.
Pri darovanju organov je zelo pomembno, da se pogovarjamo o tej temi z najbližjimi še
preden nastopi smrt, tako da vemo, kako je bil najbližji opredeljen. Čeprav je bil umrli
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opredeljen kot darovalec, pa lahko po zakonu sorodniki temu nasprotujejo, kar se tudi
mnogokrat zgodi (Vončina, 2001).
Nekateri so ob nenadni izgubi svojega sorodnika v globoki žalosti prvič soočeni z
vprašanjem o darovanju organov. Nobenega ne smemo obsojati, če nam takrat sodelovanje
odkloni in s tem onemogoči, da bi nekdo, ki je hudo bolan, ozdravel. Prav zaradi tega je
zelo pomembno, da ljudi seznanimo s to možnostjo, da se o tem pogovarjajo. In prav bi
bilo, da bi odločitev o pripravljenosti darovanja povedali najbližjim.
Enkrat je žal potrebno načeti temo o koncu, ki ga nihče ne pozna in ki ga ne moremo
kontrolirati.
Raziskava je pokazala, da se anketiranci iz Ljubljane o tej temi več pogovarjajo z
najbližjimi kot anketiranci iz Rogaške Slatine. V Ljubljani je 25 (50 %) anketirancev
odgovorilo pritrdilno, v Rogaški Slatini pa 20 (40 %). Ta rezultat je glede na prejšnji
odgovor pričakovan. V večjem mestu so prebivalci bolje informirani o temi darovanja
organov in se o tem tudi več pogovarjajo. Iz odgovorov je razvidno, da se predvsem ženske
več pogovarjajo z najbližjimi. To je čisto razumljivo, saj so ženske bolj čustvene in so bolj
pripravljene za pogovor kot moški.
Na vprašanje, zakaj se o tej temi ne pogovarjajo, je večina odgovorila, da o tem še niso
razmišljali. Nekaterim se to zdi zaenkrat še nepomembno, drugi pa se nočejo pogovarjati o
smrti. Te odgovore si lahko interpretiramo tako, da je za večino ljudi to tabu tema in se
nočejo o tem pogovarjati in razmišljati. Iz rezultatov je razvidno, da se samo anketiranci iz
Ljubljane nočejo pogovarjati o smrti, kajti noben anketiranec iz Rogaške Slatine se ni
odločil za ta odgovor. Verjetno bolj izražajo strah do smrti in se je bojijo.
Odsotnost komunikacije v družini v primeru smrti bližnjega sproži veliko zadrege. Že ob
tako hudi stiski, ki jo prinaša situacija sama, se morajo sedaj svojci odločiti o tem, ali bodo
darovali organe ali ne, čeprav jim pokojnikova odločitev ni znana. Pojavi se strah, da bi z
odločitvijo delovali proti njegovi volji. Zato je zelo pomembno, da poznamo odločitev
najbližjih o tem, ali želijo po smrti darovati organe in tkiva v namene presaditve ali ne.
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Tako se tako izognemo mučnim odločitvam, ki jih moramo sprejeti ob smrti najbližjega
(Vončina, 2003a, str. 25).
Žal pa je raziskava pokazala, da le majhno število anketiranih pozna odgovor na to
vprašanje. Pokazalo se je, da anketiranci iz Ljubljane v večjem številu poznajo odločitev
najbližjih kot anketiranci iz Rogaške Slatine. V Ljubljani jih 14 (28 %) anketiranih pozna
odločitev najbližjih, v Rogaški Slatini pa le 8 (16 %) anketiranih. Tako velik procent
anketirancev, ki ne poznajo odločitve najbližjih glede darovanja organov, je povsem
razumljiv in žal tudi pričakovan, saj se s sorodniki redkokdaj pogovarjamo o smrti. Zaradi
tragičnosti, ki se zgodi ob izgubi ljubljene osebe, se verjetno smrt zdi vsem nekaj, kar je še
zelo daleč in kar se zgodi le drugim. Pričakovano je, da starejši v večjem številu vedo za
odločitev svojih najbližjih. Verjetno že sami razmišljajo o tem in tako jih zanimajo še
mnenja drugih. Tudi pri tem vprašanju se je potrdilo, da ženske v večjem številu poznajo
odločitev najbližjih – verjetno zaradi močnejših čustev in pogovorov.
Danes je možno uspešno presaditi jetra, ledvice, pljuča, srce, trebušno slinavko, kožo,
kostni mozeg, roženico, srčne zaklopke in žile. Od tega v Sloveniji uspešno presajajo
ledvice, srce, jetra, pljuča in trebušno slinavko (Vončina, 2003b, str. 13).
Pri anketirancih se je pokazalo, da so dobro informirani o tem, da je možno uspešno
presaditi ledvice, srce, kostni mozeg, kožo, jetra in srčne zaklopke. Najmanj pravilnih
odgovorov je bilo pri pljučih, trebušni slinavki, kosteh, roženici in žilah. Pridobljeni
rezultati se povezujejo z informacijami, ki se največkrat pojavljajo v medijih.
Anketiranci v Ljubljani in Rogaški Slatini so največkrat odgovorili pritrdilno, da je možno
uspešno presaditi ledvice, srce in kostni mozeg. Za ledvice je danes skoraj že vsem znano,
da jih je možno presaditi, saj se ta poseg izvaja rutinsko. V letu 2009 so v Sloveniji
uspešno presadili 43 ledvic, letos do konca junija že 34. presaditev ledvic je zanimiva
predvsem zato, ker je darovalec lahko živ. Presaditve srca niso tako zelo pogoste, so pa
zelo odmevne. Lani so takšnih presaditev v Sloveniji opravili 18, letos do konca junija že
10. Zavedati se moramo, da za vsak drugi odpovedan organ laže najdemo nadomestno
terapijo, medtem ko odpoved srca pomeni smrt.
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O presaditvi kostnega mozga se je v medijih verjetno največ pisalo. Največkrat potrebujejo
presaditev lastnega mozga rakavi bolniki. Največ anketirancev je mnenja, da ni možno
oziroma da ne vedo, ali je možno uspešno presaditi določena tkiva, kot so kosti, roženica,
srčne zaklopke in žile. Tudi v javnosti se manj govori o presaditvi tkiv, vedno se poudarja
darovanje in presajanje organov, zato je tudi večje število napačnih odgovorov pri
vprašanjih presaditve tkiv. Za nadomestitev nekaterih tkiv lahko uporabljamo umetne
materiale, npr.: za srčne zaklopke ali za kosti. Tkiva lahko odvzamemo tudi nekaj ur ali
celo dni po smrti, kar pa pri organih ni možno. Pridobljena tkiva lahko hranijo v posebnih
tkivnih bankah. Zanimivo je, da imajo donorski centri več težav pri pridobivanju dajalcev
tkiv kot organov, čeprav je postopek odvzema tkiv s strani zdravstvene skupine laže
izvesti.
Po raziskavi Logarjeve (1999) je razvidno, da ljudje izražajo najnižjo stopnjo
pripravljenosti za darovanje kosti in kože. Po njenih ugotovitvah skupni imenovalec obema
tkivoma najdemo v estetiki. Verjetno si nihče ne želi biti truplo brez kože in kosti.
Verjetno vsak razmišlja, kako bomo šli v grob brez kosti, ki dajejo telesu obliko in brez
kože, ki telo pokriva. S tem se strinja več raziskovalcev na tem področju.
Odpoved ledvic, pljuč, jeter ali srca je še pred leti pomenila neizogibno smrt. Danes k sreči
zaradi napredne medicine in darovalcev organov to ni več tako. Vsako leto po vsem svetu
napravijo na tisoče presaditev organov in tkiv in tako na smrt bolnim bolnikom podarijo
novo življenje. Vsak darovani organ, ki ga prejme bolnik, predstavlja za bolnikovo telo
tujek. Čeprav je transplantacijska medicina že zelo napredovala, pa kljub temu večkrat
pride do tveganj in nevšečnosti ter zavrnitve organov. Bolnik, ki prejme darovan organ, je
obsojen na vse življenje trajajoče zdravljenje z zdravili in pogostimi zdravniškimi pregledi.
S tem zmanjšujejo odpor organizma proti novemu organu, saj se ga telo kot vsakega tujka
skuša znebiti.
Na raziskovalno vprašanje, ali lahko prejemnik darovanega organa živi normalno življenje,
je večina anketiranih odgovorila, da lahko, ampak mora hoditi na redne kontrole. Takšnega
mnenja jih je v vsakem mestu enako, in sicer 22 (44 %) anketiranih. Ostali so mnenja, da
lahko živi normalno oziroma z določenimi omejitvami. Zanimivo je, da je le 1 (2 %)
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anketiranec iz Rogaške Slatine mnenja, da prejemnik darovanega organa ne more živeti
normalno. Ta podatek je zelo pozitiven, saj je iz njega razvidno, da se ljudje zavedajo, da
ima bolnik z darovanim organom lažje in boljše življenje.
Za čas življenja je možno darovati določene organe in tkiva. Lahko darujemo eno ledvico,
del jeter, del črevesja, kostni mozeg. Te organe oziroma tkiva lahko telo pogreša ali pa se v
telesu darovalca in prejemnika obnovijo. Po zakonu pa se lahko daruje le, če v primernem
času ni bilo mogoče dobiti umrlega dajalca ali pa če presaditev organa živega dajalca
zagotavlja boljše možnosti za zdravljenje prejemnika (Vončina, 2001).
Večina anketiranih v Ljubljani 44 (88 %) in v Rogaški Slatini 41 (82 %) je mnenja, da je
možno za časa življenja darovati določene organe, saj postopek darovanja ni smrtno
nevaren. V vsakem kraju sta le 2 (4 %) anketiranca odgovorila, da to ni možno, ker potem
človek v vsakem primeru umre. Pod možnost drugo so navedli, da lahko darujemo tiste
organe, ki jih telo lahko pogreša, oziroma tiste, ki se lahko obnovijo (npr.: kostni mozeg),
ter da je možno darovati določene organe, ampak je pri vsaki operaciji določena možnost
tveganja. Pri tem raziskovalnem vprašanju se izkaže, da so anketiranci o darovanju
organov in tkiv za časa življenja dobro informirani.
Po presaditvi lahko pride do zavrnitve organov. Zelo vzpodbuden je podatek, da so vsi
anketiranci na vprašanje, ali lahko po presaditvi pride do zavrnitve organov, odgovorili, da
lahko, vendar pa da zavrnitve niso pogoste. Ta podatek je zelo vzpodbuden, saj ljudje
verjamejo v takšno metodo zdravljenja. Verjamejo v njihovo uspešnost.
Darovanje organov je izraz največje medčloveške solidarnosti in vzajemnosti. Je zelo
plemenito in etično dejanje, ki ga podpira tudi večina verstev (Logar, 1999).
Kar 48 (96 %) anketiranih v Ljubljani in 45 (90 %) v Rogaški Slatini je na vprašanje, ali se
jim zdi darovanje organov pozitivno dejanje, odgovorijo pritrdilno. Samo 1 (2 %)
anketiranec iz Rogaške Slatine se s tem ne strinja in meni, da darovanje organov ni
pozitivno dejanje. Skoraj vsem se zdi darovanje organov pozitivno dejanje. Glede na to se
lahko vprašamo, zakaj nam primanjkuje darovalcev.
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Anketiranci so na raziskovalno vprašanje o pripravljenosti o darovanju organov izkazali
malo več kot 50 % pripravljenost. V Ljubljani je 29 (58 %) in v Rogaški Slatini 27 (54 %)
anketiranih odgovorilo, da so pripravljeni darovati svoje organe po smrti. Veliko je tudi
tistih, ki o tem še sploh niso razmišljali. V Ljubljani je takih 17 (34 %), v Rogaški Slatini
pa 20 (40 %). K temu lahko pripišemo premalo pogovarjanja in razmišljanja o tej temi.
Zanimivo, da predvsem starejši moški z osnovno in srednješolsko izobrazbo niso
pripravljeni darovati organov.
Darovanje organov razdelimo v dve skupini: živi darovalci ali zdravljenje z deli telesa
živega darovalca in mrtvi darovalci ali zdravljenje z deli telesa mrtvega darovalca. V
raziskavi se je pokazalo, da bi večina anketiranih svoje organe darovala po smrti. Za ta
odgovor se jih je v Ljubljani odločilo 28 (56 %) in v Rogaški Slatini 32 (64 %). Kadar koli
bi organe darovalo v Ljubljani 11 (22 %) in v Rogaški Slatini 12 (24 %) anketiranih.
Zanimivo je, da bi le 2 (4 %) anketirana v Ljubljani in prav takšno število v Rogaški Slatini
darovala svoje organe za časa življenja. Morda je vzrok v tem, da anketiranci niso dovolj
informirani o tej možnosti darovanja. Kar veliko število anketiranih se je opredelilo za
darovalce, vprašanje pa je, koliko bi se jih res dejansko odločilo za darovanje, če bi bili res
postavljeni pred tako odločitev.
Od leta 2004 je možen vpis za darovanje organov na kartico zdravstvenega zavarovanja.
Pri raziskovalnem vprašanju, ali so vpisani kot darovalci organov na kartico zdravstvenega
zavarovanja, pa so se pokazali čisto drugačni rezultati. Le 2 (4 %) anketiranca iz Rogaške
Slatine in le 4 (8 %) anketiranci iz Ljubljane so vpisani kot darovalci organov na kartici
zdravstvenega zavarovanja. To je zelo zastrašujoč podatek in tudi zelo zanimivo
raziskovalno področje za nadaljnje raziskovanje. Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj je kljub
pozitivnemu mnenju o darovanju organov tako malo tistih, ki se vpišejo kot darovalci.
Mogoče je za takšen rezultat krivo premajhna in predvsem preslaba informiranost javnosti
glede možnosti vpisa kot darovalec organov na kartico zdravstvenega zavarovanja. Lahko
pa tudi, da je ljudi strah, da v primeru, če se zapišejo kot darovalci, zdravniki ne bodo
naredili vsega, kar je v njihovih močeh, da jim v primeru bolezni pomagajo, če bodo
vedeli, da so potencialni darovalci.
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Večina anketiranih zaupa zdravnikom. Iz rezultatov je razvidno, da v večjem mestu kar 41
(82 %) anketiranih zaupa zdravnikom. V Rogaški Slatini je zaupanje v zdravnike malo
manjše, in sicer 33 (66 %) anketiranih zaupa v delo zdravnikov. Ti rezultati so se že
potrdili v identični raziskavi, ki je bila opravljena leta 2005.
Zanimivo je, da predvsem ženske dvomijo v delo zdravnikov. Vzroke za takšen rezultat bi
lahko iskali v osebnih izkušnjah anketirank. Lahko, da so se same znašle v situaciji, ki so
jim omajale ali utrdile zaupanje v delovanje zdravnikov.
Rezultati raziskave, opravljene med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki,
zaposlenimi v Splošni bolnišnici Celje
Raziskava je potekala med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki, zaposlenimi v
Splošni bolnišnici Celje, in sicer na Oddelku za interno intenzivno medicino,
Kardiološkem oddelku, Oddelku za bolezni prebavil, na Enoti intenzivne kirurške
medicine, Nevrološkem oddelku in Oddelku za angiologijo, endokrinologijo in
revmatologijo. V raziskavo je bilo skupno vključenih 90 medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov. Od tega jih je bilo 91 % ženskega spola in 9 % moškega spola. Anketirance smo
razdelili v tri starostne skupine. Prevladovali so anketiranci, stari od 31 do 50 let. Teh je
bilo skupno 66 %, z 31 % so sledili anketiranci, stari od 18 do 30 let, in le 3 % jih je bilo
starih nad 51 let. Glede izobrazbe je prevladovala srednješolska izobrazba, saj jih ima
končano srednješolsko izobrazbo kar 58 % anketiranih. 38 % jih ima končano
visokošolsko izobraževanje in 2 % imata končano višješolsko ali univerzitetno oziroma
podiplomsko izobraževanje.
Zdravstveni delavci imajo pomembno vlogo pri komuniciranju z javnostjo. Njihov pristop
do ljudi je zelo pomemben. Zelo pomembno je tudi osebno stališče zdravstvenih delavcev
o darovanju organov po smrti. Le kako bodo vzpodbujali in bodrili ljudi za darovanje
organov, če pa imajo sami negativen odnos do darovanja organov.
Zato nas je v raziskavi najprej zanimalo osebno stališče zdravstvenih delavcev do
darovanja organov po smrti. Dobili smo zelo pozitivne odgovore, saj kar 81 % anketiranih
darovanje organov podpira, 18 % jih je neopredeljenih do teh postopkov in le eden
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anketiranec je proti darovanju organov. Zanimivo, da je ta oseba ženskega spola in
zaposlena v Enoti intenzivne kirurške medicine, kjer se opravi in vzdržuje največ
potencialnih darovalcev. Mogoče njeno stališče izhaja iz negativnih izkušenj, ki jih je
morda doživela ob teh postopkih.
Darovanje organov je zelo plemenito dejanje, saj s tem rešimo življenje na smrt bolnemu
srčnemu bolniku ali bolniku z odpovedjo jeter, za katerega medicina nima več druge
rešitve kot transplantacijo (Vončina, 2001).
Na raziskovalno vprašanje, ali bi sami darovali organe, so anketiranci s kar 72 %
odgovorili, da bi darovali svoje organe, 20 % jih o tem še ni razmišljalo in le 8 %
anketiranih se ne bi odločilo za to možnost. Ponovno se je izkazalo, da predvsem
anketiranci, zaposleni v Enoti za intenzivno kirurško medicino, ne bi darovali svojih
organov.
Velikokrat se zgodi, da je darovanje organov edini način za boljše oziroma kakovostno
življenje ali pa celo rešitev pred smrtjo. Zanimivo, da bi kar 88 % anketiranih zdravstvenih
delavcev sprejelo organ umrlega darovalca za presaditev, če bi bili neozdravljivo bolni. Le
dva anketirana bi to možnost zavrnila. Oba sta zaposlena v Enoti za intenzivno kirurško
medicino.
Možganska smrt je dokončno oziroma nepovratno prenehanje delovanje celotnih
možganov (Kremžar, 2003, str. 29). Ali res drži, da je možganska smrt res smrt človeka?
Began (2010) je mnenja, da se lahko nek telesni organ presadi, če je živ, saj prejemnik
potrebuje živ in ne mrtev organ. Da pa je organ živ, ga je potrebno odvzeti živi osebi. Zato
se zastavi vprašanje, ali je nekdo, ki ima žive organe, res mrtev. Še posebej, ali je mrtev v
trenutku, ko je ugotovljena možganska smrt.
Anketirance smo zato povprašali, ali osebno pojmujejo možgansko smrt kot smrt osebe.
Večina, kar 79 % anketiranih je mnenja, da je možganska smrt smrt osebe. 14 % jih je
glede tega negotovih in le 7 % anketiranih zdravstvenih delavcev je mnenja, da možganska
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smrt ne pomeni smrti osebe. Takšnega mnenja so predvsem ženske, ki imajo končano
srednješolsko izobrazbo.
Avseceva (2009) navaja, da še pri nobenem bolniku, pri katerem je bila ugotovljena
možganska smrt po vseh predpisanih kriterijih do danes ni opisano, da bi bila diagnoza
zmotna. Po kriterijih, ki jih uporabljamo v Sloveniji, je ugotavljanje možganske smrti
možno le pri stanjih, kjer gre za smrt celotnih možganov, ne le možganskega debla, in
poleg klinične slike pogosto preverjajo pretok skozi možgane. Izvid te preiskave je
nesporen in gre le za to, ali je pretok prisoten ali pa ga ni. Darovanje je tako možno le po
ugotovljeni možganski smrti.
Iz pravilnika o medicinskih merilih, načinov in postopkov ugotavljanja možganske smrti
ter sestave komisije za ugotavljanje možganske smrti je razvidno, da se postopek
ugotavljanja možganske smrti lahko začne le pri osebi, ki ima klinično sliko apnoične
neodzivne kome. To pomeni, da je oseba v stanju globoke nezavesti. Ta oseba ne kaže
spontanih dihalnih gibov in ima ugasle reflekse možganskega debla (Uradni list RS, št.
70/2001).
Kar 79 % anketiranih je mnenja, da s postopki ugotavljanja možganske smrti ni možno
škodovati bolnikovemu zdravstvenemu stanju. 15,5 % jih glede tega ni opredeljenih in 5,5
% anketiranih je mnenja, da je možno s postopki ugotavljanja možganske smrti škodovati
bolnikovemu zdravstvenemu stanju. Z raziskavo se je pokazalo, da so takšnega mnenja
predvsem ženske s srednješolsko izobrazbo.
Klinični pregled za ugotavljanje možganske smrti po pravilniku opravi komisija, ki jo
sestavljajo: neodvisno drug od drugega dva zdravnika, od katerih je eden zdravnik
specialist anesteziolog ali zdravnik specialist internist ali zdravnik specialist pediater in
dela na področju intenzivne medicine in je izkušen v zdravljenju bolnikov s hudimi
poškodbami možganov; drugi pa je zdravnik specialist nevrolog ali zdravnik specialist
nevrokirurg ali zdravnik specialist z izkušnjami na področju intenzivne medicine in
zdravljenja hudih poškodb možganov, in zdravnik, ki opravi instrumentalne preiskave
(Uradni list RS, št. 70/2001, 10. člen).
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Tako naj bi klinične in dopolnilne preiskave možganske smrti potekale strokovno in etično
neoporečno. S tem se strinja 43 % anketiranih zdravstvenih delavcev. 23 % jih meni, da so
malo oporečne in enako število jih je mnenja, da so srednje oporečne. Ostali so se
opredelili za odgovor precej (8 %), za odgovora povsem in ne vem pa samo po en
anketiranec. To je kar zaskrbljujoč podatek, saj je manj kot polovica anketiranih
popolnoma prepričanih, da so klinične in dopolnilne preiskave možganske smrti strokovno
in etično neoporečne. Če imajo zdravstveni delavci tako dvomljivo mnenje o strokovnem
in etičnem delu, le kakšno je potem lahko mnenje splošne javnosti?
Pri ugotavljanju možganske smrti je zelo pomembna psihološka fleksibilnost, kar pomeni
sposobnost prilagajati se spremembam. Stres je obremenjujoč, saj vedno zahteva
prilagajanje referenčnega okvira, kar jemlje energijo. Stresorji pa so subjektivni, saj ljudje
stresne situacije doživljajo zelo različno (Kmet Milivajevič, 2006). Anketiranci so v večini
(45,5 %) mnenja, da je sodelovanje pri ugotavljanju možganske smrti s strani psihičnega
vidika srednje težko. 40 % jih meni, da je to zelo težko in psihološko obremenilno. Le 14,5
% anketiranih je mnenja, da takšno sodelovanje ni prav nič težko.
Kar 61 % anketiranih jih še nikoli ni sodelovalo v postopku ugotavljanja možganske smrti.
Le 39 % anketiranih jih je že sodelovalo v teh postopkih. Od teh, ki so že sodelovali v teh
postopkih, jih je 54 % sodelovalo 1–3-krat, 20 % jih je sodelovalo 4–10-krat in 26 %
anketiranih jih je sodelovalo več kot 10-krat. V postopku ugotavljanja možganske smrti so
sodelovali predvsem zaposleni na Oddelku za interno intenzivno medicino in na Oddelku
za kirurško intenzivno medicino, kar je povsem pričakovano, saj se prav na teh oddelkih
izvajajo postopki ugotavljanja možganske smrti. Tako nizek procent sodelovanja
zdravstvenih delavcev v teh postopkih lahko pripišemo temu, da so zaposleni v regionalni
splošni bolnišnici.
Podobni rezultati so se pokazali tudi pri sodelovanju pri postopkih vzdrževanja mrtvega
darovalca organov. Kar 77 % anketiranih še nikoli ni sodelovalo pri postopkih vzdrževanja
mrtvega darovalca organov in le 23 % anketiranih je sodelovalo pri teh postopkih. Od teh,
ki so pri tem postopku sodelovali, jih je 72 % sodelovalo 1–3-krat, 14 % anketiranih pa je
sodelovalo 4–10-krat in prav toliko jih je pri tem sodelovalo več kot 10-krat. Ponovno se je
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pokazalo, da so po večini sodelovali pri postopkih vzdrževanja mrtvega darovalca organov
zaposleni na Oddelku za interno intenzivno medicino in na Oddelku za intenzivno kirurško
medicino. Ta odgovor je povsem razumljiv, saj se lahko le na teh dveh oddelkih vzdržuje
potencialnega darovalca. Oddelka sta opremljena z vsemi potrebnimi aparaturami za
vzdrževanje potencialnega darovalca. In prav na teh dveh oddelkih se opravijo klinične in
dopolnilne preiskave možganske smrti.
Stres je reakcija organizma na dražljaje iz okolja. Je stanje napetosti organizma, v katerem
se sproži obramba, pri tem pa se organizem sooči z ogrožajočo okoliščino. Ko naše
sposobnosti za obvladovanje okoliščin niso več kos zahtevam, izzivom in nevarnostim
okolja, se razvije stres (Kralj, 2010). Na raziskovalno vprašanje, ali ste zaradi sodelovanja
pri postopkih priprave in spremljanja potencialnega darovalca organov pod večjim
stresom, je velika večina (66 %) odgovorila, da ne sodelujejo pri teh postopkih.
Anketiranci, ki sodelujejo pri teh postopkih, pa so odgovorili, da so zaradi sodelovanja pri
postopkih priprave in spremljanja potencialnega darovalca organov pod večjim stresom,
takšnih je bilo (29 %). 3 % anketiranih so mnenja, da ne, in le 2 % anketiranih je
odgovorilo z ne vem.
Ta podatek je zelo pomemben, saj nam pove, da so skoraj vsi, ki so sodelovali pri teh
postopkih, pod večjim stresom. Predvsem so to anketiranci, zaposleni na Oddelku za
interno intenzivno medicino in na Oddelku za kirurško intenzivno medicino. Na Oddelku
za kirurško intenzivno medicino so to predvsem ženske, mlajših in srednjih let, ter
predvsem z visokošolsko izobrazbo. Tudi na Oddelku za interno intenzivno medicino so
pod večjim stresom ženske vseh starostnih obdobij in predvsem s končano srednjo in
visokošolsko izobrazbo. To je zelo zaskrbljujoč podatek, saj stres lahko povzroči upad
učinkovitosti in zmogljivosti ter nastanek bolezni.
Na oddelkih, kjer so zaposleni izpostavljeni večjemu stresu in stresnim situacijam, bi bilo
potrebno izvajati psihoterapevtske intervencije, ki se izvajajo preventivno, predvsem
treninge za obvladovanje stresa ali vedenjsko terapijo – svetovanje (Rakavec Felser, 2007,
str. 53). Zaposleni morajo dobro poznati sebe in svoje mehanizme spoprijemanja s
tovrstnim stresom, vendar pri tem ne smejo ostati sami. Nadrejeni jim morajo omogočiti
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razbremenitev po takšnem delu. Potrebni so: medsebojna podpora med zaposlenimi,
pravica do izražanja čustev in pogovori. Zaposleni morajo imeti možnost pogovora s
kliničnim psihologom (Logar, 2003, str. 58).
Izgorelost je poleg depresije postala glavna poklicna bolezen 21. stoletja. »Raziskovalci jo
opredeljujejo kot bolezen, ki je posledica neustreznih psiholoških okoliščin dela in se tudi
kaže predvsem kot spremenjen odnos do dela« razlaga Andeja Pšeničny . Prav povezanost
z delovnim okoljem naj bi bila bistvena značilnost izgorelosti, ki naj bi jo ločevala od
motenj s podobno simptomatiko depresije, anksioznosti, sindroma kronične utrujenosti in
posttravmatskega sindroma. Christina Maslach, vodilna raziskovalka izgorelosti v svetu, jo
je opredelila kot »psihološki sindrom, ki se izraža kot čustvena izčrpanost,
depersonalizacija in zmanjšanje učinkovitosti in je posledica kroničnih interpersonalnih
stresorjev pri delu« (V: Jurančič Šribar, 2006).
Raziskava je pokazala, da tisti anketiranci, ki sodelujejo pri postopkih vzdrževanja mrtvega
darovalca organov, se v večini počutijo izgoreli. Izgorele se počutijo predvsem ženske,
mlajših in srednjih let, zaposlene na Oddelku interne intenzivne medicine in na Oddelku
kirurške intenzivne medicine. Tudi Žargi (1997) je opozarjal, da je izgorevanje posledica
kroničnega stresa tistih oseb, ki delajo z bolnimi in trpečimi ljudmi, pri čemer je potrebna
velika mera odgovornosti ter osebne in čustvene angažiranosti.
Za ljudi, tako možne dajalce in prejemnike kot tudi za zdravstvene delavce, je sila
pomemben odnos religije do darovanja organov. Nekatere religije so se prek svojih
filozofov in verskih vodij posebej opredelile do transplantacij. Za krščansko vero truplo ne
predstavlja več osebe, pa vendar je potrebno s truplom ravnati s spoštovanjem, skrbno in z
ritualno počastitvijo. Prostovoljna pripravljenost darovati nekomu organe z namenom rešiti
življenje bolnega za kristjana ni le legitimen akt, ampak je dejanje usmiljenja, ljubezni in
velikodušnosti. Tudi večina drugih, predvsem monoteističnih ver, podpira transplantacije
in vzpodbuja k darovanju organov kot plemenitemu dejanju, pri čemer je odnos do samega
trupla v verstvih sila različen. Shinto, tradicionalna japonska inačica budizma, pa vidi v
truplu nekaj skrajno nečistega, umazanega in nevarnega, zaradi česar dajanje organov
mrtvega živemu ni sprejemljivo. Na Japonskem zato ne izvajajo transplantacij organov
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mrtvih dajalcev. Tudi islam je sprejel presajanje organov za reševanje življenj kot
sprejemljivo in veljavno metodo zdravljenja (Gadžijev, 2007).
Skozi raziskavo se je izkazalo, da so anketiranci slabo seznanjeni s stališči različnih religij
do darovanja organov, saj jih je kar 75 % odgovorilo, da ne vedo in ne poznajo stališča
različnih religij do darovanja organov. Le 13 % jih meni, da vsa ta verstva podpirajo
darovanje organov po smrti in ostalih 12 % anketiranih meni, da vsa ta verstva
nasprotujejo darovanju organov po smrti.
Transplantacijska dejavnost je morda v javnosti še bolj pod drobnogledom, kot je medicina
sicer, zaradi odvzemov organov iz mrtvega ali bolje rečeno darovanja organov in tkiv
mrtvega darovalca, ki omogoča prejemniku živeti dalje (Gadžijev, 2007).
V Sloveniji obstaja le en center, kjer se nahaja transplantacijski center, ta se nahaja v
Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Naloge transplantacijskega centra so:
priprava prejemnikov za uvrstitev na čakalni spisek, presajanje organov in tkiv, vodenje
bolnikov pred posegom, vodenje bolnikov po posegu (Vončina, 2001).
Raziskava je pokazala, da anketiranci slabo poznajo transplantacijsko dejavnost v
Sloveniji. Le en anketiranec je mnenja, da povsem dobro pozna transplantacijsko
dejavnost. 10 % jih je mnenja, da jo poznajo precej dobro. 38 % anketiranih je odgovorilo,
da jo poznajo srednje dobro, in kar 45,5 % jih je mnenja, da so o tem seznanjeni zelo malo.
Prav nič jih o tej temi ne ve 5,5 %. To je kar zaskrbljujoč podatek, saj imajo prav
zdravstveni delavci pomembno vlogo pri komunikaciji z javnostjo.
Najpomembnejši dejavnik za uspešno delovanje tega principa dati – dobiti je družba.
Družba je tista, ki mora biti pripravljena omogočiti posmrtno darovanje organov in zato
sprejeti ustrezne zakonske predpise. Če bodo vsi spoštovali »dar umrlih za življenje«, če
bomo odvzeme opravljali s potrebno pieteto od začetka do konca posega, če bomo organe
razporejali pravično, pošteno in nepristransko, če se bomo vedno trudili svoje delo opraviti
čim bolje, in če bo naše delo tudi cenjeno, bo družba podpirala to dejavnost (Gadžijev,
2007). Anketiranci v največjem številu (53 %) odgovarjajo, da vidijo transplantacijsko
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dejavnost kot darilo umrlih za življenje. 33 % anketiranih je mnenja, da je to edini način
zdravljenja pri odpovedi organov, ostalih 7 % jih je mnenja, da je to etično vprašljivo, in
enako število jih meni, da tega ne vedo.
Da bi pridobili čim več organov za namene presaditve, Svet Evrope priporoča delo z
dvema pomembnima skupinama, in sicer z mediji in zdravstvenimi delavci. Medije je
potrebno obveščati o novostih transplantacijske dejavnosti in zahtevati točno posredovanje
novic javnosti. Ljudi je potrebno obveščati o dosežkih transplantacijske dejavnosti (Logar,
1999). Prav tako pa je potrebno izobraževanje zdravstvenih delavcev, saj imajo pomembno
vlogo pri komunikaciji z javnostjo in svojci bolnikov.
Anketirane zdravstvene delavce smo povprašali, kje so pridobili znanje o transplantacijski
dejavnosti.
Največ znanja oziroma informacij so pridobili na delovnem mestu, in sicer se je 22,5 %
anketiranih odločilo za ta odgovor. Sledi strokovna literatura (21 %), nato v okviru
šolskega izobraževanja (19 %), v javnih medijih (17,5 %), z interneta (10 %), na
strokovnih seminarjih (9 %) in le en anketiranec je obkrožil odgovor drugo.
Delodajalec ima veliko in pomembno vlogo pri izobraževanju. Velikokrat se v
zdravstvenih ustanovah organizirajo razna predavanja in strokovni seminarji. Zato je lahko
prav od delodajalca odvisno, koliko časa nameni izobraževanju in izpopolnjevanju
zaposlenih. Presenetil je odgovor na anketno vprašanje, ali so bili s strani delodajalca
poslani na izobraževanje o transplantacijski dejavnosti. Kar 91 % anketiranih je
odgovorilo, da s strani delodajalca niso bili poslani na izobraževanje o transplantacijski
dejavnosti. Le 9 % anketiranih je bilo poslanih na izobraževanje o tej temi. Večina
anketiranih, ki je bilo poslanih na izobraževanje, je zaposlenih na Oddelku kirurške
intenzivne medicine, kar je povsem razumljivo, saj se prav na tem oddelku srečujejo s to
dejavnostjo.
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Razlog, zakaj je tako majhno število anketiranih poslano na takšna izobraževanja, pa je
mogoče iskati v nezainteresiranosti zaposlenih o tej temi. Marsikdo se zaradi družinskih
obveznostih težko udeleži izobraževanja po končanem službenem delu.
Po raziskavi Slovenija-transplanta je kar 65 % Slovencev o posmrtnem darovanju organov
in tkiv premalo obveščenih (Avsec Letonja, 2010).
Raziskava je pokazala, da kar 89 % anketiranih zdravstvenih delavcev o darovanju
organov ve premalo. Le 11 % jih je mnenja, da o tej temi vedo dovolj.
Začasnost človekovega življenja je pogojena in razumljiva že s samim rojstvom. V družini
se o umiranju in smrti zelo redko in predvsem težko pogovarjamo oziroma sploh ne, če to
ni zares nujno in neizogibno (Bezenšek, 2002).
Odločitev vsakega bi morala biti, ali je opredeljen za darovalca organov ali ne, in prav bi
bilo, da bi našo odločitev poznali družinski člani. Takšno spoznanje in odločitev bi prav
gotovo tudi sorodnikom močno olajšalo opredelitev ob morebitnem tragičnem dogodku
(Vončina, 2003a, str. 25). Vzpodbuden je podatek raziskave, da se je kar 45,5 %
anketiranih pogovarjalo o darovanju organov z najbližjimi. 54,5 % anketiranih pa se jih o
tej temi še ni pogovarjalo. Teh 54,5 % anketiranih smo nato povprašali, zakaj se o tej temi
še niso pogovarjali z najbližjimi. Največ, 71,5 % anketiranih, še ni razmišljalo o tem, 16,5
% se jim zaenkrat zdi ta tema še nepomembna. Ostali so odgovorili, da se nočejo
pogovarjati o smrti (8 %) in dva sta izbrala odgovor drugo.
Glede na podatek, da se jih je že malo manj kot polovica anketiranih pogovarjalo s svojimi
najbližjimi o darovanju organov, pa je presenetljiv odgovor, da kar 62 % anketiranih ne
pozna odločitve najbližjih o tem, ali želijo po smrti darovati svoje organe in tkiva v
namene presaditve. Le 38 % anketiranih pozna odločitev najbližjih.
Mogoče se v krogu najbližjih pogovarjajo o tej temi, verjetno pa se težko opredelijo za ali
proti darovanju.
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Bolnikom z odpovedjo srca, jeter ali pljuč presaditev organa reši življenje, bolnikom z
odpovedjo ledvic pa omogoči kakovostnejše življenje, saj ne potrebujejo več zdravljenja z
dializo. Največ bolnikov potrebuje prav presaditev ledvice. V Sloveniji jih s presajeno
ledvico živi že več kot 500. Samo na območju Eurotransplanta, organizacije za izmenjavo
organov, ki združuje šest držav s 125 milijoni prebivalcev, je konec aprila 2009 na
presaditev organa čakalo 15.325 ljudi, med njimi 108 Slovencev. Leta 2008 so v teh
državah opravili 6.177 presaditev. Organov je torej premalo za vse, ki takšno zdravljenje
potrebujejo. Vsak dan v teh državah umrejo štirje bolniki, ki niso dočakali presaditve
organa, saj brez delujočega srca, pljuč ali jeter pač ni mogoče živeti (Lorenčič, 2009).
Anketiranci so na vprašanje, katera tkiva in organe je možno uspešno presaditi, večinoma
mnenja, da je možno uspešno presaditi ledvice (95,5 %), srce (93 %), jetra (83,5 %), kostni
mozeg (83 %), roženico (82 %), kožo (79 %) in pljuča (63 %). Za ostale organe je večina
mnenja, da jih ni možno uspešno presaditi oziroma tega ne vedo. Iz odgovorov lahko
povzamemo, da so anketiranci dokaj dobro informirani o možnosti uspešnega presajanja
organov in tkiv. V Sloveniji zaenkrat uspešno presajajo ledvice, srce in pljuča.
Kar 92 % anketiranih zdravstvenih delavcev je mnenja, da je darovanje organov pozitivno
dejanje, kar je zelo vzpodbuden podatek. Zanimivo je, da noben anketiranec ni mnenja, da
je darovanje organov negativno dejanje. Le 8 % je neopredeljenih in so se odločili za
odgovor ne vem.
Slovenija-transplant je v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Ministrstvom Republike Slovenije za zdravje že od leta 2004 uvedel zapis odločitve o
darovanju organov na kartici zdravstvenega zavarovanja. Cilj projekta je bil tudi
informirati širšo javnost o pomenu darovanja organov kot najvišje oblike pomoči
sočloveku in s tem spodbujati odločitev ljudi za darovanje organov (Golob, 2004).
Možnost vpisati se kot darovalec obstaja že šest let. Le 4,5 % anketiranih je vpisanih kot
darovalec organov na kartici zdravstvenega zavarovanja. Kar 95,5 % anketiranih
zdravstvenih delavcev ni vpisanih kot darovalec, kar je zelo zastrašujoč podatek.
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Pred uvedbo vpisa darovalcev na kartico zdravstvenega zavarovanja je bila ljudem na voljo
kartica SEM DAROVALEC.
Kartico SEM DAROVALEC, ki so jo ljudje po večini nosili s seboj v denarnici, pomeni
zelo veliko in pomaga pri komunikaciji s svojci, če pride do možnosti darovanja. Po naši
kulturi večina svojcev upošteva voljo umrlega in če so ozaveščeni glede darovanja ni
problema (Avsec Letonja, 2008).
11 % anketiranih ima kartico SEM DAROVALEC in kar 89 % kartice nima.
Odgovori na raziskovalna vprašanja:
Ali se je glede na raziskavo, ki je bila opravljena leta 2005 med naključno izbranimi
ljudmi v Ljubljani in Rogaški Slatini, informiranost o darovanju organov izboljšala?
Glede na raziskavo, ki je bila opravljena leta 2005 med naključno izbranimi ljudmi v
Ljubljani in Rogaški Slatini, se informiranost o darovanju organov ni kaj bistveno
spremenila. V manjšem mestu so se pokazali malo boljši rezultati, kar pa ne velja za mesto
Ljubljana, kjer rezultati kažejo na slabšo informiranost o tej temi. Zanimivo je, da se je
pokazal enak rezultat med anketiranci, ki imajo končano samo osnovnošolsko izobrazbo,
kajti prav vsi v obeh raziskovanjih so odgovorili, da o tej temi niso dovolj informirani. Žal
iz tega sledi odgovor, da se informiranost ni drastično izboljšala, v bistvu se je v večjem
mestu celo poslabšala.
V raziskavi, ki je bila opravljena leta 2005, se je pokazala zelo slaba informiranost o
darovanju organov. Kar 90 % anketiranih iz Rogaške Slatine je takrat menilo, da o
darovanju organov ne vedo dovolj. V Ljubljani so bili o tej temi malo bolje informirani, in
sicer jih je bilo takšnega mnenja 36 % anketiranih. Takrat smo ugotovili, da so najslabše
informirani ljudje z osnovnošolsko izobrazbo, saj so vsi odgovorili, da o tej temi ne vedo
dovolj. Takrat se je mlajša populacija izkazala za najbolje izobraženo, kar je bilo zelo
vzpodbudno. Prišli smo do zaključka, da verjetno poudarjajo pomen darovanja organov
tudi v šolah. Glede na spol ni bilo bistvenih razlik.
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Raziskava, ki je bila opravljena leta 2010, je pokazala, da 84 % anketirancev iz Rogaške
Slatine slabo pozna darovanje organov. V Ljubljani je odstotek malo nižji, in sicer je 72 %
anketiranih mnenja, da niso dovolj informirani o tej temi. Izkazalo se je, da so predvsem
ženske s končano srednjo šolo slabo informirane o darovanju organov. Prav tako pa se je
pokazalo, da so se vsi anketiranci s končano osnovnošolsko izobrazbo odločili za odgovor,
da niso dovolj informirani.
Za koliko odstotkov se je povečalo ali zmanjšalo število potencialnih darovalcev v
Ljubljani in Rogaški Slatini glede na raziskavo, opravljeno leta 2005, med naključno
izbranimi prebivalci Ljubljane in Rogaške Slatine?
Število potencialnih darovalcev se je zmanjšalo, kar pa ni ravno vzpodbuden podatek. V
Rogaški Slatini se je pripravljenost za darovanje organov zmanjšala za 6 %, v Ljubljani pa
za 2 %. Žal pa se je povečal odstotek takšnih, ki ne želijo postati potencialni darovalci, in
sicer se je v Rogaški Slatini z 0 % na 6 % in v Ljubljani s 7 % na 8 %. Pokazala pa se je
razlika, da so sedaj bolj izobraženi anketiranci v večjem številu pripravljeni darovati svoje
organe kot pred petimi leti.
V raziskavi, ki je bila opravljena leta 2005, se je pokazala visoka pripravljenost za
darovanje organov. V Rogaški Slatini se takrat nobeden ni opredelil, da ne bi daroval
organov. Večina, kar 60 % anketiranih, je odgovorila, da bi darovali svoje organe, ostali
(40 %) anketiranci pa o tem še niso razmišljali. V Ljubljani pa se je 7 % anketiranih
opredelilo, da ne bi darovali svojih organov. Več kot polovica, in sicer 60 %, bi darovala
organe. Ostalih 33 % anketiranih pa o tem še ni razmišljalo. Zanimivo, da sta takrat le dva
anketiranca darovanje odklonila. Proti darovanju sta se odločili dve ženski, stari nad 51 let,
in sicer obe z univerzitetno izobrazbo. Vsi anketiranci z višjo izobrazbo so 100 %
pripravljeni darovati organe, medtem ko so z univerzitetno izobrazbo najmanj pripravljeni.
To je takrat podrlo naše pričakovanje, da bolj izobraženi ljudje bolj pozitivno gledajo na
darovanje organov.
Identična raziskava, ki je bila opravljena leta 2010, je pokazala, da je 54 % anketirancev iz
Rogaške Slatine pripravljenih darovati svoje organe. V Ljubljani je to število malo višje, in
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sicer je za darovanje pripravljenih 58 % anketiranih. Proti darovanju se jih je odločilo v
Rogaški Slatini 6 % in v Ljubljani 8 % anketiranih. O tem še ni nikoli razmišljalo 40 %
anketirancev iz Rogaške Slatine in 34 % iz Ljubljane. Proti darovanju so se v Ljubljani
odločili moški in ženske, stari nad 51 let in s končano osnovnošolsko in srednješolsko
izobrazbo. Vsi anketiranci iz Rogaške Slatine s končano visokošolsko in univerzitetno
izobrazbo so se odločili za darovanje organov.
Kako so o darovanju organov ozaveščeni zdravstveni tehniki in medicinske sestre,
zaposleni v Splošni bolnišnici Celje?
Raziskava je pokazala, da so zdravstveni tehniki in medicinska sestre zelo slabo
ozaveščeni o darovanju organov. 10 % jih je odgovorilo, da precej dobro poznajo to
dejavnost. Le en anketiranec je odgovoril, da povsem dobro pozna transplantacijsko
dejavnost. 45,5 % jih meni, da so o tej temi malo seznanjeni, 38 % pa jih je mnenja, da
transplantacijsko dejavnost poznajo srednje dobro. Največ informacij o transplantacijski
dejavnosti so pridobili na delovnem mestu, iz strokovne literature, v okviru šolskega
izobraževanja in v javnih medijih.
Koliko zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester, zaposlenih v Splošni bolnišnici
Celje, je vpisanih kot darovalec na kartico zdravstvenega zavarovanja oziroma imajo
kartico SEM DAROVALEC?
Le 4,5 % anketiranih je vpisanih kot darovalec organov na kartici zdravstvenega
zavarovanja in kar 95, 5 % anketirancev ni vpisanih.
Kartico SEM DAROVALEC ima 11 % zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester, kar
89 % pa te kartice nima.
Kakšni so predlogi, rešitve in ukrepi za izboljšanje stanja na področju darovanja
organov?
Predloge za izboljšanje stanja na področju darovanja organa vidimo predvsem v
izobraževanju zdravstvenih delavcev, saj so prav ti slabo informirani o transplantacijski
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dejavnosti. Najprej bi bilo potrebno izobraziti zdravstvene delavce, šele nato splošno
javnost, kajti prav zdravstveni delavci so v stiku z bolniki in njihovimi svojci in velikokrat
imajo prav oni odločilno vlogo pri odločitvi svojcev. Potrebno jih je izobraziti o pomenu
darovanja organov, njeni problematiki in podajanju informacij svojcem. Ukrepe vidimo
predvsem v izobraževalnih seminarjih, ozaveščanju zaposlenih in obiskovalcev bolnišnice
z raznimi plakati in brošurami ter letaki. Medije je potrebno sprotno obveščati o dogodkih
in dosežkih transplantacijske dejavnosti, da ljudje pridobijo pozitiven odnos do te
dejavnosti. V bolnišnico bi bilo potrebno uvesti koordinatorja za področje transplantacijske
dejavnosti, kjer bi lahko dobili zaposleni in svojci bolnikov dodatne informacije in
navodila ter odgovore na svoja vprašanja.
V kolikšni meri je med zdravstvenimi tehniki in medicinskimi sestrami prisoten stres
in sindrom izgorelosti ob sodelovanju pri pripravi in spremljanju potencialnega
darovalca organov?
Kar 66 % anketiranih je odgovorilo, da ne sodelujejo pri teh postopkih. Skupno je pri teh
postopkih sodelovalo 31 anketirancev. Skoraj vsi, in sicer kar 26 anketirancev, je
odgovorilo, da so zaradi sodelovanja pri postopkih in spremljanju potencialnega darovalca
organov pod večjim stresom. Le 3 anketirani so prisotnost stresa zanikali in 2 sta se
odločila za odgovor ne vem.
Pri vprašanju, ali se po opravljenih postopkih vzdrževanja mrtvega darovalca organov
počutijo izgoreli, jih je kar 74,5 % odgovorilo, da ne sodelujejo pri teh postopkih. Skupno
je pri vzdrževanju mrtvega darovalca organov sodelovalo 23 anketirancev. 17 jih je
odgovorilo, da se počutijo izgoreli po opravljenih postopkih vzdrževanja darovalca
organov. 5 anketiranih izgorelosti po opravljenem delu ne občuti in 1 se je odločil za
odgovor ne vem.
Iz odgovorov je razvidno, da je v veliki meri prisoten stres in sindrom izgorelosti ob
sodelovanju pri pripravi in spremljanju potencialnega darovalca organov.
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10 SKLEP
Darovanje in presajanje organov in tkiv je ena od oblik zdravljenja. Določeni deli telesa
umrlega človeka lahko nadomestijo okvarjen organ ali tkivo bolnika. S tem bolniku
izboljšamo kvaliteto življenja ali pa mu celo rešimo življenje. Po raziskavah Slovenija transplanta se v Sloveniji število darovalcev povečuje. Z vključitvijo v Evropsko
transplantacijsko mrežo – Eurotransplant je Slovenija dosegla velik napredek.
V magistrskem delu smo raziskali problem pomanjkanja darovalcev organov in predvsem
ugotovili kolikšna je ozaveščenost splošne javnosti glede darovanja organov. Raziskali
smo tudi odnos zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester zaposlenih v Splošni
bolnišnici Celje do darovanja organov, obseg njihovega specifičnega znanja glede
darovanja organov in njihove izkušnje s tega področja.
V skladu z rezultati raziskave smo ugotovili, da je ozaveščenost splošne javnosti glede
darovanja organov zelo slaba in da se z leti celo slabša. Rezultati so pokazali, da so
najslabše informirani ljudje s končano osnovnošolsko in srednješolsko izobrazbo. Prav
tako pa se je pokazalo, da se je število potencialnih darovalcev zmanjšalo, kar ni ravno
vzpodbuden podatek. Iz tega lahko sklepamo, da se zaradi slabše informiranosti ljudi
posledično zmanjšuje število potencialnih darovalcev.
V raziskavi, ki je bila opravljena v Splošni bolnišnici Celje smo ugotovili, da večina
zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester podpira in ima pozitiven odnos do darovanja
organov. Z rezultati se je pokazalo, da so tisti zdravstveni delavci, ki sodelujejo v
postopkih priprave in vzdrževanja potencialnega darovalca organov pod večjim stresom in
se po končanem delu počutijo izgorele. Poznavanje transplantacijske dejavnosti je na zelo
nizki ravni, saj večina anketiranih meni, da pozna to dejavnost zelo slabo. Velika večina jih
tudi ni bila poslanih na razna izobraževanja s strani delodajalca o transplantacijski
dejavnosti. Zanimiv je podatek, da se veliki večini anketiranih zdi darovanje organov
pozitivno dejanje, ampak le zalo malo število je dejansko vpisanih kot darovalci organov
na kartico zdravstvenega zavarovanja ali pa da imajo kartico SEM DAROVALEC.
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Sklepamo, da je potrebno dvigniti raven izobraževanja zdravstvenih delavcev glede
transplantacijske dejavnosti in donorskega programa. Predvsem jih je potrebno izobrazit o
pomenu darovanja organov, njeni problematiki in o načinu podajanja informacij svojcem.
Zaposlenim, ki sodelujejo v postopkih priprave in vzdrževanja potencialnega darovalca pa
je potrebno nuditi pomoč v obliki kliničnega psihologa in raznimi sprostitvenimi
delavnicami, kjer bi se lahko sprostili in izrazili svoja čustva v smislu pogovora.
Če povzamemo rezultate raziskave, ugotovimo, da so splošne predstave o darovanju
organov v javnosti pozitivne. V veliki večini se to dejanje zdi ljudem humano in potrebno.
Ljudi prevzamejo predvsem pozitivne lastnosti darovanja organov, kot so omogočiti
kvalitetnejši način življenja kroničnim bolnikom, pomoč sočloveku in prijeten občutek, da
narediš nekaj dobrega. Kadar vprašamo ljudi o pripravljenosti za darovanje, se jih velika
večina po navadi opredeli za potencialne darovalce organov po smrti, vendar pa se po
drugi strani pokaže, da se je zares odločilo in opredelilo za darovalce ter podpisalo, da so
potencialni darovalci, le malo število ljudi.
Logarjeva (1999) trdi, da je dejavnike za takšen razkorak možno iskati na več ravneh.
Pomembnejši dejavniki, na katere so raziskovalci najprej pomislili, obsegajo informiranost
širše javnosti, dostopnost kartice darovalca, pogostost in kvaliteto komunikacije v ožjih in
širših socialnih skupinah, stopnji zaupanja v strokovnost in etičnost medicinske stroke.
Raziskava predstavlja dodatek k že mnogim narejenim raziskavam s tega področja. Vsaka
raziskava je po svoje napredek v analiziranju te teme, ki postaja iz dneva v dan bolj
problematična.
Osebno vidim cilj v tem, da je potrebno spodbujati komunikacijo o darovanju organov med
najbližjimi. Če bodo ljudje poznali odločitev najbližjih, ne bo več mučnih situacij pri
pogovoru s svojci umrlega. Tako bo vsem ljudem zagotovljena osnovna človekova pravica,
da edino oni sami odločijo o svojem telesu, tako v času življenja kot tudi po njem.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik I za anketiranje splošne javnosti, in sicer naključno
izbranih prebivalcev mesta Ljubljana in mesta Rogaška Slatina

DAROVANJE ORGANOV PO SMRTI

Spoštovani,
sem Leja Kovačič, absolventka magistrskega študija na Fakulteti za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru, in pripravljam magistrsko delo z naslovom Problem pomanjkanja
darovalcev organov in ozaveščenost javnosti.
Pred vami je anonimni anketni vprašalnik, s katerim želim raziskati nekaj vidikov
problematike darovanja organov po smrti. Prosim Vas, da na zastavljena vprašanja
odgovorite iskreno, saj bom le tako lahko dobila točne in uporabne podatke.
Izpolnjevanje anketnega vprašalnika je anonimno, sodelovanje lahko odklonite.

Lepo se Vam zahvaljujem za sodelovanje in pomoč pri izvedbi magistrskega dela.

Leja Kovačič
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1. Prosim izpolnite:


spol:

a.) ženski
b.) moški



starost:

a.) od 18 do 30 let
b.) od 31 do 50 let
c.) nad 51 let



izobrazba:

a.) osnovnošolska
b.) srednješolska
c.) višješolska
č.) visokošolska
e.) univerzitetna ali podiplomska izobrazba

2. Kaj čutite, ko premišljujete o temi darovanja organov?
(Primerjajte trditve na levi in desni strani ter obkrožite trditev, ki opisuje vaše občutke, ko
slišite besedi darovanje organov.)
a.)

počutim se sproščeno ----------------------------- v sebi čutim napetost

b.)

strah pred smrtjo ---------------------------------- nimam strahu pred smrtjo

c.)

veselo--------------------------------------------------- žalostno

d.)

strah pred izmaličenostjo ---------------------------- nimam strahu pred izmaličenostjo
telesa po odvzemu organov

e.)

telesa po odvzemu organov

strah pred tem, da zdravniki ne -------------------- nimam tega strahu
naredijo vsega, da bi
ohranili pacienta pri življenju,
če vedo, da je darovalec

f.)

strah pred tem, da bi lahko -------------------------- nimam tega strahu
prišlo do zlorabe organov
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3. Koliko ste o tematiki darovanja organov izvedeli v naslednjih medijih?
(V stolpcih na desni naredite križec za izbrani odgovor. )
zelo veliko

veliko

nekaj

malo

nič

V časopisu
V reviji
Na televiziji
V zloženkah,
letakih
Drugje: kje?

4. Ali se vam zdi, da o darovanju organov veste dovolj?
a.)

Da.

b.)

Ne.

5. Ali ste se že kdaj pogovarjali o darovanju organov z najbližjimi?
a.)

Da.

b.)

Ne.

Če ste na vprašanje 5 odgovorili z NE, odgovorite na vprašanje 6, sicer ga izpustite:

6. O tej temi se ne pogovarjamo, ker …
a.)

se mi zaenkrat zdi nepomembno.

b.)

se nočem pogovarjati o smrti.

c.)

še nisem razmišljal/-a o tem.

d.)

drugo: __________________
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7. Ali poznate odločitev vaših najbližjih o tem, ali želijo po smrti darovati
organe in tkiva v namene presaditve ali ne?
a.)

Poznam njihovo odločitev.

b.)

Ne poznam njihove odločitve.

8. Katera tkiva in organe je po vašem mnenju možno uspešno presaditi?
DA

NE

NE VEM

jetra
ledvice
pljuča
srce
trebušna slinavka
koža
kosti
kostni mozeg
roženica
srčne zaklopke
žile

9. Mislite, da lahko prejemnik darovanega organa živi normalno
življenje?
a.)

Da.

b.)

Ne.

c.)

Da, čeprav mora hoditi na redne kontrole.

d.)

Da, z določenimi omejitvami.

e.)

Ne vem, po moje____________.

10. Ali je možno za časa življenja darovati določene organe?
a.)

Ne, ker potem v vsakem primeru človek umre.
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b.)

Da, saj postopek darovanja ni smrtno nevaren.

c.)

Drugo: _______________________

11. Ali lahko po presaditvi pride do zavrnitve organov?
a.)

Ne, ker je medicina že napredovala na tem področju.

b.)

Da, vendar niso pogoste.

c.)

Da, običajno presaditev ne uspe.

d.)

Drugo: _______________________

12. Ali se vam zdi darovanje organov pozitivno dejanje?
a.)

Da.

b.)

Ne.

c.)

Ne vem.

13. Ali ste pripravljeni darovati svoje organe po smrti?
a.)

Da.

b.)

Ne.

c.)

O tem še ne razmišljam.

14. V katerem od spodaj navedenih stanj bi bili pripravljeni darovati
svoje organe?
a.)

Po smrti.

b.)

Za časa življenja.

c.)

Ne bi daroval/-a.

d.)

Kadar koli.

15. Ali ste vpisani kot darovalec organov na kartici zdravstvenega
zavarovanja?
a.)

Da.

b.)

Ne.
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16. Ali zaupate zdravnikom?
b.)

Da.

c.)

Ne.
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Priloga 2: Anketni vprašalnik II za anketiranje zdravstvenih tehnikov in medicinskih
sester, zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje

DAROVANJE ORGANOV PO SMRTI
Spoštovani,
sem Leja Kovačič, absolventka magistrskega študija na Fakulteti za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru in pripravljam magistrsko delo z naslovom Problem pomanjkanja
darovalcev organov in ozaveščenost javnosti.
Pred vami je anonimni anketni vprašalnik, s katerim želim raziskati nekaj vidikov
problematike darovanja organov po smrti. Prosim Vas, da na zastavljena vprašanja
odgovorite iskreno, saj bom le tako lahko dobila točne in uporabne podatke.
Izpolnjevanje anketnega vprašalnika je anonimno, sodelovanje lahko odklonite.

Lepo se Vam zahvaljujem za sodelovanje in pomoč pri izvedbi magistrskega dela.

Leja Kovačič
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1. Prosim izpolnite:


spol:

a.) ženski
b.) moški



starost:

a.) od 18 do 30 let
b.) od 31 do 50 let
c.) nad 51 let



izobrazba:

a.) osnovnošolska
b.) srednješolska
c.) višješolska
č.) visokošolska
e.) univerzitetna ali podiplomska izobrazba

2. Kakšno je vaše osebno stališče do darovanja organov po smrti?
a.)

Darovanje podpiram.

b.)

Sem neopredeljen/-a do teh postopkov.

c.)

Sem proti darovanju.

3. Ali bi sami darovali organe?
a.)

Da.

b.)

Ne.

c.)

Ne vem, o tem še ne razmišljam.

4. Ali bi sprejeli organ umrlega darovalca za presaditev, če bi bili
neozdravljivo bolni?
a.)

Da.

b.)

Ne.

c.)

Ne vem.
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5. Ali vi osebno pojmujete možgansko smrt kot smrt osebe?
a.) Da.
b.) Ne.
c.) Ne vem, glede tega sem negotov-/a.

6. Ali menite, da je možno s postopki ugotavljanja možganske smrti
škodovati bolnikovemu zdravstvenemu stanju?
a.) Da.
b.) Ne.
c.) Ne vem.

7. V kolikšni meri menite, da so klinične in dopolnilne preiskave
možganske smrti strokovno in etično oporečne? (Obkrožite en odgovor.)
a.) Prav nič.
b.) Malo.
c.) Srednje.
d.) Precej.
e.) Povsem.

8. Ocenite, kako težko se vam zdi sodelovanje pri ugotavljanju
možganske smrti s psihičnega vidika? (Obkrožite en odgovor.)
a.) Prav nič težko.
b.) Srednje težko.
c.) Zelo težko.

9. Ali ste že kdaj sodelovali v postopku ugotavljanja možganske smrti?
a.) Da.
b.) Ne.
Če ste sodelovali, približno kolikokrat?
a.)

1–3x

b.)

4–10x
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c.)

več kot 10x

10. Ali ste sodelovali pri postopkih vzdrževanja mrtvega darovalca
organov?
a.) Da.
b.) Ne.
Če ste sodelovali, približno kolikokrat?
a.)

1–3x

b.)

4–10x

c.)

več kot 10x

11. Ali ste zaradi sodelovanja pri postopkih priprave in spremljanja
potencialnega darovalca organov pod večjim stresom?
a.) Da.
b.) Ne.
c.) Ne vem.
d.) Ne sodelujem pri teh postopkih.

12. Ali se po opravljenih postopkih vzdrževanja mrtvega darovalca
organov počutite izgoreli?
a.) Da.
b.) Ne.
c.) Ne vem.
d.) Ne sodelujem pri teh postopkih.

13. Ali poznate stališča različnih religij (katoliška, pravoslavna,
muslimanska ...) do darovanja organov?
a.) Vsa ta verstva podpirajo darovanje organov po smrti.
b.) Vsa ta verstva nasprotujejo darovanju organov po smrti.
c.) Ne vem, ne poznam.

10

Leja Kovačič: Problem pomanjkanja darovalcev organov in ozaveščenost javnosti

14. Kako dobro poznate transplantacijsko dejavnost v Sloveniji?
a.) Prav nič.
b.) Malo.
c.) Srednje.
d.) Precej.
e.) Povsem.

15. Kakšno je vaše videnje o transplantacijski dejavnosti?
a.) Darilo umrlih za življenje.
b.) Edini način zdravljenja pri odpovedi organov.
c.) Etično vprašljivo.
d.) Ne vem.
e.) Drugo: ________________________

16. Kje ste pridobili znanje o transplantacijski dejavnosti? (Možnih je več
odgovorov.)
a.) V okviru šolskega izobraževanja.
b.) Na strokovnih seminarjih.
c.) V javnih medijih.
d.) Iz strokovne literature.
e.) Z interneta.
f.) Na delovnem mestu.
g.) Drugo: _________________________

17. Ali ste bili s strani delodajalca poslani na izobraževanje o
transplantacijski dejavnosti?
a.) Da.
b.) Ne.

18. Ali se vam zdi, da o darovanju organov veste dovolj?
a.) Da.
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b.) Ne.

19. Ali ste se z najbližjimi že kdaj pogovarjali o darovanju organov?
a.) Da.
b.) Ne.
Če ste na vprašanje 19 odgovorili z NE, odgovorite na vprašanje 20, sicer ga izpustite.

20. O tej temi se ne pogovarjamo, ker …
a.) se mi zaenkrat zdi nepomembno.
b.) se nočem pogovarjati o smrti.
c.) še nisem razmišljal/-a o tem.
d.) Drugo: _________________________

21. Ali poznate odločitev vaših najbližjih o tem, ali želijo po smrti
darovati organe in tkiva v namen presaditve ali ne?
a.) Poznam njihovo odločitev.
b.) Ne poznam njihove odločitve.

22. Katera tkiva in organe je po vašem mnenju možno uspešno presaditi?
DA

NE

jetra
ledvice
pljuča
srce
trebušna slinavka
koža
kosti
kostni mozeg
roženica
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srčne zaklopke
žile

23. Ali se vam zdi darovanje organov pozitivno dejanje?
a.) Da.
b.) Ne.
c.) Ne vem.

24. Ali ste vpisani kot darovalec organov na kartici zdravstvenega
zavarovanja?
a.) Da.
b.) Ne.

25. Ali imate kartico SEM DAROVALEC?
a.) Da.
b.) Ne.
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